
Kood Punktid 

 

XXVI AJALOO OLÜMPIAAD 

PÕHIKOOL VIII KLASS 

Lõppvoor 24. märts 2018 

ARUTLUS (15 punkti) 

Vali teemadest üks ja kirjuta arutlus. Pea meeles, et arutluse sissejuhatus, teemaarendus ja 

kokkuvõte peavad moodustama seotud terviku. 

A. Liivimaa aastatel 1522–1558 – kas katoliiklik või protestantlik maa? 

1. Millised hiliskeskaegse Liivimaa seisused kaldusid katoliikluse, millised luterluse poole? 

2. Missugused katoliiklusele omased tavad, institutsioonid, organisatsioonid Liivimaal kestma 

jäid, mida võeti omaks protestantismist? 

3. Millised lõhed tekkisid Liivimaa valitsejate ja eliidi seas religiooni pinnal? 

4. Kuivõrd edukas oli reformatsioon Liivimaa linnades, kuivõrd maapiirkondades? 

 

B. Kuidas mõjutas reformatsioon katoliku kiriku sisemist uuendamist 16. sajandil? 

1. Kas katoliku kiriku tegelik uuendamine sai alguse reformatsiooni levides või juba varem? 

2. Milliseid samme astus katoliku kirik, et protestantismi levikut ja populaarsust piirata? 

3. Kas katoliku kiriku 16. sajandi uuendustes võib märgata mõnede reformatsiooniideede mõju 

või kinnitas kirik ainult enda seisukohti? 

4. Kuivõrd vastasid reformid protestantide kriitikale (vaimulike elukombed, indulgentside 

müük)? 
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Kood Punktid 

 

XXVI AJALOO OLÜMPIAAD 

PÕHIKOOL VIII KLASS 

Lõppvoor 24. märts 2018 

 

REFORMATSIOON 

 

1. Juuresoleval pildil on fragment Lüübeki Maarja kirikus asuvast 15. sajandi keskpaiga 

kunstiteosest. Vasta küsimustele selle kohta:       4p 

a) Kuidas nimetatakse sellist hiliskeskajal levinud maalitüüpi?     1p 

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

b) Millistest seisustest/ühiskonnagruppidest pärinesid nendel maalidel kujutatud inimesed? 1p 

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

c) Kirjelda lühidalt, kuidas peegeldasid sellised maalid tavainimeste maailmapilti!  1p 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

d) Too üks näide, kuidas väljendus selline maailmapilt inimeste käitumises seoses usuga ning 

nende religioosses tegevuses!         1p 

 

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

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

 

  



2. Reformatsiooni omamoodi eelkäijaks 15. sajandi algupoolel oli hussiitide liikumine. 2p 

a) Millise ülikooli õppejõuks oli liikumisele nime andnud Jan Hus?    1p 

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

b) Millise igapäevaelus kasutatud asja kohandasid hussiidid edukalt ümber sõjapidamiseks? 1p 

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

 

 

3. Loe läbi tekstikatke ja vasta küsimustele:       3p 

“[…] püha sinod, mis on seaduslikult kogunenud Pühas Vaimus ja Jumala kiituses, et lõpetada 

praegune skisma ja ühendada ning reformida Issanda Kirikut, […] määrab, kuulutab ja käsib 

alljärgnevat: esiteks, see sinod […] on saanud oma volitused otse Kristuselt, ning kõigi astmete 

vaimulikud, paavst kaasa arvatud, on kohustatud alluma selle kirikukogu otsustele asjades, mis 

puudutavad usku, et lõpetada käesolev skisma ning viia kiriku kõigil tasanditel läbi üleüldine 

reform…” 

 

a) Mis kirikukoguga (sinodiga) oli tegu ehk kus linnas see toimus?    1p 

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

b) Milles seisnes kõnealune skisma?        1p 

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

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

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

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

c) Sinodi otsuses väljendub hiliskeskaegse nn kontsiliaarliikumise keskne põhimõte. Mis see 

oli?             1p 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  



4. Kirjuta iga pildi alla sellel kujutatud isiku nimi! Vali järgnevate seast:   4p 

Melchior Hoffmann; Ulrich Zwingli; Philipp Melanchthon; Thomas More; Jean Calvin; Johann 

Tetzel 

 

    

 

……………………………………………  …………………………………….. 

 

   

 

…………………………………   ………………….…………………. 

 



5. Otsusta, kas järgnevad väited on tõesed või väärad. Kui väide on väär, kirjuta sama 

sisuga tõene väide.           4p 

a) Martin Luther tõlkis Wartburgi linnuses üksinda töötades kogu piibli saksa keelde umbes 11 

kuuga.             1p 

□ tõene   □ väär 

Tõene väide: 

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

 

b) Inglismaa kuningas Henry VIII algatas oma riigis reformatsiooni suuresti seetõttu, et paavst 

ei andnud monarhile abielulahutust tema abikaasast Aragoni Katariinast.    1p 

□ tõene   □ väär 

Tõene väide: 

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

 

c) Enne reformatsiooni ei peetud keskaegse Liivimaa kirikutes jutlusi eesti keeles.  1p 

□ tõene   □ väär 

Tõene väide: 

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

 

d) Poola võimuperioodil edenes eesti talurahva seas katoliiklik misjon jõudsasti Põhja-Eestisse 

rajatud jesuiitide ordu õppeasutuste toel.        1p 

□ tõene   □ väär 

Tõene väide: 

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

 



6. Katoliku kirik tunnistab seitset sakramenti – kõige kesksemat ja tähtsamat usuriitust 

– Martin Luther pooldas neist aga ainult kahe säilitamist, millele ta leidis piiblis selge 

aluse olevat. Nimeta need kaks sakramenti, mis protestantlikus usus säilisid?  2p 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

7. Juuresoleval pildil, mille maalis Anton von Werner aastal 1877, on kujutatud Martin 

Lutheri ja keiser Karl V kohtumist. Vasta küsimustele selle kohtumise kohta: 2p 

 

a) Kus ja millal see kohtumine aset leidis?        1p 

koht: …………………………………………………………………………………………….. 

aeg: ……………………………………………………………………………………………... 

 

b) Kas sündmus lõppes Lutheri ja reformatsiooni jaoks pigem soodsalt või pigem kahjulikult? 

Too üks näide, mis seda seisukohta toetab!        1p 

□ soodsalt  □ kahjulikult 

Näide: ………………………………………………………………………………………... 

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

 

 

 



8. Vasta järgnevatele küsimustele:        4p 

a) Kuidas seostus reformatsioonisündmustega Edela-Saksamaal asuva Weinsbergi linnuse 

isand, krahv Ludwig von Helfenstein?        1p 

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

b) Prantsuse-Šveitsi reformaatori Jean Calvini teoloogias on tähtsal kohal õpetus 

predestinatsioonist. Mis on predestinatsioon?       1p 

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

c) 1572. aasta pärtliööl (23.–24. augustil) mõrvati Pariis mitu tuhat Prantsuse protestanti 

(hugenotti). Mis põhjusel olid (tähtsad) protestandid Pariisi kogunenud?    1p 

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

d) Mille poolest on Eesti ajaloos oluline aastatest 1524–1532 pärinev Kullamaa kiriku 

arveraamat (vakuraamat)?          1p 

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

 

9. Juuresoleval pildil kujutatakse ühe rahvamässu juhtide piinamist ja hukkamist. 

Ülestõus toimus aastatel 1534–35 ning suruti jõhkralt maha.    3p 

 

a) Kus linnas ülestõus toimus?   1p 

………………………………………………… 

 

b) Mis usulahu pooldajad mässu korraldasid ja 

juhtisid?      1p 

………………………………………………….. 

 

c) Milline eripärane usutalitus oli sellele usulahule 

omane?      1p 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Loe läbi tekstikatke ja vasta küsimustele:       3p 

“Kas Aabrahamil ja teistel patriarhidel ei olnud orje? Lugege, mida Paulus õpetab teenijate 

kohta, kes tol ajal olid kõik orjad. Seepärast ei ole teie neljas artikkel evangeeliumiga 

kooskõlas. […] See artikkel teeb kõik inimesed võrdseteks […] mis on võimatu. Sest ükski maine 

kuningriik ei püsiks, kui poleks inimeste ebavõrdsust, nii et mõned on vabad ja mõned vangis, 

mõned on isandad ja mõned nende alamad.” 

a) Kes on teksti autor?          1p 

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

b) Kellele oli tekst suunatud?         1p 

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

c) Kuidas mõjutas kirjas ära toodud suhtumine reformatsiooniliikumist?    1p 

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

 

11. Vali õige vastusevariant ja tähista see ristiga:     4p 

a) Mis oli Saksamaal elanud Fuggerite perekonna elukutseks?     1p 

kullakaevandamine 

vasegravüüride valmistamine 

trükkimine 

pangandus 

indulgentside müük 

b) Millisele Euroopa valitsejale andis paavst tiitli “usukaitsja”?     1p 

Poola kuningas Stefan Bathory 

Püha Rooma keiser Karl V 

Šotimaa kuninganna Mary I 

Hispaania kuningas Felipe II 

Inglismaa kuningas Henry VIII 

c) Millisesse vaimulikku ordusse kuulus püha Teresa, kes ordut ka uuendas?   1p 

klarissid 

birgitiinid 

ursuliinid 

kartuuslased 

karmeliidid 

d) Kes loetletud isikutest ei tegutsenud 16.–17. sajandil tänapäeva Eesti aladel?  1p 

Wolter von Plettenberg 

Antonio Possevino 

Georg von Waldburg  

Tilmann Bredenbach 

Ivo Schenkenberg 

 

 

 



12. Kirjelda, kuidas muutus naiste olukord protestantluse omaks võtnud maades? 2p 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

13. Vasta küsimustele pildil oleva hoone kohta:       2p 

 

a) Mis hoonega on tegu?  1p 

…………………………………………… 

 

b) Kuidas seostub see reformatsiooniga 

Saksamaal?    1p 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

14. Loe läbi tekstikatke ja vasta küsimustele:      2p 

“Kui ta kuningana valitsema oli asunud ja vastu võtnud Rootsi krooni, siis oli tema esimeseks 

kuninglikuks mureks, et kirikutes ja koolides tublid piiskopid, jutlustajad ja koolmeistrid ametis 

oleksid ja et haiglamajad hästi korras oleksid. Sellepärast määras ta otsemat teed oma 

valitsemise algul ühe truu õpetatud mehe Liivimaa piiskopiks, kes moskoviidi laastatud kirikud 

jälle korda seaks ja sinna tublid õpetajad ametisse paneks, kes vaest Liivimaa talurahvast kõige 

hoolega puhtas jumalasõnas Augsburgi usutunnistuse järgi pidid õpetama.” 

 

a) Mis usulahku kuulus Liivimaa pärast kirjeldatud sündmusi? Vasta võimalikult täpselt! 1p 

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

b) Too tekstist välja koht, mille alusel otsustasid! Kuidas see vastuse andis?   1p 

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

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

 

  



15. Märgi kaardile (kirjuta sobiv number õige riigi/piirkonna kontuurjoone sisse), kus 

peamiselt tegutsesid loetletud isikud!        4p 

1) hertsog Alba 

2) John Knox 

3) Caterina de’ Medici 

4) Hermann Marsow 

 

 

 


