
 

XXIV AJALOO OLÜMPIAADI LÕPPVOOR 

GÜMNAASIUM 

19. MÄRTSIL 2014 

 

XX SAJAND: MAAILM 1991 – 2011 

 

1. TÖÖ KAARDIGA , KONFLIKTIPIIRKONNAD     6p  

 

1.1. Mis on kaardil tähistatud sündmuste X ühine nimetaja? 1p 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kood: Punktid: 

1 
 



 

1.2. Järgnevalt on nimetatud kuute poliitilist kriisi. Kandke kriiside taga olevad tähed (A, B, C, D, E, F) õigesti 
ülalolevale kontuurkaardile. Üks kriis on üleliigne, sest pärineb teisest perioodist ja kaardile kandmisele ei kuulu. 
(Vene-Gruusia sõda (A), Taevase Rahu väljaku kriis (B), Jugoslaavia kriis (C), Falklandi sõda (D), Iisraeli konflikt 

(E), Afganistani sõda (F) ) 5p 

2. GLOBAALPROBLEEMID              5p  

2.1. Mis on ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG? 1p 

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

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

 

2.2. Tooge üks näide, kuidas saaks inimene igapäevaelu valikutes ökoloogilist jalajälge vähendada. Põhjenda 
näidet. 2p 

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
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2.3. Millisele globaalprobleemile on plakatil viidatud? 1p  

 
http://www.silverbearcafe.com/private/peak_oil.html 

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

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

 

2.4. Mis on ROHELINE TURUNDUS? 1p 

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

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

3. DEMOKRAATIA KRIIS JA RIIKIDE EBAVÕRDSUS     4p  

3.1 „Igatahes on paaril viimasel aastakümnel langenud demokraatia kvaliteet, valitsused on muutunud 
varasemast ebaefektiivsemaks ja ebausaldusväärsemaks.“ J. Valge, K. Sepp „Üleilmastumine ja globaalsed 
probleemid“ 

 

Tooge üks näide ülaltsiteeritud väite kinnituseks ja üks näide väite ümberlükkamiseks. Ehk, kas globaliseerumine 
on demokraatia kvaliteeti kahandanud või tõstnud? 2p 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
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http://www.silverbearcafe.com/private/peak_oil.html
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3.2 Nimetage üks riikide ebavõrdsusest lähtuv probleem ja pakkuge sellele välja põhjendatud lahendus 2p  

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

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

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

 

4. KRIISIKOLDE LÄHIVAATLUS       12p  
4.1. Millist kriisikollet on alljärgnevalt kirjeldatud?  

„Ometi, pikemas ajaloolises perspektiivis võiks see sõda, mis kestis vaid mõned kuud ning mida 

iseloomustab tohutu jõudude ebavõrdsus vaenlaste vahel, jääda tähelepanuta. Olles sõjalises plaanis 

liiga lihtsakoeline, ei pakkunud seegi sõda mingit lahendust Lähis-Ida ebastabiilsusele“ 1p  

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

4.2. Dateerige see kriis kuu ja aasta täpsusega. 1p …………………………………………………………………… 
4.3. Mis oli selle kriisi tekke põhjuseks? 1p 

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

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

4.4. Kuidas nimetati koalitsioonivägede sõjaplaani, mille peamiseks eesmärgiks oli hõivata kriisipiirkonna 
õhuruum? 1p …………………………………………………………………………………………………. 

4.5. Alljärgnevalt on kujutatud selle kriisiga seotud inimeste ja sõjatehnika fotosid. Kirjutage tabelisse nende 
isikute nimed (ees- ja perekonnanimega), tehnika nimetus ja mis roll oli 

neil seoses kõnealuse kriisiga? 8p 

A     B 

 

 

 

 

 

 

C     D 
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Pildi 
täht 

Isiku nimi või tehnika nimetus Roll kriisikoldes 

A  
 
 

 
 
 
 

B  
 
 

 
 
 
 
 

C  
 
 
 
 
 

 

D  
 
 
 
 

 

 

5. Milliseid isikuid kirjeldatakse? (ees- ja perekonnanimega)    5p  

5.1 Ta tapeti Putini sünnipäeval 7. oktoobril 2006. a. Kes oli mõrva tellija, on jäänud saladuseks. Tema 
surm vaigistas lõplikult Putini ja tema taasloodud Venemaa ühe suurima kriitiku hääle  

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

5.2 Ta taasvaliti 1992. aastal Iisraeli peaministriks. Poliitikuna kehastas ta ausust, realismi ja 
pragmaatilisust. Tal oli juhtiv roll Oslo läbirääkimistel, mistõttu ta ka mõrvati paremäärmuslasest 
ortodoksse juudi Yigal Amiri poolt 1995. a.  

…………………………………………………………………………………………………………………………  

5.3 Temast sai 1992. aastal Ameerika Ühendriikide president, millega ta katkestas vabariiklaste 12 
aasta pikkuse ametiaja. Ka tema abikaasal oli oluline roll riigi poliitikate kujundamisel ja seda eriti 
aastatel 2009 – 2013.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.4 Alates 2010. aastast on ta olnud Euroopa Komisjoni president, olles seega Euroopa Liidus üks 
mõjuvõimsamaid isikuid.  

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

5.5 Ta on nimekas Ameerika Ühendriikide poliitik, kes töötas välja kuut eesmärki sisaldava Maailma 
Taastamise Programmi. Programmi läbiv idee oli keskkonnaprobleemide lahendamine.  

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Millist organisatsiooni on kirjeldatud? (maksimumpunktid korrektse nimetuse eest) 2p   

See organisatsiooni põhikirja projekt võeti vastu 1998. aastal. 2003. aastal valiti 18 kohtunikku. Raskusi 
oli rahvusvaheliselt aktsepteeritava prokuröri leidmisel, mis peegeldab kõnealuse organisatsiooni 
diplomaatilist tundlikkust       

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

7. Seoses millise riigi liitumisega muudeti juhtivate majandusriikide ühendus G7 G8-ks? 1p  

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

8. TÖÖ KAARDIGA. JUGOSLAAVIA KRIIS      11p  

8.1. Kirjutage kirjelduse taha, millise riigiga on tegu 5p 
8.2. Kandke kirjelduse ees olev täht õigesti kaardile 5p 

 
 

A See riik on sõjaliselt kõige võimsam piirkonnas, ühtlasi peetakse seda riiki Jugoslaavia piirkonna agressoriks. 
…………………………… 

B See riik päris Jugoslaavialt mõned suuremad mereväebaasid. Riigisiseselt tekitasid pingeid etnilised vastuolud, 
mida teravdas poliitiku Lazar Macura vaenuõhutavate ideede levitamine läbi Knini raadio. 
…………………………………. 
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C See riik oli naabritelt lähtuva ohuga toimetulemiseks hästi ettevalmistatud, seetõttu kestis sõjategevus selles 
riigis umbes nädala. Ka rahvusvahelise üldsuse kiire sekkumine ei lasknud sõjal venima hakata. EÜ vahendatud 
Brijuni leping, mis sõlmiti 7. juulil 1991. a., tegi sõjale ametliku lõpu.  …………………. 

D Selles riigis korraldati iseseisvusreferendum 6. aprillil 1992. a., millele järgnes agressioon naaberriigi poolt 
eesmärgiga kaitsta riigis olevate rahvusvähemuste huve. Sõjategevuse erakordset jõhkrust peegeldavad 
inimsusevastaste kuritegude ilmingud, näiteks Omarska koonduslaagris. 
………………………………………………… 

E Politoloog Christa Mendersma on nimetanud seda riiki „suure pusle viimaseks tükiks“. Selle riigi loomist nähti 
lääneriikides lahendusena piirkonnas levinud etniliste pingete leevendamiseks. See riik võttis ühepoolselt 
kasutusele euro. …………………………………………………….. 

9. Selgitage, milline roll oli Jugoslaavia kriisis Arkani Tiigritel?     2p  

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

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

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

10. Millist Jugoslaavia kriisiga seotud juhtumit on kirjeldatud?    2p  

Kas seda oleks saanud vältida? Põhjendage oma arvamust 

„Tapatalgute tunnistajad jutustavad lugusid sellest, kuidas isegi bussijuhte sunniti tapmisest osa võtma, 

nii et kõik olid kohutavates mõrvades kaasosalised. ÜRO jaoks oli ja on kogu see vahejuhtum üks 

püsivamaid plekke organisatsiooni usaldusväärsusest“ A. Finlan „Jugoslaavia kokkuvarisemine 1991 – 
1999“ 

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

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

11. Võrrelge Jugoslaavia ja Kaukaasia pingekoldeid. Milliseid sarnaseid jooni märkate?  3p  

Kirjeldage kolme sarnasust. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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12. RAHUOTSINGUD. Vastake tekstide ja piltide ning enda teadmiste põhjal   13p  

alljärgnevatele küsimustele  

A „Ükskõik, milline on kontekst, meenutab möödunud sajandi raske ajalugu kolmanda aastatuhande 

patsifistidele, et liigsel optimismil rahu küsimuses võivad olla ääretult rasked tagajärjed. Kas sõda tuleb vaadelda 

kui igavest pahet?“ F. Géré „Miks puhkevad sõjad? Geopoliitiline ajastu“ 

B „Thbilisi oli püüdnud lüüa häirekella. Gruusia oli palunud läänel Moskvaga otsekanaleid kasutades vahele 

astuda ja eskalatsioon peatada, saata separatistlikesse regioonidesse Vene rahuvalvajate asemele tõelised 

neutraalsed vaatlejad või rahujõud ning muuta olemasolevaid formaate, et ühe jalaga hauas olevale 

rahuprotsessile elu sisse puhuda ja allakäiguspiraal peatada. Kuid lääs, kellele oli vastumeelt Moskvale survet 

avaldada ning kes ei tahtnud riskida kohaloleku laiendamisega, ei soovinud taolisi samme astuda.“ Roald D. 
Asmus „Väike sõda, mis raputas maailma“ 

 
C  D 
 
 
 
 

 TEKST: „Lõpetasid…?“ „Mitte veel“  

TEKST: Illegaalne – terrorism. Legaalne – militarism       
      

12.1 Kes on patsifist? 1p …………………………………………………………………………………………………… 

12.2 Toetudes eelpooltoodud allikatele, põhjendage, millal on õigustatud sõjaline sekkumine pingekoldesse? 
Tooge üks konkreetne näide ajavahemikust 1991 – 2011 oma väidete kinnituseks 2p 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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12.3 Nimetage üks konfliktipiirkond, kus pole paarikümne aasta jooksul suudetud leida kõiki osapooli rahuldavat 
kokkulepet. Nimetage üks konkreetse piirkonna tüliküsimuse põhjus. Nimetage üks rahvusvaheline 
organisatsioon, kes on kriisipiirkonnas lahendusi otsinud 3p 

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

12.4 Võrrelge allikaid C ja D – milliseid sõjalise sekkumise probleeme on karikatuurides käsitletud? 2p 

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

12.5 Tooge nii allika C kui ka D ilmestamiseks üks näide 1991 – 2011 kriisidest? 2p 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.5 Millisel rahvusvahelisel organisatsioonil, lisaks NATOle, on veel relvastatud jõud? 1p 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.6 Vladimir Putin on kuulsust kogunud agressiivse sekkumisega naaberriikide sisepoliitikasse. Muuhulgas on 
ärritanud teda kaks demokraatlikku revolutsiooni – üks Gruusias, teine Ukrainas. Mis nimedega on need 
revolutsioonid jäänud ajalukku? (Gruusias tuli revolutsiooni järel võimule Saakašvili, Ukrainas Juštšenko) 2p 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Nimetage Euroopa Liidu praegused kandidaatriigid     5p  

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Kirjutage riigi taha õige Euroopa Liiduga ühinemisaasta. Üks aastaarv on üleliigne 6p  

AUSTRIA……. ITAALIA ….. HORVAATIA……        IIRIMAA…….      EESTI…….  BULGAARIA…..  

PORTUGAL…….        KREEKA……. 

1952, 1973, 1979, 1881, 1986, 1995, 2004, 2007, 2013    
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15. Milline roll on rahvusvahelise julgeoleku tagamisel järgnevatel struktuuridel?  3p  

OECD ………………………………………………………………………………………………………..…………. 

CERT ………………………………………………………………………………………………………………….. 

GIGN ………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. ELEKTROONILINE SÕDA        11p  

16.1. Alljärgnevalt on illustreeriv pilt interneti kasutamise aktiivsusest oktoobris 2010.a (autor: Media Analysis 
Platform). Mida suurem ring, seda rohkem on kasutajaid. Toetudes pildile selgitage, miks on küberterrorism 
halvav just arenenud tööstusriikides? 1p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

16.2  Mis roll on elektroonilises sõjas ühendusel „Ešelon“ ja mis riigid sinna kuuluvad? 6p 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16.3 Mis on elektroonilise sõja peamine eesmärk rünnaku korral kaitsja seisukohast vaadatuna? 1p 

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

16.4 Mis aastal toimusid Eestis viimati massilised küberrünnakud? Mis sündmus oli selle ajendiks? 2p 

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

16.5 Mis eesmärgil pannakse toime 90% maailma küberkuritegudest? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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17. Kas väide on õige (Õ) või vale (V).  Vale väide parandage            10p  

17.1. Gruusia konfliktipiirkonnad on Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Mägi-Karabahhia ……. 

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

17.2 Termin „suur džihaad“ tähendab iga uskliku isiklikku püüdu saada paremaks islami teel ……… 

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

17.3 Stagflatsioon on majanduslik seisund, millele on iseloomulik tootmise kasvu seiskumine, hinnatõus ja 

tööpuuduse kasv ……….. 

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

17.4 Peamised relvi ostvad riigid on Iraan, Saudi Araabia, Vene Föderatsioon ja Egiptus ………. 

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

17.5 Tšetšeenia sõjale eelnesid metrooplahvatused Moskva kesklinnas ……… 

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

17.6 Eesti oli esimene endine NSVL vabariik, mis kutsuti NATO laienemise liitumisläbirääkimistele ……. 

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

17.7 1987. a. Montreali protokolliga keelustati kloororgaanilised ühendid, mis kahjustavad osoonikihti … 

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