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Kõrgustesse
Allikad:



Korpusuuring
u korpuspäringusüsteem Sketch Engine

u eesti keele ühendkorpus (2017)

u kollokatsioonid, nt kõrgenenud risk



Omadussõnad
kõrge (150 + 50) ja suur (150 + 50)

1) nimisõnafraas, nt kõrge tase

2) alus ja öeldistäide, nt tase on kõrge

kogusagedus nimisõnafraasi täiendina 

suur kõrge



Tegusõnad
kõrgenema (40 + 90), suurenema (100), 
kasvama (100) ja tõusma (100)

u alus ja öeldis, nt hind tõusis

kogusagedus öeldisena

kõrgenema suurenema kasvama tõusma



Nimisõnad
kasv (100) ja tõus (100)

u nimisõnafraas, nt heaolu kasv

kogusagedus nimisõnafraasi peasõnana 

kasv tõus



Mõistemetafooriteooria
u tunnetus ja keel
u allikvaldkond→ sihtvaldkond

(a) Ta on köögis.

(b) Ta on masenduses.

✓ RUUM→  EMOTSIOON

▶ ROHKEM ON ÜLAL, VÄHEM ON ALL

✓ palk tõusis



Mõõdetavus ja skaalad
u tase, määr, järk, aste, kategooria, tasand jms

✓ (1) Ta ütles, et allveelaeva sisemuses tõusis temperatuur kohati 8000
kraadini.

u arv, hulk, maht, kogus, sisaldus jms
✓ (2) Laenude maht suurenes samal ajal 17,7 miljardilt kroonilt 21,1
miljardini.

(3) Tegemist on pinnaveega, mille orgaanilise aine sisaldus on kõrge,
kusjuures see on viimase kümne aastaga isegi suurenenud.

✓ ROHKEMON ÜLAL,VÄHEMONALL



Seos näitajaga
(4) Ettevõtte rentaablus oli sel perioodil 35%, mis on harvanähtavalt
kõrge näitaja.
(5) Kuidas me saame võidelda kõrgenenud kolesterooli vastu?

(6) Ettevõtjaile tähendab see maksukoormuse olulist tõusu.

u SÕNA FRAASI ASEMEL (OSATERVIKUASEMEL)
(7) Suure töötajate arvuga ettevõtetele on see karistus kõrge tööhõive
eest.

✓ vrd kõrge tööhõive määr



Abstraktsus
(8) Seejuures on suur rõõm, kui see tehtud saab, kuid see vaev ei ole
ka mitte väike.

u analoogia

(9) Norcia asub kõrge seismilise aktiivsusega alal.

(10) Aktsepteeri poiste kõrget aktiivsust ja loo neile selle
väljaelamiseks võimalused.



Võrdlus ja astmelisus
(11) Kõrge motivatsiooniga töötaja pingutab end vabatahtlikult
maksimaalselt, et saavutada parimaid tulemusi.
(12) Pinge tõuseb viimase piirini.

(13) Avapäeva lõpuks tõusid eestlased siiski kuuendaks.
✓ paremusjärjestus, hierarhia

(14) Seal on on väga hea haridussüsteem ja kõrge elatustase.

✓ HEAON ÜLAL, HALB ONALL



Saavutatavus
u SAAVUTAMATU (VÕI RASKESTI SAAVUTATAV) ON ÜLAL, SAAVUTATAV
ONALL

(15) Me ei saavutaks eriti kõrgeid tulemusi, kui ahviksime järgi
mujal maailmas toimuvaid suuri nüüdiskunstinäitusi.
(16) Horwich leiab, et verifikatsionist esitab tõesusele ja
arusaadavusele liiga kõrged nõuded.
(17) Sageli kukud läbi põhjusel, et oled seadnud endale lihtsalt liiga
kõrged ootused.



Kõrgpunkt
u Üldine seaduspära

SUURU SE mõistestamine KÕRGU SENA
on sage ja järjepidev eeskätt siis, kui
mõiste seostub mõõdetavusega.

Aga mis edasi?
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