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1. Peamiselt ranniku kaitseks ehitati sõjalaev, mis oli sel hetkel maailma suurim,        

kiireim (39 km/h) ja tema eripäraks olid ühetaolised pardakahurid (12 tolli) ja mis 

kiirendas võidurelvastumist enne I maailmasõda.  

 
Mis riigist on jutt? ........................................................................................................ 

Kuidas oli selle laeva nimi? ........................................................................................ 

Mis aastal laev valmis? ............................................................................................... 

 
2. Briti kuninganna Victoria vanim pojapoeg kandis mitut eesnime: Friedrich Wilhelm  

Viktor Albrecht.   

 
Millise nime all on ta enam tuntud?.......................................................................... 

Millise riigi valitseja temast sai?............................................................................... 

  
3. Saksamaa päritolu ja kuni 1880 perekonnanime Bönickhausen kandnud tuntud 

Prantsuse insener, mitmete sildade, hoonete jm ehitaja sai tuntuks teise nime all. 
 

Kellega on tegemist?........................................................................................................  

1881 valmistas ta põhikonstruktisiooni ühele maailmakuulsale sambale ........................ 

1889 valmis tema juhtimisel tuntud torn........................................................................... 
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4. Kes olid 1914. aasta suvel järgmiste riikide riigipeadeks? Kes neist elas kõige kauem? 

Millises riigis elades nägi ta pealt II maailmasõja puhkemist? 

 
Austria-Ungari – (valitsemisaeg 1867-1916) ………………………………………..  

USA (1912 – 1920)…………………………………………………..........…………  

Saksamaa (1888 – 1918)……………………………………….......………………… 

Suurbritannia (1910 – 1936)  ……………………………………...........…………… 

Venemaa (1894 – 1917)………………………………………………............……… 

Kõige kauem elas.............................., kes viibis 1918-1941(riik)................................. 

 
5. See tervist kahjustav looduslik kiirgusallikas paikneb keemiliste elementide tabelis 

 84. kohal. Tema isotoope tekib uraani radioaktiivsel lagunemisel. 

  
Millise maa järgi sai see element oma nime?................................................................... 

Kes (nimi) sai selle avastamise eest Nobeli preemia füüsika alal?................................... 

Pärast oma abikaasa surma sai ta veel kord Nobeli preemia. Mis alal?............................ 

Millise aine avastamise eest?............................................................................................ 

 
6. Aastatel 1885-1908 kuulus Euroopa ühele monarhile isikliku omandina ala, mis oli 

pindalalt võrreldav tollase Euroopaga. Ta kasutas seda isikliku äri ajamiseks 

elevandiluu ja eriti kautšuki tootmisel. 

  
Millise riigi kuningas ta oli?.............................................................................................  

Kuidas nimetati tema valdusi?.......................................................................................... 

Tema nime järgi tunti kuni 1966. aastani Kinshasa nimelist pealinna. Milline oli linna 

eelmine nimi?.................................................................................................................... 

 
7. Nobeli rahupreemia on pälvinud neli USA presidenti. 

 
Kes oli esimene?................................................................................................................ 

Mille eest ta preemia sai?................................................................................................ 
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8. Saksa tuntud seiklusjuttude autor Karl May külastas vaid ühel korral New Yorki, 

enne seda olid kõik tema olulisemad romaanid juba ilmunud. 

 
Kes oli tema juttude peamiseks, tänaseni tuntud tegelaskujuks?  .................................... 

Millises USA piirkonnas toimusid tema romaanide peamised sündmused? 

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

 

 
9. Aastail 1899 – 1902 toimus Lõuna-Aafrikas sõda inglaste ja buuride vahel. 
 

Kas sõjategevuses osalesid ka mustanahaliste väeosad?................................................... 

Kas ajaloo esimesed koonduslaagrid rajati mustanahaliste või buuride 

kinnipidamiseks?............................................................................................................... 

Keda nimetatakse afrikandideks?...................................................................................... 

 

10. Vjatšeslav von Plehwe (Wenzel von Plehve) pooldas sisepoliitilistel põhjustel nn 

väikest võidukat sõda. 

 
Kelle vahel see sõda toimus?............................................................................................ 

Kuidas lõppes sõjakäik Plehve enda jaoks?..................................................................... 

Kus ja millise riigi vahendusel sõlmiti rahuleping?......................................................... 

 

11. See poliitik kandis hüüdnime Tiiger (le tigre). Ta pidas elu jooksul edukalt 12 duelli.  

 
Mis oli tema pärisnimi ja millise riigi peaministrist on jutt?............................................ 

Millist rahvusvahelist konverentsi ta 1919. aastal juhatas?.............................................. 
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12. Austria-Ungari keisririigis tegutsenud ajakirjanik, keda peetakse mitme olulise idee 
autoriks. Ta püüdis rajada ühte uut riiki esialgu Argentiina või hoopis tänapäevase 
Uganda aladele. 
 

Millise riigi taasasutaja idee autoriks teda peetakse ja kuhu see riik lõpuks rajati? 

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

Kuidas oli selle mehe nimi?.............................................................................................. 

Millise poliitilise ideoloogia asutajaks teda peetakse?...................................................... 

 

13. Kolmas rahukonverents Haagis pidi algama 1914. aastal, lükati puhkenud sõja tõttu 

1915. aastale, kuid jäi üldse pidamata. Ka teine konverents toimus esialgu planeeritust 3 

aastat hiljem. 

 
Mis aastatel tomusid esimesed Haagi rahukonverentsid?................................................. 

Miks teine konverents ei saanud toimuda 1904. aastal?................................................... 

Millise rahvusvahelise õiguse osa neil konverentsidel vastuvõetud resolutsioonid 

reguleerisid?...................................................................................................................... 

Milline alaline kohus konverentside tagajärjel asutati?.................................................... 

Vene delegatsiooni ühe juhina osales Haagi rahukonverentsidel Pärnus sündinud 

tuntud rahvusvahelise õiguse spetsialist. Kes?................................................................. 

 
14. WSPU (Women's Social and Political Union) asutati Suurbritannias 1903. aastal.   
 

Ühing sai enam tuntuks .............................................................. nime all.  

Nad võitlesid ...............................................................................õiguse eest. 
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15. Tutvu kaardiga ja vasta küsimustele.  
 

Mis nime all tuntakse kaardil kujutatud sõjaplaani? ........................................................ 

Kas plaani autor ise sai võimaluse seda ellu viia, selgita? ............................................... 

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

Selle plaani elluviimine oli Briti valitsusele ettekäändeks Saksamaale sõda  

kuulutada? Millega sõja kuulutamist põhjendati? ............................................................ 

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

Nimeta vähemalt neli Euroopa riiki, kes jäid selle plaani realiseerimise järel puhkenud 

sõjas erapooletuks............................................................................................................ 

 

 
 
 
16. 28. juulil 1914 tapeti ertshertsog Franz Ferdinand. 
 

Mida vandenõulased taotlesid?......................................................................................... 

Millise riigi troonipärija ta oli, kes oli riigi valitsejaks?................................................... 

Vahetuks atendaadi toimepanijaks sai nõrga tervisega, tuberkuloosi põdev üliõpilane, 

mis oli ta nimi?.................................................................................................................. 

Teo vahetule toimepanijale määrati 20 aastat vanglakaristust. Kas ta jõudis karistuse 

lõpuni kanda? Selgita........................................................................................................ 
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17. Propagandapalakat I maailmasõjas. 
  

  
 
18. Jaanuaris 1919 alustas Pariisis tööd rahulepinguid ettevalmistav rahukonverents. 
  

Kas Eestil paluti konverentsil osaleda?............................................................................. 

Kas Eesti kirjutas alla Versailles ja teistele rahulepingutele?........................................... 

Kes juhatas Eesti delegatsiooni Pariisis?.......................................................................... 

 
19. 1918. aasta kevadel toimusid Soomes verised sündmused, mida on hiljem 
iseloomustatud erinevalt. 
 

See oli Kodusõda, sest....................................................................................................... 

Vabadussõda, sest.............................................................................................................. 

Mäss, sest.......................................................................................................................... 

Rahvussõda, sest............................................................................................................... 

Konflikti Soomes sekkusid veel ...................................................................................... 

 
20. Tuntud raamat algab sõnadega „Nii nad tapsidki meie Ferdinandi”. 
 

Kes need sõnad ütles?...................................................................................................... 

Kes oli raamatu autoriks?................................................................................................ 

Millise riigi vastu läks peategelane sõdima?.................................................................. 

Mis juhtus kangelasega pärast rindele saatmist?........................................................... 

 3p

 3p

 5p

 4p

Keda või mis sündmust pildil kujutatakse?  

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

Mis ajast alates muutus selline plakat aktuaalseks? 

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

Millise sõdiva riigi plakatiga on tegemist? 

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

 



21. 1918. aastal hõivasid Trans-Siberi raudteel Uraalidest ida pool asuvad linnad  

mitte vene päritolu väeosad. 

 
Millisest riigist nad pärinesid?................................................................................... 

Milliseid rahvusi nad esindasid?................................................................................ 

Nende poolt 1918 väljakuulutatud riigis elas veel mitmeid vähemusrahvusi. Mis 

riigiga oli tegemist? ..................................................................................................... 

 
22. Kirjanik Morgan Robertson avaldas 1898 romaani „Mõttetus“ (Futility), milles 

kirjeldas suurt ja uppumatut laeva nimega „Titan“, mis põrkas kokku jäämäega ja 

uppus. 

 
Päriselt juhtus sama lugu .......................... aastal.  

Laev kandis nime ................................................ 

 
23. Eugeenikat ehk „hea päritolu“ uurimist peeti väga oluliseks teadusharuks. See tõi 

erinevates maades kaasa mitmesuguseid programme ja poliitikaid.  

  
Esimene rahvusvaheline eugeenika kongress toimus .............................. aastal 

Steriliseerimine tähendab.................................................................................................. 

Eutanaasia on .................................................................................................................... 

Segregatsioon tähendab..................................................................................................... 

24. Saksamaa palus Antandi riikidelt vaherahu pärast seda, kui tema liitlased olid 
samuti sõjast väljunud. 
  

Kus vaherahule alla kirjutati?.......................................................................................... 

Samal ajal Saksamaal alanud rahutusi tuntakse kui ...................................revolutsiooni.  

Ajendiks oli ..................................... sadamalinnas pühkenud ülestõus. 

Lisaks poliitilistele ja sotsiaal-majanduslikele probleemidele puhkes sõja lõpul veel 

......................................epideemia, mille ohvrite hulk ületas isegi sõjas langenute arvu. 
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25. Angellism kui mõtteviisi seostati tuntud inglise publitsisti ja poliitiku nimega. Ta 

pälvis Nobeli rahupreemia alles 1933. aastal, kuid tema tuntuim teos valmis juba I 

maailmasõja eel.  

 
Kuidas oli selle kirjaniku nimi?........................................................................................ 

Tema põhiteos toetus seisukohale, et integratsioon maailma maade vahel on nii tihe, et 

igasugune sõda on kaotanud õigustuse. Kuidas kõlas teose pealkiri?............................... 

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

26. Järjesta kronoloogiliselt õigesti I maailmasõja ajal toimunud sündmused. Üks neist 

toimus juba varem ja ei vaja seepärast numbrit. 

 
USA sõjakuulutamine Saksamaale 

Mürkgaasi esmakordne kasutamine 

Rasputini tapmine Venemaal 

Armeenlaste genotsiid Türgis 

Reisilaeva Lusitania põhjalaskmine 

Brest-Litovski rahuleping 

Brussilovi läbimurre 

Kuulipildujate esmakordne kasutamine lahingus 

Tankide esmakordne kasutamine lahingus 

Enamlaste võimuletulek Petrogradis 
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