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Punktid 

 
XXIV AJALOO OLÜMPIAAD 

Gümnaasium 
19. märts 2014 

 

EESTI XX SAJANDI ALGUSES. ESIMENE MAAILMASÕDA 

1. Loetlege I Ilmasõja eel Eestimaa kubermangus ja Liivimaa kubermangu Eesti osas 

paiknenud maakonnad ja linnad.         4 p 

 Eestimaa kubermangus Liivimaa kubermangus 

Maakonnad  

 

 

Linnad   

 

 

 

2. Esmakordselt Eestis. Ühendage paarid, kirjutades isikunime ees oleva numbri sobivale 

punktiirile!            6 p 

1. Georg Hellat   esimene eesti kutseline teatritrupp   …… 

2. Ants Laipmann  esimene eesti sümfooniaorkester   …… 

3. Aleksander Läte  esimene eestlasest olümpiavõitja   …… 

4. Karl Menning  esimene eesti kunstiklass    …… 

5. Johannes Pääsuke esimene eesti oratoorium    …… 

6. Rudolf Tobias  esimene eesti mängufilm    …… 

    esimene eesti arhitekt     …… 

 

3. Vastake küsimustele esimese eestikeelse keskkooli kohta.     5 p 

- Kus kool asutati (kohanimi)? …………………………………………………………… 

- Millal kool asutati (aasta)? …………………………………………………………… 

- Kes oli asutaja (seltsi nimi)? …………………………………………………………… 

- Kes oli kooli esimene juhataja (isikunimi)? …………………………………………… 

- Kellele oli kool mõeldud? …………………………………………………………… 

 



4. Nimetage kaks olulist muudatust Eesti hariduselus, mis järgnesid 1905. aasta 

revolutsioonile.           2 p 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nimetage 20. sajandi algul tegutsenud kultuuriseltside ja majandusühistute tüüpe 

(küsitakse mitte mõne üksiku seltsi nime, vaid laialtlevinud sarnaste seltside üldnimetust).  6 p 

Kultuuriseltsid Majandusühistud 

  

  

  

 

6. Mõisad mõjutasid oluliselt Eesti põllumajandust ja siinse ühiskonna arengut 

tervikuna. Nimetage mõisamajanduse kaks negatiivset ja kaks positiivset tagajärge. 4 p 

negatiivsed: 

a) ………………………………………………………………………………………………... 

b) ……………………………………………………………………………………………….. 

positiivsed: 

a) ……………………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Milliste tööstusharudega seondusid loetletud asulad? Kirjutage asula nimi tabelis 

sobivasse lahtrisse.           8 p 

Asulad: Abja, Aseri, Kohila, Kunda, Kärdla, Mõisaküla, Rakke, Räpina, Sindi, Tapa, Türi 

Masinaehitus ja 
metallitööstus 

Tekstiilitööstus 
 

Tselluloosi- ja 
paberitööstus 

Ehitusmaterjalide 
tööstus 

 

 

   

 

8. XX sajandi algusaastail rajati Eestisse mitu uut raudteed. Märkige punktiirile nende 

algus- ja lõpp-punktid.          3 p 

Liivi- ja Eestimaad ühendav kitsarööpaline raudtee ……………………………………  

1905. aastal liikluseks avatud laiarööpaline raudtee ……………………………………  

Sõjalisteks vajadusteks rajatud kitsarööpaline raudtee …………………………………… 



9. Täitke tabel 1905. aasta revolutsiooni eel ilmunud kolme olulise ajalehe kohta.  3 p 

Nimi Toimetaja Ilmumiskoht 

Postimees   

  Tallinn 

 Peeter Speek  

 

10. Nimetage 1905. aasta revolutsiooni neli põhjust.      4 p 

- poliitilised põhjused: 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 

- majanduslikud põhjused:  

c) …………………………………………………………………………………………… 

d) …………………………………………………………………………………………… 

 

11. Mis oluline sündmus toimus Eestis loetletud kuupäevadel?    3 p 

16.10.1905  …………………………………………………………………………. 

27.–29.11.1905 …………………………………………………………………………. 

11.12.1905  ………………………………………………………………………….. 

 

12. Selgitage, mis on järgnevates väidetes valesti.      4 p 

- Vene–Jaapani sõtta mobiliseeriti umbes 100.000 eestlast, kes saadeti sissepiiratud Port-

Arturi kindlusesse. 

……………………………………………………………………………………………….. 

- 1905. aastal kehtestatud sõjaseisukord püsis Balti kubermangudes kuni 1911. aastani, mil 

see asendati senisest veelgi karmina režiimi, nn kõvendatud valvekorraga. 

……………………………………………………………………………………………….. 

- Kui Vene Riigiduuma I koosseisu pääses kõigest kaks, siis IV koosseisu valiti juba viis 

eestlast, kes kõik liitusid vene kadettide fraktsiooniga. 

……………………………………………………………………………………………….. 

- 1915. aastal kiitsid Eestimaa rüütelkond ja Tallinna linnavolikogu heaks Jaan Poska 

koostatud omavalitsusreformi projekti ning Riigiduuma asus eelnõud menetlema.  

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 



13. Iseloomustage lühidalt loetletud isikute rolli XX sajandi alguse Eesti ajaloos.  5 p 

Aleksei Bellegarde   …………………………………………………………… 

Friedrich Georg Magnus Berg …………………………………………………………… 

Eduard Dellingshausen  …………………………………………………………… 

Aleksanded Kesküla  …………………………………………………………… 

Voldemar Lender   …………………………………………………………… 

 

14. Selgitage tähendus:          5 p 

Duumamonarhia …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

Tartu renessanss …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Keiser Peeter Suure merekindlus …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Operatsioon „Albion“ ………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Ajutine Põhja-Balti komitee ………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Lugege läbi tekstikatke ja vastake küsimustele.      4 p 

Ja see saatuslik päev saabus. […] Saksa sõjalaevad hakkasid Pärnut merelt pommitama ja 
Pärnu kaitsjad tulistasid muidugi vastu. Rahvas sattus paanikasse, püüti nii kiiresti kui 
võimalik linnast põgeneda. Kellelgi ei tulnud meelde, et ta võiks veel tagasi tulla. Ikka ära 
ja igavesti. […] Sild oli põgenikke paksult täis, vahisoldateid polnud nähagi. Kõik jooksid 
ja kiirustasid, loopisid oma asju ähmiga maha ja jõkke. Keset silda kihutasid sõjaväe 
moonavoorid. […] Äkki – tumedad paugud, suits ja tuli! Isa ütles: „Ja lendabki meie 
leivalaud õhku! Praegu tehakse seal lõpp Pärnu tööliste leivakannikale!“ […] 

Mati Õun, Hanno Ojalo. Võitlused Läänemerel 1914–1918, lk 101–102  

- Mis sündmust tekstis kirjeldatakse? …………………………………………………… 

- Millal see toimus (aasta)?  …………………………………………………… 

- Mis oli Saksa sõjalaevastiku eesmärk …………………………………………………… 

- Mida nimetatakse tekstis „Pärnu tööliste leivakannikaks“? ……………………………… 

 

16. Mida otsustas Maanõukogu 15. (28.) novembril 1917?     2 p 

a) …………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………… 



 

17. Dateerige (kuupäev, kuu, aasta).        5 p 

Tallinnas astub kokku Eestimaa kubermangu ajutine maanõukogu …………………… 

Juhtivad poliitikud tunnistavad vajalikuks Eesti iseseisvaks kuulutada ……………………. 

Moodustatakse Eestimaa päästmise komitee    ……………………. 

Eesti ajutise valitsuse esimene koosolek      ……………………. 

Venemaa kirjutab alla Bresti rahulepingule    ……………………. 

 

18. Täitke tabel 1917. aastal asutatud Eesti erakondade kohta.    5 p 

Erakond Eestvedaja(d) Häälekandja 

 

 

Jaan Tõnisson  

Eesti sotsiaaldemokraatlik tööliste 

partei 

  

 

 

 Maaliit 

Eesti tööerakond 

 

  

 

 

Gustav Suits, Hans 

Kruus 

 

 

19. Lugege läbi tekstikatke ja vastake küsimustele.      5 p 

Ennekuulmata rahvaste heitlus on Vene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani 
purustanud. Üle Sarmatia lagendiku laiutab end hävitav korralagedus, ähvardades oma 
alla matta kõiki rahvaid, kes endise Vene riigi piirides asuvad. Lääne poolt lähenevad 
Saksamaa võidukad väed, et Venemaa pärandusest omale osa nõuda ja kõige pealt just 
Balti mere rannamaid oma alla võtta. Sel saatuslikul tunnil on Eesti Maapäev […] 
tarvilikuks tunnistanud, Eesti  maa ja rahva saatuse määramiseks järgmisi otsustavaid 
samme astuda: […] 

- Mis nime all seda dokumenti tuntakse? …………………………………………………… 

- Millal see dokument koostati (kuupäev, kuu, aasta)? …………………………………….. 

- Kes selle dokumendi koostasid? 

 …………………………………………………………… 

- Mil viisil oli see dokument seotud Eesti iseseisvumisega? 

…………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 



 

 

20. Kes (ees- ja perekonnanimi) olid 1917. aastal:      5 p 

Maanõukogu esimees (okt.–nov.)    …………………………………… 

Maavalitsuse esimees (juuli–okt.)    …………………………………… 

Eestimaa kubermangu komissar (märts–okt.)  …………………………………… 

Eesti sõjaväelaste ülemkomitee esimees (juuni–nov.)  …………………………………… 

Eestimaa nõukogu täitevkomitee esimees (okt.–dets.)  …………………………………… 

 

21. Ajutise Valitsuse esimene koosseis. Ühendage paarid, kirjutades isikunime ees olev 

number sobivale punktiirile.          5 p 

1. Andres Larka  haridusminister …… 

2. Jaan Poska  kohtuminister  …… 

3. Peeter Põld  põllutööminister …… 

4. Jaan Raamot  rahaminister  …… 

5. Jüri Vilms  sõjaminister  …… 

   välisminister  …… 

 

22. Täitke lüngad!           4 p 

Saksa okupatsioonivõimud otsustasid Eesti rahvusväeosad ……………………………… . 

12.04.1918 pöördus ……………………………………………………………... Saksa 

keisri poole palvega aidata kaasa Balti riigi sünnile. 

Balti hertsogiriigi valitsejaks pidi saama ……………………………………………………  

Saksamaa ja Eesti esindajad kirjutasid 19.11.1918 Riias alla kokkuleppele, mille kohaselt 

……………………………………………………… . 

 

23. Kes nad olid?           3 p 

Adolf Pilar von Pilchau …………………………………………………………………… 

Adolf von Seckendorff …………………………………………………………………… 

August Winnig  …………………………………………………………………… 


