
LUGEMINE 

Kolmas ülesanne. Küsimused 16–25. Lugege teksti. Valige teksti alt lünka (16–25) sobiv sõna ja 

kirjutage igasse lünka valitud vastuse ees olev täht (A, B või C). Näidis on tähistatud 0-ga. 

Ristsõnade ajaloost 

Ristsõnad tekkisid eelmise sajandi algul Ameerikas. Ühe ajalehe (0).....B...... oli 

mure. Pühapäevane (16)............. pidi trükki minema, aga osa artikleid oli ikka veel 

puudu ja lehepind tühi. Toimetaja (17)............. pliiatsi ja kirjutas paberile sõnu. Kirjutas 

ühe rea ja siis teise. Peagi oli leht täis sõnu, mis olid kirjutatud vasakult (18).............. ja 

ülevalt alla. Huvitavaks tegi asja aga see, (19).............. kõigil sõnadel oli ühiseid tähti 

kõrvalsõnadega. 

Toimetajal tuli hea mõte. Ta kustutas mõned (20)........... maha, nii et jäi tühja 

ruumi. Nüüd pidid (21)............ tühjade kohtade, küsimuste ja tähtede arvu järgi arvama, 

mis sõnadega on tegemist. Kuna sõnad olid üksteisega risti, siis (22).................. 

toimetaja oma mõistatuse sõnade ristumise mänguks. 

Esimene ristsõna ilmus ajalehes 21. detsembril 1913. aastal. See hakkas 

lugejatele (23)............... ja õige varsti ilmus ristsõnu juba paljudes maailma ajalehtedes. 

Nüüd võib öelda, et (24)............... ajaks ei ole enam inimesi, kes poleks ristsõnu kunagi 

näinud või neid lahendanud. Ristsõnu ilmub (25)............... ning neid antakse välja ka 

raamatute ja vihikutena. Sõnamõistatusi lahendavad nii vanad kui ka noored.  

Larry Verstraete’i raamatust „Kelle vaimuvälgatus see oli?” 

 

0 A ostjal B toimetajal C tellijal 

16 A ajaleht B kiri C ristsõna 

17 A pani B andis C võttis 

18 A eemale B paremale C kõrvale 

19 A ent B et C ehk 

20 A sõnad B laused C vead 

21 A lugejad B küsijad C kuulajad 

22 A küsis B rääkis C nimetas 

23 A meeldima B vastama C tulema 

24 A mööduvaks B praeguseks C tulevaks 

25 A meditsiinis B põllumajanduses C ajakirjanduses 
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