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XXVIII AJALOO-OLÜMPIAAD 

 IX KLASS 

Eelvoor 19. jaanuar 2022 

Vabadussõda ja Tartu rahu 

Küsimuste koostaja Terttu-Triin Tomusk     100 punkti 

 

 

I 1918. aasta oli Eesti Vabariigi jaoks keeruline. Veebruaris oli küll välja kuulutatud 

suveräänne riik, kuid 25. veebruaril alanud Saksa okupatsioon takistas oma riigi 

ülesehitustööd ning ametlikku rahvusvahelist tunnustust de iure ei olnud Eesti Vabariik 

saanud. Esimese maailmasõja lõpp ja Saksa okupatsioonivägede lahkumine andsid küll 

taas võimaluse iseseisva riigina tegutseda, kuid noort Eesti Vabariiki ähvardas uus oht. 

16p 

 

1. Milline riik oli 1918. aasta novembri lõpus suurimaks ohuks Eesti Vabariigi 

püsimajäämisele? 1p 

Valikuvariandid: Nõukogude Venemaa, Venemaa Keisririik, Nõukogude liit, NSVL 

 

Vastus: Nõukogude Venemaa  

 

2. Täida lüngad. Iga lünk annab 0,5 punkti. 2p 

 

Kuigi Eesti Vabariik oli end 24. veebruaril 1918. aastal kuulutanud ___ riigiks, ei tunnustanud 

seda  ___. Taolise suhtumise üheks põhjuseks oli see, et ta luges Eesti alasid oma riigi koosseisu 

kuuluvateks ning soovis taastada kunagist impeeriumi endistes piirides. Teise põhjusena võib 

välja tuua selle, et oktoobripöördega võimule tulnud bolševikud ehk ___ soovisid läbi viia 

ülemaailmset kommunistlikku ___ ning ei soovinud loobuda aladest, mis olid varem Vene 

Keisriigile kuulunud. 

 

Valikuvariandid:  

1) autonoomseks; suveräänseks; kolooniaks; liitlas- 

2) Nõukogude Venemaa; Vene Keisririik; Nõukogude Liit; Ameerika Ühendriigid 

3) vähemlased; enamlased; sotsialistid; esseerid 

4) internatsionaali; revolutsiooni; reformi; naistepäeva tähistamist; lahingut 

 

Vastus:  

1) suveräänseks  

2) Nõukogude Venemaa 

3) enamlased 

4) revolutsiooni 

 

3. 16. novembril 1918. aastal algas Punaarmee pealetung läände. Rünnaku eesmärgiks oli 

taastada kunagise impeeriumi piirid ja õhutada revolutsiooni Euroopas. Tajudes naaberriigist 

lähtuvat ohtu astus Eesti Vabariigi juhtkond samme, et end tõenäolise rünnaku eest kaitsta. 

Muuhulgas võeti vastu otsus moodustada alaline sõjavägi vabatahtlikkuse alusel. Kes aga 

sõjaväelastest kuulusid siiski kohustuslikus korras mobiliseerimisele? Vali õige vastus. 1p 
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Valikuvariandid: 

ohvitserid ja sõjaväearstid 

sõjaväearstid ja suurtükiväelased 

suurtükiväelased ja ohvitserid 

ohvitserid ja mereväelased 

mereväelased ja lennuväelased 

 

Vastus: Ohvitserid ja sõjaväearstid 

 

4. Rahvaväe moodustamine vabatahtlikkuse alusel kukkus läbi. Loodetud 25 000 asemel tuli 

kokku u 2200-2300 meest. Kui palju oli nende hulgas reamehi? Vali õige vastus. 1p 

Valikuvariandid: 

10000; 20000; 17000; 300; 173; 1456; 800; 21785 

 

Vastus: 800 

 

5. Vabadussõja avalahingus 1918. aasta novembri lõpus suutis Eesti Vabariik pealetungivale 

Punaarmeele (u 7000 meest) vastu panna 1800 Saksa sõdurit ning u 1000 Eesti Rahvaväelast. 

Millise osa rahvaväe võitlejatest moodustasid vabatahtlikult sõjaväkke astunud koolipoisid? 

Vali õige vastus. 1p 

 

Valikuvariandid: 

83; 100; 178; 200; 300; 579 

 

Vastus: 200  

 

6. Vaata kaarti. Täida lüngad kaardi ja oma teadmiste põhjal. 6p 
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Eesti Vabadussõda algas ____ novembril 1918. aastal Punaarmee rünnakuga ja Narva 

vallutamisega. Kuna Eesti armee võitlusmoraal oli ____, siis tungis Punaarmee kiiresti edasi 

ning jõudis jaanuari alguseks välja Valklani, mis asub umbes 35 kilomeetri kaugusel Tallinnast. 

Kuna Punaarmee juhtkond jõudis järeldusele, et Eesti on varsti  ____, hakati siinseid väeüksusi 

ümber suunama teistele rinnetele. See oli ilmselgelt valearvestus. 1919. aasta ____ alguseks oli 

Punaarmee ja Eesti vägede arv rindel enam-vähem võrdne. Eesti vägede pealetungile aitas 

kaasa meredessant, nn ____ dessant (mille auks peetakse ka kaasajal samanimelist 

mälestusvõistlust). Esimesel Eesti Vabariigi sünnipäeval oli Eesti vägede ülemjuhatajal  ____ 

võimalik ette kanda, et Punaarmee on Eestist praktiliselt välja tõrjutud. Järgnesid pikaajalised 

lahingud Punaarmee vastu piirialadel, 1919. aasta kevad-suvel ka Põhja-Lätis kokkupõrge 

Saksa ja baltisaksa vägedega, mis on tuntud ____ nime all. Vabadussõja lõpetas ametlikult 

____ sõlmitud rahuleping ehk nn Tartu rahu. 

 

Valikuvariandid: 

1) 15; 22; 28 

2) kõrge; madal 

3) võitmas; langemas; ennast autonoomseks kuulutamas 

4) jaanuari; veebruari; märtsi 

5) Erna; Utria; Luuga; Heinaste 

6) Konstantin Pätsil; Jaan Poskal; Johan Laidoneril; Johan Pitkal 

7) Suvesõja; Landeswehri sõja; Võnnu sõja; Vabadussõja 

8) 24.02.1918; 23.06.1919; 2.02.1920 

 

Vastus: 

1) 28 

2) madal 

3) langemas 

4) jaanuari 

5) Utria 

6) Johan Laidoneril 

7) Landeswehri sõja 

8) 2.02.1920 

 

7. 1919. aasta jaanuar oli Vabadussõjas pöördeline periood. Eesti Rahvavägi ja tema liitlased 

suutsid lõpuks peatada Punaarmeed edasitungi ning asuda vastupealetungile. Vali õige vastus. 

4p 

 

1919. aasta jaanuari alguseks oli Punaarmee jõudnud u __________ kilomeetri kaugusele 

Tallinnast. Valklas toimus _______________ (kuupäev ja aastaarv) lahing, millega peatati 

Punaarmee edasitung. Seda loetakse ka Eesti vägede vastupealetungi alguseks, ametlikult algas 

Rahvaväe vastupealetung paar päeva hiljem ______________ (kuupäev ja aastaarv). Pealetung 

oli üldiselt edukas, kui loomulikult tõi kaasa hulgaliselt inimohvreid. Nii näiteks sai 

____________ (kuupäev ja aastaarv) toimunud Paju lahingus surmavalt haavata partisanide 

juht Julius Kuperjanov.  

 

Valikuvariandid: 

1) 25; 35; 45; 55; 65 

2) 31.01.1919; 24.02.1919; 1.03.1919; 03.01.1919 

3) 1.02.1919; 02.02.1919; 3.01.1919; 31.01.1919; 07.01.1919 

4) 3.01.1919; 24.02.1919; 23.06.1919; 03.01.1919; 31.01.1919 
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Vastus: 

35  

03.01.1919 

07.01.1919 

31.01.1919 

 

Allikas: Eesti aja lood: Algus, Eesti aja lood: Kallaletung, “Lähiajalugu. Ajalooõpik 9. 

klassile. I osa” lk 62-63, Ajalugu oskariga: Eesti Vabadussõda kaardil, “XX sajandi kroonika” 

lk 182, “Eesti ajalugu VI” lk 53 

 

II Hoolimata sellest, et Vabadussõda oli väga selgelt Nõukogude Venemaa poolne 

agressioon, soovis Nõukogude Venemaa juhtkond rahvusvaheliselt siiski vähemalt jätta 

mulje, et tegemist ei ole vallutussõjaga. Sellel eesmärgil loodi omapärane moodustis - 

Eesti Töörahva Kommuun. 4p 

 

1. Milline riik tunnustas ainsana Eesti Töörahva Kommuuni iseseisvust? Vali õige 

vastusevariant. 1p 

 

Valikuvariandid: Nõukogude Liit; Eesti Vabariik; Vene Föderatsioon; Hiina Rahvavabariik; 

Venemaa Sotsialistlik Föderatiivne Nõukogude Vabariik; Ameerika Ühendriigid 

 

Vastus: Venemaa Sotsialistlik Föderatiivne Nõukogude Vabariik  

 

2. Eesti Töörahva kommuun kuulutati välja 29. novembril 1918. aastal. Selle 

väljakuulutamiskohana on nimetatud kahte kohta: Narva raekoda ja Narva Aleksandri kirikut. 

Kummas toimus tegelikult see sündmus? Vali õige vastusevariant. 1p 

 

Valikuvariandid: Narva Raekoda, Narva Aleksandri kirik 

 

Vastus: Narva Aleksandri kirik 

 

3. Eestimaa Töörahva Kommuunist pidi saama Nõukogude Venemaa autonoomne osa. 

Kommuuni tegevust juhtis ETK nõukogu. Kes oli Eesti Töörahva Kommuuni juht? Kirjuta ees- 

ja perekonnanimi. 1p 

 

Vastus: Jaan Anvelt  

 

4. Eesti Töörahva Kommuun eksisteeris kokku 188 päeva ajavahemikus 29.11.1918-

05.06.1919. Oma olemasolu jooksul rakendas see oma võimualusel territooriumil 

laiaulatuslikku terrorit - nii inimeste mõrvamist kui Venemaale küüditamist. Teadaolevalt 

küüditati Venemaale u 4000 inimest. Kui palju mõrvati? Vali õige vastus. 1p 

 

Valikuvariandid: 3000; 3765; 2000; 2400; 1000; 650; 1570; 200 

 

Vastus: 650 

 

Allikas: Eesti aja lood: Kallaletung, “Lähiajalugu. Ajalooõpik 9. klassile. I osa” lk 62-63, “XX 

sajandi kroonika” lk 182, “Eesti ajalugu VI” lk 53 
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III Eesti Vabadussõja käigus kerkis esile mitmeid Eesti sõjaväelasi, kelle panus meie riigi 

iseseisvuse kaitsmisel on märkimisväärne. Alljärgnevalt on esitatud mitmete tuntud Eesti 

Vabadussõja võitlejate lühikirjeldused. Kellega on tegemist? Vali õige vastusevariant. 9p 

 

1. Eesti sõjaväelane. Pärast Saksa vägede lahkumist 1918. aasta novembris sai ta Eesti Ajutiselt 

Valitsuselt kindralmajori auastme. Vabadussõjas juhtis ta 1. diviisi ülemana sõjategevust Viru 

rindel (nt andis ta peale Punaarmee pealetungi algust 1918. aasta novembris Eesti üksustele 

taandumiskäsu ning hiljem - 1919. aasta alguses toimus tema juhtimisel  Rakvere ja Narva 

vabastamine Punaarmee kontrolli alt ning jätkuv rünnakute tõrjumine). 

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Aleksander Tõnisson 

 

2. Eesti sõjaväelane. Ta oli 1918. aastal Eesti Ajutise Valitsuse esimene sõjaminister (hiljem 

sai sõjaministriks Konstantin Päts), sai ka kindralmajori auastme ning osales Kaitseliidu 

loomisel. 1918. aasta lõpus ja suurema osa 1919. aastast oli ta Sõjaväe Peastaabi ülem ning 

Tagavaravägede ülem. Alates 1. veebruarist 1919 sai temast Eesti Vabariigi sõjaministri abi. 

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Andres Larka 

 

3. Eesti sõjaväelane. Vabadussõja alguses oli ta laiarööpmelise soomusrongi nr 1 ülem (hiljem 

sai see soomusrong tema järgi nime), hiljem oli soomusrongide juhataja ajutine kohusetäitja ja 

Soomusrongide divisjoni ülema kohustetäitja. Ta oli ainuke Eesti ohvitser, kes langes 

Vabadussõjas diviisiülemale vastaval ametikohal.  

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Anton Irv 

 

4. Eesti sõjaväelane. Ta oli üks Omakaitse organiseerijaid. 1918. aasta märtsis ülendas Eesti 

Ajutine Valitsus ta kindralmajoriks, 23. detsembril nimetati ta sisekaitseülemaks. 1919. aasta 

kevadel sai temast 3. diviisi ülem, ta oli ka Eesti vägede üldjuht sõjas Landeswehri vastu. 1919. 

aasta detsembris peatas ta Narva all Punaarmee pealetungikatse. 

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Ernst Põdder 
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5. Eesti sõjaväelane. Osales 1. Eesti Diviisi loomisel ning oli kuni Johan  Laidoneri Eestisse 

saabumiseni diviisiülema kohusetäitja. 1919. aastal sai temast ülemjuhataja staabi ülem ning ta 

sai ka kindramajori auastme. Oli rahuläbirääkimistel Nõukogude Venemaaga (Tartu rahu) üks 

Eesti Vabariigi delegatsiooni liikmetest. 

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Jaan Soots 

 

6. Eesti sõjaväelane. 1918. aasta 14. detsembril nimetati ta Eesti Rahvaväe operatiivstaabi 

ülemaks ning 23. detsembril Eesti Vabariigi Sõjavägede Ülemjuhatajaks. Tema veenis Briti 

eskaadri admirali Sinclairi tulema Tallinna reidile. 20. jaanuaril 1919. aastal sai ta 

kindralmajori auastme. 

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Johan Laidoner 

 

7. Eesti sõjaväelane. 1917. aasta septembrist alates korraldas ta Tallinna Omakaitset (hiljem 

kujunes sellest Kaitseliit), teda loetakse üheks Kaitseliidu asutajatest. 1918. aasta novembrist 

alates organiseeris ta soomusrongide ja -autode ehitamist ning Eesti sõjaväe varustamist. 1918. 

aasta 1. detsembril nimetati ta soomusrongide juhatajaks ning 17. detsembril merejõudude 

juhatajaks.  

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Johan Pitka 

 

8. Eesti sõjaväelane. Enne I maailmasõja algust töötas ta Kambja külakoolis. Vabadussõja ajal 

oli ta algul Tartumaa Kaitseliidu ülem, 1918. aasta lõpus loodi tema eestvedamisel partisanide 

löögiüksus, mis oli üks kuulsusrikkamaid vabatahtlikest koosnevaid löögiüksusi Vabadussõjas. 

1919. aastal jaanuaris toimunud Paju lahingus sai ta haavata ning suri. 

 

Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Julius Kuperjanov 

 

9. Eesti sõjaväelane. Võttis osa Kaitseliidu organiseerimisest 1918. aastal. Vabadussõja ajal oli 

ta Soomusrongide divisjoni ülem, tema ülesandeks oli soomusrongide korraldamine ja 

juhtimine. Jaanuari lõpust aprilli lõpuni 1919. aastal viibis ta haavata saamise tõttu otsesest 

sõjategevusest eemal. 1919. aasta lõpus anti talle polkovniku auaste.  
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Valikuvariandid:  

Aleksander Tõnisson, Andres Larka, Anton Irv, Ernst Põdder, Hans Kalm, Jaan Soots, Johan 

Laidoner, Johan Pitka, Julius Kuperjanov, Karl Parts 

 

Vastus: Karl Parts 

 

Allikas: “Eesti ajalugu V”, “Eesti ajalugu VI”, “XX sajandi kroonika”, “Eesti ajalugu II”, 

Eesti aja lood 2-6, Eesti Vabadussõda kaardil, Eesti soomusrongid Vabadussõjas   

 

IV Eesti võitlejad olid soomusronge lahingutes näinud juba esimese maailmasõja ajal 

ning ilmselt lähtus just sellest idee luua ka oma soomusrongide väeosa. Vabadussõjas oligi 

soomusrongidel tähtis koht nii rünnakul kui kaitsel. 18p 

 

1. Nimeta see tuntud Eesti sõjaväelane, keda loetakse soomusrongide (ja -autode) ehitamise 

peaorganiseerijaks Eestis. Kirjuta ees- ja perekonnanimi. 1p 

 

Vastus: Johan Pitka 

 

2. Esimene Eesti Rahvaväele kuulunud Soomusrong leiti Tallinnas (see kuulus varem Saksa 

vägedele). Soomusrong asus sõjateele 30. novembril 1919. Kui paljud Eesti Rahvaväe liikmed 

omasid sel hetkel varasemat soomusrongil teenimise kogemust? Kirjuta vastus mitte sõna vaid 

numbriga. 1p 

 

Vastus: 0 

 

3. Kus asus soomusrongil tavaliselt vedur - kas rongi ees, taga või keskel? Vali õige vastus. 1p 

Valikuvariandid: Rongi ees; Rongi keskel; Rongi lõpus 

 

Vastus: Rongi keskel  

 

4. Millest võib järeldada, et Eesti väejuhatus pani oma lootused soomusrongide peale? Märgi, 

millised vastusevariandid on õiged, millised valed. 4p 

 

Juba 1919. aasta alguses viiakse Eesti läbi ulatuslikke raudteede ehitustöid, mille käigus 

rajatakse juurde sadu kilomaatreid laia- ja kitsarööpmelisi raudteid. 

1919. aasta alguses oli soomusrongidel 40% kõigist Viru rindel olevatest kuulipildujatest. 

Ameerika Ühendriikidest tellitakse Eestile mitmeid eritellimuse järgi ehitatud soomusronge. 

1919. aasta alguses oli soomusrongidel 25% kõigist Viru rindel olevatest suurtükkidest. 

 

Vastus: 

Juba 1919. aasta alguses viiakse Eesti läbi ulatuslikke raudteede ehitustöid, mille käigus 

rajatakse juurde sadu kilomaatreid laia- ja kitsarööpmelisi raudteid. VALE 

1919. aasta alguses oli soomusrongidel 40% kõigist Viru rindel olevatest kuulipildujatest. 

ÕIGE 

Ameerika Ühendriikidest tellitakse Eestile mitmeid eritellimuse järgi ehitatud soomusronge. 

VALE 

1919. aasta alguses oli soomusrongidel 25% kõigist Viru rindel olevatest suurtükkidest. ÕIGE 

 

5. Väide: “Punaarmee kasutas Vabadussõjas samuti soomusronge”- Kas see väide on õige või 

väär? Vali sobiv vastusevariant. 1p 
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Valikuvariandid: Õige; Väär 

 

Vastus: Õige 

 

6. Vali, millised nimetatud tunnused iseloomustavad laiarööpmelisi raudteid ja soomusronge 

ning millised kitsarööpmelisi raudteid ja soomusronge. 8p 

 

● Raudtee on kohaliku tähtsusega.  

● Raudtee on üleriigilise tähtsusega. 

● Raudtee on väiksema kandevõimega ning rong peab olema kergema konstruktsiooniga. 

● Raudtee on suurema kandevõimega, rongil võib olla paksem soomus. 

● Väiksema kaliibriga suurtükid. 

● Suurema kaliibriga suurtükid. 

● Mõned varajased mudelid olid soomustatud kaevikukilpidega. 

● Mõned rongid olid kaetud kaitsemustriga. 

 

Vastus: 

Laiarööpmelised raudteed ja soomusrongid: Raudtee on üleriigilise tähtsusega. Raudtee on 

suurema kandevõimega, rongil võib olla paksem soomus. Suurema kaliibriga suurtükid. 

 

Kitsarööpmelised raudteed ja soomusrongid: Raudtee on kohaliku tähtsusega. Raudtee on 

väiksema kandevõimega ning rong peab olema kergema konstruktsiooniga. Väiksema 

kaliibriga suurtükid. Mõned varajased mudelid olid soomustatud kaevikukilpidega. Mõned 

rongid olid kaetud kaitsemustriga. 

 

7. Mida tähistati soomusrongide juures järgmiste nimedega: Lembitu, Rasputin, Kalevipoeg, 

Rummu Jüri? Vali õige vastus. 1p 

 

Valikuvariandid:  

Need on soomusrongide nimed. 

Need on soomusrongide kauglaskeplatvormid. 

Need on soomusrongide vedurid. 

 

Vastus: Need on soomusrongide kauglaskeplatvormid. 

 

8. Soomusrongide kasutamisel selgus, et liiv, mida algul kasutati soomusrongide soomusena, 

oli liiga raske (koormas üle seinad, vähendas manööverdamisvõimet, jne). Mis oli see materjal, 

mida hakati kasutama liiva asemel? Vali õige vastus. 1p 

 

Valikuvariandid: kuulikindel klaas; linatakk; lambavill; nailonkiud; ränikarbiid 

 

Vastus: linatakk 

 

Allikas: “Eesti soomusrongid Vabadussõjas”, “Lähiajalugu. Ajalooõpik 9. klassile. I osa” lk 

63 
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V Vasta küsimustele allika ja oma teadmiste põhjal. 8p 

 

““Iseseisvate” riikide - Eesti ja Latvija - kaitsjana hakkas Inglismaa siin laiendama 

maailmariiki. [---] Et aga rahvuslik viha oli tookord suur ja usuti sõja uuesti puhkemist, siis 

polnud ka kõrgematel instantsidel, kelle poole pöörduti järelpärimisega, midagi selle vastu, et 

Saksa vabatahtlikud ka siin kaugemas sopis Inglismaa eest ei tagane ja teda ei lase oma mõju 

maksma panna Saksamaa kirdepiiril. Ametlik Saksamaa pidi muidugi mängust välja jääma, et 

Entente ei saaks meie käitumist tempeldada relvarahu rikkumiseks. [---] Seega ei olenenud 

mitte ainult Saksa-sõbraliku valitsuse ja Balti 700-aastase ajaloo saatus, vaid ka Saksa tulevik 

idas ja kodanliku, Saksa-sõbraliku Venemaa loomine sellest, et uuesti puhkenud kodusõda ei 

lõpeks Ulmanise kasuks, keda abistasid eestlased ja inglased.” 

Allikas: Erkki Bahovski, Milvi Martina Piir “Valgus ja varjud. 20. sajand ajaloos” 

 

1. Kelle arvamusavaldusega on tegu? Vali õige variant. 1p 

Valikuvariandid: Adolf Joffe, Edwyn Alexander-Sinclair;  Rüdiger von der Goltz; Jukums 

Vācietis; Hans Kalm;  Nikolai Judenitš; Pavel Bermondt-Avalov 

 

Vastus: Rüdiger von der Goltz 

 

2. Millise Euroopa riigiga allika autor end seostab (st ,millisele riigile kuulub tema poolehoid)? 

Vali õige vastus. 1p 

Valikuvariandid: Eesti; Nõukogude Liit; Inglismaa; Venemaa; Saksamaa; Soome 

 

Vastus: Saksamaa  

 

3. Väide: “Allika autor suhtub suveräänse Eesti Vabariigi olemasolusse toetavalt.” Kas väide 

on õige või väär? 1p 

Valikuvariandid: Õige; Väär 

 

Vastus: Väär 

 

4. Kuidas tavaliselt nimetatakse sõjajõudu, mis tema juhtimise all tegutsedes sattus 

Vabadussõja käigus konflikti Eesti Vabariigi vägedega? Vali õige variant. 1p 

Valikuvariandid: Loodearmee; Punaarmee; Landeswehr; Briti laevastiku 6. kergristlejate 

eskaader; Põhja Poegade Rügement; Põhjakorpus 

 

Vastus: Landeswehr 

 

5. Millal toimus selle väeüksuse ja Eesti Vabariigi vägede vaheline konflikt? Vali õige vastus. 

1p 

Valikuvariandid: jaanuar-veebruar 1919; veebruar-märts 1919; märts-aprill 1919; aprill-mai 

1919; mai-juuni 1919; juuni-juuli 1919; juuli-august 1919 

 

Vastus: juuni-juuli 1919  

 

6. Milliste noorte riikide territooriumil toimus antud konflikt? Vali õige vastus. 1p 

Valikuvariandid: Eesti ja Läti; Eesti ja Soome; Eesti ja Venemaa; Eesti ja Nõukogude Venemaa 

 

Vastus: Eesti ja Läti  

 



10 

7. Selles sõjalise konflikti käigus toimus lahing, mille aastapäeva tähistatakse veel tänapäevalgi 

sõjaväeparaadiga. Mis lahing see oli? 1p 

 

Vastus: Võnnu lahing (vastusevariant: Võnnu lahing. Võnnu. Võnnu) 

 

8. Millisel kuupäeval me seda tähtpäeva tähistame? (NB! kirjuta numbritega). 1p 

 

Vastus: 23.06 / 23.06. 

 

Allikas: “Valgus ja varjud” lk 19, Eesti aja lood: Punased ja mustad, “Eesti ajalugu VI” lk 

38-40 

 

VI Eesti Vabadussõja sündmustes osalesid - nii Eesti Vabariigi liitlaste kui vastastena - 

mitmete teiste riikide esindajad. Otsusta kirjelduse põhjal kellega on tegemist ning vali 

õige vastusevariant. 6p  

 

1. Briti mereväelane. Ta oli 1918. aasta lõpul Suurbritannia Läänemerele Baltimaade kaitseks 

saadetud sõjalaevastiku kontradmiral. 26. märtsist 1920 oli ta Eesti Vabaduse Risti I liigi 1. 

järgu kavaler. 

 

Valikusvariandid: Edwyn Alexander-Sinclair, Hans Kalm, Jukums Vācietis, Martin Ekström, 

Nikolai Judenitš, Pavel Bermondt-Avalov, Rüdiger von der Goltz 

 

Vastus: Edwyn Alexander-Sinclair 

 

2. Eesti ja Soome sõjaväelane, üks Eesti Vabadussõja väejuhte. Eesti Vabadussõja algul 

formeeris Soomes vabatahtlikest Põhja Poegade rügemendi. Jaanuari lõpus 1919 jõudis see 

üksus Tallinna ja siirdus Lõuna-Eesti rindele. 

 

Valikuvariandid: Edwyn Alexander-Sinclair, Hans Kalm, Jukums Vācietis, Martin Ekström, 

Nikolai Judenitš, Pavel Bermondt-Avalov, Rüdiger von der Goltz 

 

Vastus: Hans Kalm 

 

3. Nõukogude Venemaa sõjaväelane, nõukogude võimu toetaja. 1918 septembrist kuni 1919. 

aasta juunini oli Venemaa Nõukogude Vabariigi relvajõudude ülemjuhataja. 

 

Valikuvariandid: Edwyn Alexander-Sinclair, Hans Kalm, Jukums Vācietis, Martin Ekström, 

Nikolai Judenitš, Pavel Bermondt-Avalov, Rüdiger von der Goltz 

 

Vastus: Jukums Vācietis 

 

4. Rootsi sõjaväelane, osales Eesti Vabadussõjas. Juhtis Eesti vägedele appi tulnud Soome 

vabatahtlike väeüksust, mis saabus Eestisse 1918.-1919. aasta vahetusel. 

 

Valikuvariandid: Edwyn Alexander-Sinclair, Hans Kalm, Jukums Vācietis, Martin Ekström, 

Nikolai Judenitš, Pavel Bermondt-Avalov, Rüdiger von der Goltz 

 

Vastus: Martin Ekström 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hja_Pojad_(r%C3%BCgement)
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hja_Pojad_(r%C3%BCgement)


11 

5. Vene sõjaväelane, nõukogude võimu vastane. Vene kodusõja (ja Eesti Vabadussõja) ajal 

juhtis Venemaa loodeosas Punaarmee vastu võitlevat nn Loodearmeed (juuni 1919-jaanuar 

1920). 

 

Valikuvariandid: Edwyn Alexander-Sinclair, Hans Kalm, Jukums Vācietis, Martin Ekström, 

Nikolai Judenitš, Pavel Bermondt-Avalov, Rüdiger von der Goltz 

 

Vastus: Nikolai Judenitš 

 

6. Vene sõjaväelane, nõukogude võimu vastane. Võitles Punaarmee vastu Baltikumi aladel, 

selle käigus (1919. aasta sügisel) sai enda kontrolli mitmed relvajõud (nt Rauddiviisi ja 

Landeswehri), mida kokkuvõtvalt hakati nimetama Läänearmeeks ning üritas enamlaste 

vastase võitluse sildi all haarata enda kätte kontrolli Läti aladel. 

 

Valikuvariandid: Edwyn Alexander-Sinclair, Hans Kalm, Jukums Vācietis, Martin Ekström, 

Nikolai Judenitš, Pavel Bermondt-Avalov, Rüdiger von der Goltz 

 

Vastus: Pavel Bermondt-Avalov 

 

Allikas: “Eesti ajalugu V”, “Eesti ajalugu VI”, “XX sajandi kroonika”, “Eesti ajalugu II”, 

Eesti aja lood 2-6 

 

VII Sel ajal kui rindel toimus relvavõitlus tegelesid Eesti vabariigi juhid riigi kui reaalselt 

toimiva institutsiooni ülesehitamisega. Selleks oli vaja demokraatlikult valitud 

rahvaesindust ja toimivat seadusandlust ning majandust. 14p 

 

1. 1. veebruaril 1919 toimus Maanõukogu erakorraline istungjärk, mille tulemusena määrati 

lõpuks kindlaks Asutava Kogu valimiste toimumisaeg. Millal toimusid Asutava Kogu 

valimised? Vali õige vastus. 1p 

 

Valikuvariandid: 15.-17.11.1917; 24.-26.02.1918; 3.-5.01.1919; 5.-7.04.1919; 21.-23.06.1919; 

29.01-02.02.1920 

 

Vastus: 5.-7.04.1919  

 

2. Kas valimiste tulemusena said Asutavas Kogus ülekaalu pahempoolsed või kodanlikud 

erakonnad? Vali õige variant. 1p 

 

Valikuvariandid: kodanlikud erakonnad; pahempoolsed  

 

Vastus: pahempoolsed  

 

3. Asutava Kogu avaistung toimus 23. aprillil 1919. Oma tegevuse jooksu võttis Asutav Kogu 

vastu mitmeid õigusakte, millest tähtsaimateks kujunesid kaks. Millised? Vali õiged vastused. 

1p  

 

Valikuvariandid: kodakondsuse seadus; kultuuriautonoomia seadus; põhiseadus; maaseadus, 

keeleseadus; elektriaktsiisiseadus 

 

Vastus: põhiseadus ja maaseadus 
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4. 1918. aastal oli Eestis käibel mitu erinevat valuutat. Esimese sammuna rahasüsteemi 

korrastamiseks kehtestas valitsus 1918. aasta novembri lõpus ametlikult esimese Eesti 

Vabariigi nö oma raha, mis jõudis käibele aprilli algul. Mis raha/valuuta see oli? Vali õige. 1p 

 

Valikuvariandid: Vene rubla; Eesti rubla; Saksa mark; Eesti mark; Rootsi kroon; Eesti kroon; 

euro 

 

Vastus: Eesti mark 

 

5. Millal võttis Asutav Kogu vastu maaseaduse? Vali õige. 1p 

 

Valikuvariandid: 15.11.1917; 24.02.1918; 28.11.1918; 03.01.1919; 05.04.1919; 23.06.1919; 

10.10.1919; 01.12.1919 

 

Vastus: 10.10.1919 

 

6. Maaseaduse väljatöötamine tekitas Asutavas Kogus tuliseid vaidlusi radikaalset reformi 

pooldajate ja mõõdukama lähenemise toetajate vahel. Lõpuks mindi ikkagi kompromissile. 

Millised alltoodud punktidest jõudsid lõplikku seaduseteksti ning millised jäid sellest välja? 9p 

 

● Riik riigistab nii mõisa- kui talumaad.  

● Riigistatakse praktiliselt kogu mõisamaa. 

● Endistele suurmaaomanikele riigistatud maade eest tasu ei maksta. 

● Võõrandatud varad hüvitatakse õiglaselt.  

● Võõrandatud vallasvara eest makstakse küll koheselt hüvitist, kuid tegelikust väärtusest 

vähem. 

● Võõrandatud maa hüvitamise küsimus jäetakse hilisemate seaduste lahendada. 

● Riigistatakse kõik mõisate hooned, põllumajandustehnika ja kariloomad. 

● Riiklikust maafondist jagatakse maad kõigile soovijatele, kuid mitte eraomandiks vaid 

põlisrendile. 

● Riiklikust maafondist müüakse maad soovijatele eraomandiks. 

● Enamik põllumaadest ajagatakse välja asundustaludena, mille saajate hulgas on 

eesõigustatud Vabadussõjas silma paistnud sõjaväelased, sõjainvaliidid ja langenute 

perekonnad. 

 

Vastus:  

Oli maaseaduses: Riigistatakse praktiliselt kogu mõisamaa. Võõrandatud maa hüvitamise 

küsimus jäetakse hilisemate seaduste lahendada. Riigistatakse kõik mõisate hooned, 

põllumajandustehnika ja kariloomad. Võõrandatud vallasvara eest makstakse küll koheselt 

hüvitist, kuid tegelikust väärtusest vähem. Enamik põllumaadest jagatakse välja 

asundustaludena, mille saajate hulgas on eesõigustatud Vabadussõjas silma paistnud 

sõjaväelased, sõjainvaliidid ja langenute perekonnad. 

 

Ei olnud maaseaduses: Riik riigistab nii mõisa- kui talumaad.  Endistele suurmaaomanikele 

riigistatud maade eest tasu ei maksta. Võõrandatud varad hüvitatakse õiglaselt. Riiklikust 

maafondist jagatakse maad kõigile soovijatele, kuid mitte eraomandiks vaid põlisrendile. 

Riiklikust maafondist müüakse maad soovijatele eraomandiks.  

 

Allikas: Eesti aja lood: Rahutu 1919, “Eesti ajalugu VI” lk 48-49, “Eesti ajalugu II” lk 49-50 
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VIII Lisaks sõjaväelastele andsid Vabadussõja perioodil oma panuse toimuvatesse 

sündmustesse paljud teised inimesed - mõned iseseisva Eesti Vabariigi poolt, mõned 

vastu. Vaata fotot, loe lühikirjeldust ja otsusta, kellega on tegu. 5p 

 

 

 

1. Ühiskonnategelane ja diplomaat, kes oli 

Tartu rahuläbirääkimistel Nõukogude 

Venemaa delegatsiooni juht. 

 

Valikuvariandid: Adolf Joffe, Ants Piip, Jaan Poska, Konstantin Päts, Viktor Kingissepp  

 

Vastus: Adolf Joffe 

 

 

 

2. Eesti poliitik ja diplomaat, kes osales 

Tartu rahuläbirääkimistel Eesti Vabariigi 

delegatsiooni liikmena. 1920. aasta lõpus 

1921. aasta alguses oli ta Eesti Vabariigi 

esimene riigivanem. 

 

Valikuvariandid: Adolf Joffe, Ants Piip, Jaan Poska, Konstantin Päts, Viktor Kingissepp  

 

Vastus: Ants Piip 
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3. Eesti poliitik ja välisminister, kes oli 

Tartu rahuläbirääkimistel Eesti Vabariigi 

delegatsiooni juht. 

 

Valikuvariandid: Adolf Joffe, Ants Piip, Jaan Poska, Konstantin Päts, Viktor Kingissepp  

 

Vastus: Jaan Poska 

 

 

 

4. Eesti ühiskonnategelane, perioodil 1918-

1920 oli Eesti Ajutise valitsuse ministrite 

nõukogu esimees (Ajutise Valitsuse I 

koosseisus) ning hiljem peaminister (Ajutise 

Valitsuse II ja III koosseisus). 

 

Valikuvariandid: Adolf Joffe, Ants Piip, Jaan Poska, Konstantin Päts, Viktor Kingissepp  

 

Vastus: Konstantin Päts 
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5. Eestimaa Kommunistliku partei rajaja ja 

juht. Vabadussõja ajal tegeles ta Eesti alal 

nõukogude võimu meelse propagandaga, oli 

alates 1918. aasta detsembrist Eesti 

Töörahva Kommuuni nõukogu siseasjade 

komisjoni komissar. 

 

Valikuvariandid: Adolf Joffe, Ants Piip, Jaan Anvelt, Jaan Poska, Konstantin Päts, Viktor 

Kingissepp  

 

Vastus: Viktor Kingissepp 

 

Allikas: “Eesti ajalugu V”, “Eesti ajalugu VI”, “XX sajandi kroonika”, “Eesti ajalugu II”, 

Eesti aja lood 2-6 

 

IX Algselt oli plaanis allkirjastada Eesti Vabariigi ja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse 

Nõukogude Vabariigi vaheline rahuleping (nn Tartu rahuleping) 1. veebruaril 1920. 

Tekkisid aga mõned probleemid, mille tõttu toimus lepingu tegelik allkirjastamine 2. 

veebruari öösel-varahommikul. Märgi, millised allnimetatud situatsioonidest on tõesed 

ja millised väärad. 6p 

 

● Eesti ja Nõukogude Venemaa esindajad Jaan Poska ja Adolf Joffe oli 1. veebruari 

pärastlõunal taaskord koos Pargi tänava saunas vihtlemas, sattusid jutuhoogu ning jäid 

selle tõttu lepingu allkirjastamisele hiljaks. 

 

● Delegatsioonide liikmed hakkasid juba varakult lepingu allkirjastamist tähistama ning 

olid selle tõttu õhtuks nii purjus, et pidid enne lepingu allkirjastamist paar tundi 

magama, et kaineks saada. 

 

● Rahulepingu teksti trükkinud trükikojas sai otsa lepingu trükkimiseks vajalik eriline 

trükivärv. Trükivärvi oli vaja juurde hankida, mis aga võttis paar tundi aega. 

 

● Rahulepingu teksti trükkinud trükikojas sai otsa lepingu trükkimiseks vajalik paber. 

Seda paberit oli vaja juurde hankida, mis aga võttis aega. 

 

● Eesti ja Nõukogude Venemaa delegatsioonide liikmed Jaan Soots ja Fjodor Kostjajev 

vaidlesid viimase hetkeni selle üle, kas Tartu ja Moskva vahele jääv territoorium kuulus 

ajalooliselt eestlastele-soomeugrilastele või venelastele. Selle tõttu ei jõutud 

rahulepingu teksti enne 1. veebruari õhtut trükkima hakata. 

 

● Valmis trükitud rahulepingu tekstis avastati üle kontrollimisel viga. Selle tõttu oli vaja 

kogu trükiladumine uuesti teha ja kogu leping uuesti trükkida. 
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Vastus: 

● Eesti ja Nõukogude Venemaa esindajad Jaan Poska ja Adolf Joffe oli 1. veebruari 

pärastlõunal taaskord koos Pargi tänava saunas vihtlemas, sattusid jutuhoogu ning jäid 

selle tõttu lepingu allkirjastamisele hiljaks. VÄÄR 

 

● Delegatsioonide liikmed hakkasid juba varakult lepingu allkirjastamist tähistama ning 

olid selle tõttu õhtuks nii purjus, et pidid enne lepingu allkirjastamist paar tundi 

magama, et kaineks saada. VÄÄR 

 

● Rahulepingu teksti trükkinud trükikojas sai otsa lepingu trükkimiseks vajalik eriline 

trükivärv. Trükivärvi oli vaja juurde hankida, mis aga võttis paar tundi aega. VÄÄR 

 

● Rahulepingu teksti trükkinud trükikojas sai otsa lepingu trükkimiseks vajalik paber. 

Seda paberit oli vaja juurde hankida, mis aga võttis aega. TÕENE 

 

● Eesti ja Nõukogude Venemaa delegatsioonide liikmed Jaan Soots ja Fjodor Kostjajev 

vaidlesid viimase hetkeni selle üle, kas Tartu ja Moskva vahele jääv territoorium kuulus 

ajalooliselt eestlastele-soomeugrilastele või venelastele. Selle tõttu ei jõutud 

rahulepingu teksti enne 1. veebruari õhtut trükkima hakata. VÄÄR 

 

● Valmis trükitud rahulepingu tekstis avastati üle kontrollimisel viga. Selle tõttu oli vaja 

kogu trükiladumine uuesti teha ja kogu leping uuesti trükkida. TÕENE 

 

Allikas: Eesti aja lood: Tartu rahu  

 

X Tartu rahuleping on 2. veebruaril 1920. aastal Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa 

(Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi) vahel sõlmitud 

rahvusvaheline leping. Märgi, millised allpool nimetatud tingimustest on rahulepingu 

tekstis olemas, millised mitte. 10p 

 

● Alates rahulepingu jõustumise kuupäevast lõpeb lepinguosaliste vahel sõjaseisukord. 

● Venemaa tunnustab Eesti riigi sõltumatust ja iseseisvust. 

● Venemaa loobub vabatahtlikult ja igaveseks kõigist suveräänõigustest, mis ta Eesti maa 

ja rahva vastu on. 

● Rahulepingut ei ole vaja ratifitseerida. 

● Määratakse kindlaks kahe riigi vaheline piir. 

● Eesti Vabariigi territooriumil elavatel mitte-eestlastel on ühe aasta jooksul õigus valida 

Venemaa kodakondsus ning seejärel on neil ühe aasta jooksul pärast Venemaa 

kodakondsuse valimist kohustus lahkuda eesti piiridest. 

● Kui Eesti neutraliteet saab rahvusvahelise tunnustuse, siis kohustub Venemaa samuti 

Eesti neutraliteeti tunnustama. 

● Mõlemad pooled loobuvad vastastikku sõjakahjude hüvitamise nõudmisest. 

● Sõjavangid tuleb vahetada ühe kuu jooksul peale lepingu kehtima hakkamist. 

● Venemaa annab Eestile 15 miljonit rubla kullas. 

 

Vastus: 

On rahulepingu tekstis: Alates rahulepingu jõustumise kuupäevast lõpeb lepinguosaliste vahel 

sõjaseisukord. Venemaa tunnustab Eesti riigi sõltumatust ja iseseisvust. Venemaa loobub 

vabatahtlikult ja igaveseks kõigist suveräänõigustest, mis ta Eesti maa ja rahva vastu on. 

Määratakse kindlaks kahe riigi vaheline piir. Eesti Vabariigi territooriumil elavatel mitte-
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eestlastel on ühe aasta jooksul õigus valida Venemaa kodakondsus ning seejärel on neil ühe 

aasta jooksul pärast Venemaa kodakondsuse valimist kohustus lahkuda eesti piiridest. Kui 

Eesti neutraliteet saab rahvusvahelise tunnustuse, siis kohustub Venemaa samuti Eesti 

neutraliteeti tunnustama. Mõlemad pooled loobuvad vastastikku sõjakahjude hüvitamise 

nõudmisest. Venemaa annab Eestile 15 miljonit rubla kullas. 

 

Ei ole rahulepingu tekstis: Rahulepingut ei ole vaja ratifitseerida. Sõjavangid tuleb vahetada 

ühe kuu jooksul peale lepingu kehtima hakkamist. 

 

Allikas: Tartu rahulepingu tekst  

https://et.wikisource.org/wiki/Rahuleping_Eesti_ja_Venemaa_vahel_(Tartu_rahu) 

 

XI Vabadussõda arvudes. Vali õige vastusevariant. 4p 

 

1. Kui palju langes Vabadussõjas Eesti Vabariigi poolel inimesi? 1p 

Valikuvariandid: Umbes 1000, Umbes 2700, Umbes 3600, Umbes 4500, Umbes 5000 

 

Vastus: Umbes 3600/ 5000 (allikates on eri andmed) 

 

2. Mitu päeva kestis Vabadussõda kokku? 1p 

Valikuvariandid: 378, 397, 402, 415, 423, 431 

 

Vastus: 402/ 431 (allikates on eri andmed) 

 

3. Eesti Vabariigi lennuväe esimene lennuk tegi oma esimese lennu 30. jaanuaril 1919. Kui 

palju on Eesti lennuväes lennukeid Vabadussõja lõpuks? 1p 

Valikuvariandid: 40, 24, 57, 70 

 

Vastus: 40 

 

4. Eesti vabariigi jaoks oli Vabadussõja ajal äärmiselt tähtsal kohal välisabi. Mitmest riigist 

saabus Eestile appi organiseeritud relvajõudusid (kas siis vabatahtlike väeosad või riiklikult 

suunatud)? 1p 

Valikuvariandid: 2, 4, 6, 8 

 

Vastus: 4 (Ühendkuningriik, Soome, Taani, Rootsi) 

 

Allikas: “Eesti ajalugu II” lk 54, “Eesti ajalugu VI” lk 46, “Eesti ajaloo atlas” lk 103, Eesti 

aja lood: Vabastamine, “Eesti ajalugu VI” lk 33 

 

 

 

  


