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Ajaloo kursuste õpetamisel taotletakse gümnaasiumi õppekava lisa 3.5. „Ainevaldkond 

Sotsiaalained“  kirjeldatud ainevaldkonna pädevuste, üldeesmärkide ja õpitulemuste ning 

käesolevas ainekavas kirjeldatud ainealaste õppe- ja kasvatuseesmärkide ja õpitulemuste 

saavutamist.   

Üldpädevuste kujundamist toetavad ainevaldkonna õppeained erinevate rõhuasetuste kaudu, 

mis on kirjeldatud ainevaldkonnakavas (õppekava lisa 3.5 “Ainevaldkond Sotsiaalained”).  

Lõiming teiste valdkonnapädevuste ja ainevaldkondadega toimub ainevaldkonna pädevuste 

kujundamise kaudu. Lõiming läbivate teemadega realiseerub valdkonna õppeainetes nii 

eesmärkide, õpitulemuste kui ka õppesisu tasandil. Lõimingu kasutamine on kirjeldatud 

ainevaldkonnakavas (lisa 3.5) ja õpetaja töökavades. 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Ajalooõpetuse eesmärk on kujundada õpilasi, kes on suutelised analüüsima ja mõistma 

maailma, milles nad elavad, ning tunnevad asjaolusid ja sündmusi, mis seda maailma on 

kujundanud. Ajalooõpetuses omandavad õpilased kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke 

teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ja kultuuripärandist ning erinevatest 

väärtussüsteemidest.  

Aine vahendusel suunatakse õpilane teadvustama, analüüsima, kriitiliselt hindama ja 

tõlgendama minevikus aset leidnud sündmusi ja protsesse, nende omavahelisi seoseid ja 

seoseid tänapäevaga ning ajaloosündmuste erineva tõlgendamise põhjusi. 

Gümnaasiumi ajalooõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunneb huvi mineviku vastu ja teadvustab enda võimalusi mineviku uurijana ning ajaloos 

osalejana, määratleb end oma rahva liikmena, eurooplasena ja maailmakodanikuna; 

2) tunneb ajalugu ajastut iseloomustavate sündmuste, protsesside, vaimulaadi ja isikute 

kaudu; 

3) mõistab ajaloosündmuste ja protsesside põhjuse-tagajärje, sarnasuse-erinevuse, 

järjepidevuse olemust ning erineva tõlgendamise põhjusi, võtab oma seisukohti kujundades 

arvesse ajastu konteksti; 



4) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning mõistab seda ühiskonna rikkuse ja arengu 

eeldusena, teadvustab oma võimalusi kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana; 

5) leiab ja analüüsib kriitiliselt ajalooteavet sisaldavat infot, hindab allikate usaldusväärsust 

ning kasutab erinevaid teabeallikaid eesmärgipäraselt; 

6) mõistab ja tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi, kujundab ning põhjendab 

oma seisukohta, analüüsib ja hindab oma tegevust ning näeb ja korrigeerib oma eksimusi; 

7) teab ja kasutab kontekstis ajaloo põhimõisteid ning eristab ajaloofakti tõlgendusest ja 

arvamusest; 

8) tunneb ja kasutab erinevaid õpivõtteid, tekstiliike, infokanaleid ja IKT vahendeid, 

väljendab oma teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kaitseb argumenteeritult oma 

seisukohta. 

2. Õppeaine kirjeldus 

Ajalooõpetus aitab õpilasel omandada kultuuriruumis ja ajaloolises keskkonnas 

orienteerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi ning teadvustada ja analüüsida 

minevikunähtuste muutlikkust, tõlgendatavust, omavahelisi seoseid ning seoseid 

tänapäevaga. Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja 

mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi nii enda kui 

ka teiste vaatenurgast lähtuvalt. 

Gümnaasiumi ajalooõpetuse kursuste järjekord on kronoloogilis-temaatiline, st ajaloolisi 

probleeme käsitletakse kronoloogilist järgnevust silmas pidades. Gümnaasiumi algul ei ole 

õpilastele jõukohane temaatiliseks käsitluseks vajalik ajaliselt ja kultuuriliselt kaugemate 

valdkondade vaheliste seoste loomise ning nägemise oskus. Temaatilise käsitluseni jõutakse 

gümnaasiumi lõpul lähiajaloo III kursusega, mida õppides saab õppija toetuda varem 

omandatule. Ainesisus, suurte teemablokkide sees võib rakendada võrdluse ja üldistuse 

tegemiseks temaatilist käsitlust kõigis kursustes. 

Ajalugu õpitakse 6 kohustuslikku kursust: „Üldajalugu", „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. 

sajandi vahetuseni)"; „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)"; „Lähiajalugu I - Eesti ja 

maailm 20. sajandi esimesel poolel"; „Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi teisel 

poolel" ja „Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm"; ning 2 

valdkonna valikkursust: „Üldajalugu -maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool 

Euroopat" ja „Üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu". Eesti ajaloo 

kursuste suurte teemablokkide ees on vastavad üldajaloo teemablokid. Üldajaloo kursuses 

õpitud teemasid ja põhimõisteid Eesti ajaloo kursuses eraldi esile ei tooda. Kursuste 

õppimise järjekord määratakse kooli õppekavas, kuid mõistlik on järgida kronoloogilise 

järgnevuse põhimõtet, st üldajaloo kursus on esimene, seejärel õpitakse Eesti ajalugu ning 

siis lähiajalugu. 

 3. Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi õpitulemused kajastavad õpilase rahuldavat saavutust.  

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo seoseid 

Euroopa ja maailma ajalooga, mõistab ajaloolise arengu järjepidevust ning ajaloosündmuste 

ja -protsesside erineva tõlgendamise põhjusi; 

2) tunneb maailma olulisemaid kultuurisaavutusi ja mõistab kultuuri järjepidevust, 

väärtustab kultuurilist mitmekesisust, teadvustab kultuuri rolli enesemääratlemises ning oma 

rolli kultuuri kandjana ja kultuuripärandi säilitajana; 

3) võrdleb ning analüüsib poliitilisi, ühiskondlikke, olmelisi ja/või kultuurilisi arengusuundi 

ja probleeme, kirjeldab ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile 

ja väärtushinnangutele, võrdleb suurriikide mõju maailma majandusele ning poliitikale eri 

ajastutel, analüüsib riikidevahelist koostööd ja konfliktide lahendamise viise; 



4) leiab, selekteerib, refereerib ja analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh 

ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti 

arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva tõlgendamise põhjuseid; 

5) kasutab ajaloolist sõnavara, erinevaid õpivõtteid, korrigeerib oma eksimusi, koostab 

referaate ja uurimusi, kirjutab arutlusi, osaleb diskussioonis, töötab kaardiga, väljendab oma 

teadmisi ja oskusi suuliselt ja kirjalikult ning kasutab IKT vahendeid; 

6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu 

läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 
 

4. Õppetegevus 

Ajalooõpetusel on kronoloogiline, poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, kultuuriline ja ideede 

dimensioon. Erinevaid teemasid õppides võib rõhk olla kõigil võrdselt või mõnel 

nimetatutest. 

Gümnaasiumi ajalooõpetuses tähtsustatakse probleemikeskset käsitlust, analüüsides 

hinnanguid ja tõlgendusi erinevast seisukohast lähtuvalt. Mõistmaks, et ajalookirjutamine 

sõltub ajast ning ajaloouurija seisukohast, kujundatakse kriitilist suhtumist erinevatesse 

mõtteviisidesse, võrreldakse ajaloosündmuste ja -nähtuste käsitlemist eri allikates ning 

hinnatakse allikate usaldusväärsust. 

Ajalooõpetuses väärtustatakse kultuurilist mitmekesisust ning kujundatakse mõistmist, et 

mitmekesisus on ühiskonna rikkus ja arengu tingimus. Teadvustatakse õppija rolli 

kultuuripärandi säilitajana ning edasikandjana. Ajalooõpetus toetab õppija enesemääratluse 

kujunemist ja võimet asetada end kellegi teise olukorda, vaadelda maailma kellegi teise 

seisukohast lähtudes. 

Õppijat suunatakse arutluse ja analüüsi kaudu looma seoseid ja tegema järeldusi, kujundama 

isiklikku suhtumist ning põhjendama seda argumenteeritult. Kriitilise mõtlemise 

kujundamiseks käsitletakse erinevaid allikaid jt õppetekste, mis annavad ajaloosündmustele 

hinnangu erinevast seisukohast lähtuvalt. Ajalooprobleemide analüüsimise kaudu rikastub 

väärtussüsteem, kujuneb rahvuslik ja kultuuriline identiteet, sallivus ja pooldav suhtumine 

demokraatlikesse väärtustesse, areneb õpilase ajalooline mõtlemine ning rikastub 

ajalooteadvus. 

Ajaloo mõistmisele aitavad kaasa ekskursioonid, õppekäigud, ajaloo- ja ilukirjandus, teater 

ja kino, meedia, internet, erinevad inimesed ning paigad. Selle kogemuse ühendamisel 

koolis õpituga kujuneb õpilasel järk-järgult välja arusaam ajaloost. Õpilaste maailmapilti 

rikastab ainetevaheline integratsioon ning lähedaste teemade käsitlemine erinevatest 

aspektidest lähtuvalt. 

Õppetegevust kavandades ja korraldades: 

1) lähtutakse õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, õppeaine eesmärkidest, õppesisust ja 

oodatavatest õpitulemustest ning toetatakse lõimingut teiste õppeainete ja läbivate 

teemadega; 

2) taotletakse, et õpilase õpikoormus (sh kodutööde maht) on mõõdukas, jaotub õppeaasta 

ulatuses ühtlaselt ning jätab õpilasele piisavalt aega puhata ja huvitegevustega tegelda; 

3) võimaldatakse õppida individuaalselt ja üheskoos teistega (iseseisvad, paaris- ning 

rühmatööd), et toetada õpilaste kujunemist aktiivseteks ja iseseisvateks õppijateks ning 

loovateks ja kriitiliselt mõtlevateks isiksusteks; 

4) kasutatakse diferentseeritud õppeülesandeid, mille sisu ja raskusaste toetavad 

individualiseeritud käsitlust ning suurendavad õpimotivatsiooni; 

5) rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid 

õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid; 



6) laiendatakse õpikeskkonda: muuseum, arhiiv, näitus, raamatukogu, arvutiklass, ajaloolis-

kultuuriline keskkond (muistised, ehitised) jne; 

7) kasutatakse erinevaid õppemeetodeid, sh aktiivõpet: paaris- ja rühmatöö, vestlus, 

diskussioon, väitlus, seminar, projektõpe, loovülesande lahendamine (kirja ja kõne 

koostamine, teemantluuletus, ajaleht jne); skeemi, plaani, võrdleva tabeli, õpimapi 

koostamine; praktilised ja uurimistööd; töölehe ja kontuurkaardi täitmine, arutluse ja 

temaatilise kava koostamine, arutluse kirjutamine; infootsing teabeallikatest ja infoanalüüs, 

referaadi ja ettekande koostamine, retsenseerimine ja esitlemine IKT vahendeid kasutades; 

allikaanalüüs (dokument, tekst, statistika, pilt, karikatuur jms) ja allika usaldusväärsuse 

hindamine, töö kaardiga; tegevuspõhine õpe (nt dramatiseering, esitluse ja temaatilise 

ekspositsiooni koostamine, õppekäigu ettevalmistamine ja korraldamine). 

 

5. Füüsiline õpikeskkond 

Valdav osa õpet toimub klassis, kus saab rühmatöö tegemiseks mööblit ümber paigutada, on 

internetiühendus ning audiovisuaalse materjali kasutamise võimalus. 

Õppe sidumiseks igapäevaeluga võimaldatakse õpet ja õppekäike väljaspool klassiruumi 

(muuseumis, arhiivis, näitusel, raamatukogus) vähemalt kaks korda õppeaasta jooksul. 

Võimaldatakse kasutada ainekava eesmärke toetavaid õppematerjale ja -vahendeid: 

ajalooatlased, kontuur- ja seinakaardid, allikakogumikud, käsiraamatud, elulooraamatud ja 

teabekirjandus, auvised, digitaliseeritud andmebaasid ja arhiivid, illustratiivne pildimaterjal 

(fotod, karikatuurid) ning IKT-põhised õppematerjalid. 

6. Hindamine 

Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest. Ajaloo 

õpitulemuste kontrolli ja hindamise eesmärk on saada ülevaade ajalooõpetuse õpitulemuste 

saavutatusest ja õpilase individuaalsest arengust ning kasutada saadud teavet õppe 

tulemuslikumaks kavandamiseks. Hinnatakse nii teadmisi ja nende rakendamise oskust kui 

ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või 

praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste 

vastavust ainekava 

taotletavatele õpitulemustele. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, 

kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata. Õpitulemusi kontrollides 

tuleb jälgida teadmiste, sh ajalooalase sõnavara ja oskuste tasakaalu. Hindamismeetodite 

valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning 

valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste 

hinnangute ja numbriliste hinnetega. 

Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning 

mis on hindamise kriteeriumid. 

Õpitulemuste kontrollimise ja hindamise vormid peaksid olema mitmekesised, sisaldama 

suulist ja kirjalikku küsitlust, tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega, 

referaadi ja uurimistöö koostamist, loovtööd ning arutluse kirjutamist. Allikaanalüüsi puhul 

hinnatakse allikast olulise info leidmist, selle tõlgendamist ja võrdlemist, katkendi põhjal 

vastamist, kommenteerimist ning usaldusväärsuse üle otsustamist. Üksikfaktide tundmisele 

tuleb eelistada olulisemate ajaloosündmuste ja nähtuste analüüsi nõudvaid ülesandeid. 

Arutluse puhul hinnatakse vastavust teemale, ajastu ja teemakohaste faktide tundmist, 

analüüsi, võrdlemise, seoste loomise ja järelduste tegemise oskust ning isikliku suhtumise 

väljendamist põhjendatud hinnangute kaudu. 



7. Ajaloo kursused 

I kursus „Üldajalugu" 

Õpitulemused ja õppesisu 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Antiikaeg 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna 

olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal; 

2) selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust 

maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning 

mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval; 

3) tunneb ning võrdleb demokraatliku ja 

aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ja 

keisririigi toimimise põhimõtteid; 

4) iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa 

antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse 

tekkelugu ja kujunemist riigiusuks; 

5) iseloomustab näidete abil antiikkultuuri 

saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja 

Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab 

ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab 

neid kriitiliselt; 

6) näitab kaardil Kreeka linnriike ja hellenistliku 

kultuuri levikuala ning Rooma riigi laienemist; 

7) teab, kes olid Homeros, Herodotos, Sokrates, 

Platon, Aristoteles, Perikles, Aleksander Suur, 

Romulus, Caesar, Augustus, Constantinus Suur, 

Jeesus ja Paulus, ning iseloomustab nende 

tegevust; 

8) teab ja kasutab kontekstis mõisteid polis, 

aristokraatia, türannia, demokraatia, hellen, 

barbar, kodanik, senat, konsul, vabariik, 

keisririik, patriits, plebei, Piibel, Vana 

Testament, Uus Testament, Rooma õigus. 

 

Kreeka linnriigid: valitsemine, 

kodanikkond, eluolu. Sparta ja 

Ateena. 

Hellenid ja barbarid: hellenite 

kasvatus, haridus ja igapäevaelu. 

Kreeka kultuur: mütoloogia ja 

religioon. Homerose eeposed. 

Ajalookirjutuse algus. Kõnekunst. 

Teater. Filosoofia: Sokrates, 

Platon, Aristoteles.  

Olümpiamängud. 

Makedoonia tõus ja hellenism: 

Aleksander Suur. 

Rooma riigi teke. 

Rooma vabariik ja selle korraldus. 

Rooma tõus suurriigiks: armee. 

Caesar. Keisrivõimu 

kehtestamine: Augustus. Lääne-

Rooma ja 

Ida-Rooma. 

Rooma ühiskond ja eluolu: 

perekond, kasvatus ja haridus. 

Rooma õigus. Rooma kui 

antiikaja 

suurlinn. Ehituskunst. 

Religioon: ristiusu teke ja levik 

ning tõus riigiusuks. 

Antiiktsivilisatsioonide 

saavutused ja tähtsus maailma 

ajaloos. 

 

2. Keskaeg 9) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna 

olemuslikku seost keskaja kontekstis; 

10) iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu 

ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid 

teabeallikaid; 

11) iseloomustab kiriku osa keskaja ühiskonnas 

ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma 

kujundajana; 

12) teab linnade tekkimise põhjusi ja 

iseloomustab, kuidas funktsioneeris 

linnaühiskond, 

13) iseloomustab islami teket ja levikut ning 

väärtustab islami kultuuripärandit; 

14) teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning 

mõju kultuurile ja väärtushinnangutele; 

15) iseloomustab keskaegsete ülikoolide 

tegevust; 

16) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid kirik, 

klooster, vaimulikud ordud, ketserlus, 

inkvisitsioon, ristisõjad, läänikord, 

Rahvasterändamine ja Lääne-

Rooma riigi langus. 

Frangi riik: Karl Suur. Lääne-

Euroopa riikide teke. 

Ühiskond ja eluolu: läänikord. 

Feodaalide ja talurahva eluolu. 

Rüütlikultuur. Linnaühiskond: 

kaubandus, käsitöö, valitsemine. 

Islami teke ja levik: Muhamed. 

Koraan. 

Ilmalik võim ja vaimulik 

autoriteet: keisrivõim ja paavstlus. 

Religiooni dominantsus. 

Vaimulikud 

ordud. Ketserlus. 

Ristisõjad. 

Ülikoolid ja skolastika 



naturaalmajandus, raad, tsunft, gild, Hansa Liit, 

skolastika, koraan; 

17) teab, kes olid Muhamed, Karl Suur, 

Innocentius III ja Aquino Thomas, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

3. Uusaeg 18) mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna 

olemusliku seose ning väärtushinnangute 

muutumist uusajal; 

19) iseloomustab uut maailmapilti ning selgitab 

renessansi, maadeavastuste ja reformatsiooni osa 

selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid 

teabeallikaid; 

20) teab, mis mõju avaldasid Prantsuse 

revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale; 

21) iseloomustab industriaalühiskonda ning 

analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule; 

22) näitab ja analüüsib uusajal toimunud 

muutusi Euroopa poliitilisel kaardil; 

23) tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni 

ning tähtsamaid saavutusi uusajal; 

24) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

renessanss, humanism, reformatsioon, 

absolutism, parlamentarism, valgustus, 

revolutsioon, reform, kapitalism, kolonialism, 

monopol, urbaniseerumine, sotsialism; 

25) teab, kes olid Leonardo da Vinci, Christoph 

Kolumbus, Fernäo de Magalhäes, Martin Luther, 

Louis XIV, Voltaire, George Washington, 

Napoleon, Karl Marx ja Otto von Bismarck, 

ning iseloomustab nende tegevust. 

Uue maailmapildi kujunemine: 

renessanss ja humanism, 

maadeavastuste mõjud ja 

tagajärjed, 

reformatsioon ja 

vastureformatsioon. 

Absolutism ja parlamentarism: 

poliitiline kaart uusaja alguses. 

Absolutism Prantsusmaal, 

parlamentarismi kujunemine ja 

kindlustumine Inglismaal. 

Ameerika Ühendriikide 

iseseisvumine. 

Prantsuse revolutsiooni ja 

Napoleoni sõdade mõju 

Euroopale: valgustus. Prantsuse 

revolutsioon ja 

Napoleoni sõjad, nende mõju 

Euroopale. Viini kongress. 

Rahvusluse tõus ja rahvusriikide 

teke. 

Industriaalühiskond: tööstuslik 

pööre, industriaalühiskonna 

iseloomulikud tunnused, 

masstootmine 

ja monopolid. Maailmamajandus, 

teaduse ja tehnoloogia areng 

uusajal. 

 



 

II kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)” 

Õpitulemused ja õppesisu 

 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Esiaeg 

 

1) teab ja iseloomustab tähtsamaid Eesti 

esiaja perioode inimeste tegevusalade 

ning eluolu 

muutuste alusel; tõlgendab muististe 

alusel inimeste eluolu ja ühiskondlikku 

korraldust 

ning uskumusi ja vaimulaadi; 

2) iseloomustab esiaja eestlaste suhteid 

naaberrahvastega ning vastastikuseid 

mõjutusi; 

3) iseloomustab Eesti halduskorraldust 

ja majanduslikku arengut esiaja lõpul; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisted 

arheoloogiline kultuur, muistis, 

muinaslinnus, kalme, 

maakond, kihelkond, malev, animism. 

Antropogeneesi põhijärgud. 

Inimasustuse levik maailmas. Jääaeg ja 

selle taandumine. Inimasutuse 

algus Euraasia põhjaosas. 

Tähtsamad arheoloogilised kultuurid. 

Muinasaja allikad ja nende uurimine. 

Kiviaja kultuurid Eestis: Kunda 

kultuur, kammkeraamika kultuur, 

nöörkeraamika ehk venekirveste 

kultuur – elanike peamised 

tegevusalad ning kultuuri 

iseloomustavad muistised. 

Metalliaeg. Pronksiaeg. Asva kultuur. 

Rauaaeg. Põlispõllundus, kalmed, 

linnused. 

Eesti esiaja lõpul. Suhted naabritega: 

idaslaavlased, balti hõimud, viikingid. 

Rahvusvaheliste 

kaubateede kujunemine ja Eesti. 

Eesti ühiskond esiaja lõpul: sotsiaalne 

kihistumine. Maakonnad ja 

kihelkonnad. Linnused. Külad 

ja elamud. 

Muinasusund ja ristiusu levik Eestis. 

Muinasusundi seos loodusega. 

Vanimad teated ristiusu levikust 

Eestis. 

 

2. Keska

eg 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib Balti ristisõja põhjusi, 

käiku ja tulemusi erinevate osaliste 

vaatenurgast; 

2) tunneb muutusi Vana-Liivimaa 

riiklikus korralduses ja poliitilisel 

kaardil; iseloomustab suhteid 

naaberriikidega; 

3) analüüsib Jüriöö ülestõusu tähtsust ja 

tähendust ajaloolise narratiivina; 

4) iseloomustab Eesti keskaja 

ühiskonda: läänikord, talurahva õiguslik 

seisund ja majanduslik olukord, käsitöö 

ja kaubandus, eluolu linnades; loob 

seoseid Eesti ja Euroopa ajaloo vahel 

keskajal; 

5) iseloomustab Eesti keskaja kultuuri 

põhijooni ning mõistab ristiusu mõju 

Paavsti võim ja hegemonistlikud 

taotlused: ristisõdade põhjused ja 

peasuunad. Läänemere maade 

ristiusustamine. Keskaegne 

kolonisatsioon. Lääne-Euroopa 

ühiskonna eeskuju Eesti keskaja 

ühiskonna kujunemisel. 

Muistne vabadusvõitlus: Balti 

ristisõdade põhjused. Muistse 

vabadusvõitluse käik. Eestlaste 

lüüasaamise põhjused ja tagajärjed. 

Henriku Liivimaa kroonika 

ajalooallikana. 

Vana-Liivimaa riigid: riiklik korraldus 

ja poliitiline kaart. Seisused. Maapäev. 

Vana-Liivimaa riikide omavahelised 

suhted ja suhted naabritega. Jüriöö 

ülestõus, selle põhjused ja tagajärjed. 



Eesti kultuurile, vaimuelule ja 

väärtushinnangute muutumisele; 

mõistab kultuurilist järjepidevust; 

6) analüüsib kriitiliselt keskaja 

kroonikaid ja teisi teabetekste; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, 

mõis, teoorjus, sunnismaisus, adramaa; 

8) teab, kes olid Lembitu, Kaupo, 

piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Keskaja ühiskond Eestis: 

läänikorraldus. Mõisate rajamine. 

Sunnismaisuse ja teoorjuse 

kujunemine. Keskaegsed linnad Eestis: 

linnade valitsemine. Käsitöö, 

kaubandus, Hansa Liit. 

Gildid ja tsunftid. Eluolu linnas. 

Kirik ja kultuur: vaimulikud ordud ja 

kloostrid. Arhitektuur. 

3. Ülemi

nekuae

g 

keskaj

ast 

uusaeg

a 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab rahvusvahelisi suhteid 

Läänemere piirkonnas 16. sajandil; 

võrdleb suurriikide mõju Läänemere 

piirkonnas 16. sajandil; 

2) selgitab Liivi sõja eellugu, käiku ja 

tulemusi; analüüsib ning hindab allikate 

alusel sõja osaliste tegevust; 

3) teab muutusi riiklikus korralduses ja 

poliitilisel kaardil sõdade ajal; 

4) iseloomustab reformatsiooni mõju ja 

tähtsust eesti kultuuriloos; analüüsib 

muutusi mentaliteedis ning vaimuelus; 

5) teab, kes olid Balthasar Russow, Ivan 

IV ja Wolter von Plettenberg, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Õppesisu 

Tugeva keskvõimuga riikide 

kujunemine Läänemere regioonis. 

Reformatsioon Eestis: haridusolud. 

Eestikeelse trükisõna algus. 

Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend 

Läänemere regioonis. Liivi sõja 

eellugu, käik ja tulemused. 

Eesti kolme kuningriigi valduses: 

riiklik korraldus ja poliitiline kaart. 

Vastureformatsioon. 

Kultuuri areng: Balthasar Russowi 

kroonika ajalooallikana. 

Reformatsiooni ja vastureformatsiooni 

mõju vaimuelule. 

 

III kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)” 

Kursuse õpitulemused ja õppesisu 

 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Rootsi 

aeg 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab, kuidas toimus Rootsi võimu 

järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal; 

2) iseloomustab Rootsi poliitikat Eesti- ja 

Liivimaal ning annab sellele allikate ja 

teabetekstide põhjal hinnangu; hindab allikate 

usaldusväärsust; 

3) iseloomustab talurahva õigusliku ja 

majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal; 

4) mõistab luterluse mõju ja Rootsi aja 

tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, 

ajaloos ning tänapäeval; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat, 

piiblikonverentsid, Vastne Testament, 

Academia Gustaviana; 

6) teab, kes olid Bengt Gottfried Forselius, 

Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Rootsi suurriigi ajastu. 

Rootsi keskvõim ja baltisaksa 

aadel. 

Majanduslik areng: talurahva 

õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord. 

Reduktsioon ja selle 

tulemused. Manufaktuuride 

teke. Kaubandus. 

Vaimuelu ja kultuur: luterlus 

riigiusuna. Esimesed 

gümnaasiumid. Ülikooli 

asutamine Tartus. 

Rahvaharidus. Eestikeelse 

kirjasõna levik. 



2. Eesti 18. 

sajandil 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja 

mõju; 

2) iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju 

Eesti arengule; 

3) analüüsib allikate ja teabetekstide alusel 

talurahva majandusliku olukorra ning 

õigusliku seisundi muutumist; 

4) analüüsib rahvastikuprotsesse mõjutanud 

tingimusi; 

5) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju 

eesti vaimuelule; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid Balti 

erikord, restitutsioon, asehalduskord, 

vennastekogud; 

7) teab, kes olid Karl XII, Peeter I, Katariina 

II, Anton Thor Helle ja August Wilhelm 

Hupel, ning iseloomustab nende tegevust. 

Venemaa euroopastumine 18. 

sajandil. Katariina II 

valgustatud absolutism. 

Põhjasõda: Põhjasõja 

põhjused, käik ja tulemused. 

Rahvastikuprotsessid Eestis 

16.–18. sajandil. Sõdade, 

haiguste, olmetingimuste ja 

näljahädade mõju 

rahvastikule. 

Balti erikord: Vene keskvõim 

ja baltisaksa seisuslik 

omavalitsus.  

Talurahva õiguslik seisund ja 

majanduslik olukord. 

Asehalduskord. 

Vaimuelu 18. sajandil: 

baltisaksa kultuur ja 

talurahvakultuur. 

Rahvaharidus. Pietism ja 

valgustus. 

3. Eesti 19. 

sajandil ja 

20. 

sajandi 

algul 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab, kuidas muutus talurahva õiguslik 

seisund ja majanduslik olukord, ning selgitab 

majandusprotsesside ja talurahvaseaduste 

seoseid; 

2) mõistab ärkamisaja tähendust ja tähtsust 

ning selle mõju kodanikuühiskonna 

kujunemisele 

Eesti ajaloos; 

3) iseloomustab rahvusliku liikumise eeldusi 

ja seoseid Euroopaga; 

4) teab, millised olid tähtsamad rahvusliku 

liikumise ettevõtmised ning kes olid 

rahvusliku 

liikumise eestvedajad; analüüsib allikate 

alusel rahvusliku liikumise ettevõtmisi ja 

ideid; 

5) iseloomustab muutusi Eesti ühiskonnas ja 

ühiskondlik-poliitilise mõtte arengut 19. 

sajandi 

lõpul ning loob seoseid omariikluse 

kujunemisega; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

estofiil, ärkamisaeg, rahvuslik liikumine, 

venestamine, Aleksandrikool; 

7) teab, kes olid Karl Ernst von Baer, 

Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann 

Voldemar 

Jannsen, Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson, 

Lydia Koidula ja Jaan Tõnisson, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Moderniseeruv Euroopa: 

industriaalühiskonna 

kujunemine, rahvuslik 

liikumine. Venemaa 19. 

sajandil ja 20. sajandi algul. 

Talurahva vabanemine: 

pärisorjuse kaotamine Eestis. 

Talurahva omavalitsuse 

kujunemine. Talude 

päriseksostmine. 

Usuvahetusliikumine. 

Tööstuse areng. Erinevused 

Põhja- ja Lõuna-Eesti 

arengus. 

Ärkamisaeg: Eelärkamisaeg. 

Estofiilid. Tartu ülikool 19. 

sajandil. Estofiilid. Eesti 

haritlaskonna 

kujunemise algus. 

Seltsiliikumine. Tähtsamad 

rahvusliku liikumise 

ettevõtmised ja nende 

eestvedajad, erimeelsused 

eesmärkide saavutamisel. 

Moderniseeruv Eesti: 

majanduse areng. Raudteede 

ehitamine, selle mõju 

majanduslikule ja 

sotsiaalsele arengule. 

Suurtööstuse kujunemine. 

Põllumajanduse areng. 



Talurahva kihistumine. 

Ülevenemaaliste seaduste 

laienemine Eestile. 

Venestusaja mõju haridusele, 

kultuurile ja 

rahvuslikule liikumisele. 

Rahvusliku professionaalse 

kultuuri kujunemine. Uus 

rahvuslik tõus. 

Poliitilised rühmitused Eestis. 

1905. aasta sündmused ja 

nende mõju ühiskonnale. 

 

IV kursus „Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel" 

Kursuse õpitulemused ja õppesisu 

 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Maailm 

Esimese 

maailmas

õja eel 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab suurriikide arengujooni ja 

rolli muutumist rahvusvahelistes suhetes; 

2) teab suurriikide sõjalis-poliitilisi blokke 

ning analüüsib Antanti ja Kolmikliidu 

taotlusi; 

3) tunneb maailma poliitilist kaarti enne 

Esimest maailmasõda: näitab kaardil 

suurriikide 

sõjalistesse blokkidesse kuuluvaid riike, 

koloniaalimpeeriume; 

4) iseloomustab maailma majanduse 

arengujooni; analüüsib teaduse ja tehnika 

mõju; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

imperialism, monopol, Antant, Kolmikliit. 

Suurriikide arengujooni: 

poliitiliste süsteemide 

erinevused, Venemaa. 

Maailma majandus: 

teadusrevolutsioon, monopolid, 

kapitali eksport, 

vabaturumajandus ja 

protektsionism. 

Suurriikide liidud: kujunemise 

põhjused ja tagajärjed. 

2. Esimene 

maailmas

õda 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib Esimese maailmasõja põhjusi 

ning sõdivate poolte taotlusi; 

2) analüüsib Esimese maailmasõja tagajärgi 

ja mõju maailma arengule; 

3) analüüsib Eesti omariikluse saavutamise 

eeldusi ja protsessi; 

4) teab Eesti Vabadussõja sündmusi ning 

kirjeldab sõja käiku kaardi alusel; 

5) mõistab Vabadussõja ja Tartu rahu 

tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

Veebruarirevolutsioon, autonoomia, Asutav 

Kogu, 

Landeswehr, Tartu rahu; 

7) teab, kes olid Nikolai II, Vladimir Lenin, 

Jaan Poska, Johan Laidoner ja Konstantin 

Päts, 

Esimese maailmasõja 

põhjused. 

Sõdivad pooled ja tähtsamad 

sõjatandrid. 

Esimese maailmasõja 

tagajärjed: impeeriumide 

lagunemine, uute rahvusriikide 

sünd Euroopas, uus 

maailmakord ja Rahvasteliit. 

Eesti iseseisvumine: eeldused, 

iseseisvumine, Vabadussõda, 

Tartu rahu. 



ning iseloomustab nende tegevust. 

3. Maailmas

õdadevah

eline aeg: 

demokraa

tia ja 

diktatuuri

d 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib ja võrdleb rahvusvahelisi 

suhteid 1920. ja 1930. aastail ning teab 

muutuste 

põhjusi; 

2) teab ja iseloomustab rahvusvahelisi 

kriise: Kaug-Ida, Etioopia, Hispaania 

kodusõda; 

3) iseloomustab majanduse arengut 

maailmasõdadevahelisel perioodil ning 

selgitab 

majanduskriisi põhjusi ja mõju; 

4) analüüsib ning võrdleb demokraatlikku ja 

diktatuurset ühiskonda; 

5) analüüsib Eesti ühiskonna poliitilist 

arengut 1920. ja 1930. aastail, selgitab 

autoritarismi 

kujunemise põhjusi ja mõju ühiskonnale 

ning iseloomustab vaikivat ajastut; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

demokraatia, diktatuur, autoritarism, 

totalitarism, 

kommunism, NSVL, fašism, 

natsionaalsotsialism, Rahvasteliit, 

Versailles’ süsteem, vaikiv 

ajastu, parlamentarism, vabadussõjalased; 

7) teab, kes olid Jossif Stalin, Adolf Hitler, 

Benito Mussolini, Franklin D. Roosevelt, 

Konstantin Päts ja Jaan Tõnisson, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Euroopa-kesksus ning 

rahvusvahelised suhted. 

Demokraatia levik. 

Demokraatia põhijooned 

Suurbritannia, Prantsusmaa ja 

USA näitel: poliitiline süsteem, 

majandus, 

ühiskonnaelu. 

Majanduskriis: põhjused, levik 

ja mõju, Roosevelti uus kurss. 

Autoritarism, totalitarism: 

fašism, natsionaalsotsialism, 

kommunism. 

Diktatuuride iseloomulikud 

jooned, eripärad ja levik: 

poliitiline süsteem, majandus, 

ühiskonnaelu. 

Uute konfliktide kujunemine, 

kriisikolded. 

Eesti tee demokraatialt 

autoritarismile: poliitiline 

süsteem, majandus, 

ühiskonnaelu. 

4. Teine 

maailmas

õda 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib rahvusvahelisi suhteid Teise 

maailmasõja eel; 

2) iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi 

ja tagajärgi; 

3) iseloomustab sõjategevust kaardi järgi; 

4) teab Hitleri-vastase koalitsiooni 

kujunemislugu; 

5) analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti 

ajaloole; 

6) teab, kes olid Winston Churchill, Charles 

de Gaulle, Dwight Eisenhower, Georgi 

Žukov, 

Johannes Vares ja Otto Tief, ning 

iseloomustab nende tegevust; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

Anšluss, Müncheni konverents, MRP, 

baaside 

leping, okupatsioon, suvesõda, Atlandi 

harta, ÜRO. 

Teine maailmasõda kui 

Esimese maailmasõja jätk. 

Teise maailmasõja põhjused: 

Saksamaa, Nõukogude Liidu ja 

Jaapani agressiivne 

välispoliitika 

ning demokraatlike 

Lääneriikide lepituspoliitika 

nurjumine. 

Sõdivad pooled: Saksamaa ja 

tema liitlased. Hitleri-vastane 

koalitsioon ja selle 

kujunemine: 

Atlandi harta, Teherani, Jalta ja 

Potsdami konverentside 

tähtsus. 

Tähtsamad sõjatandrid ja 

lahingud: rinded, tähtsamaid 

lahingud (Pearl Harbor, 

Moskva, Midway, 

Stalingrad, Kursk, El-Alamein, 



Normandia dessant). 

Teise maailmasõja tulemuste 

vastuolulisus ja selle tagajärjed 

maailma poliitilisele, 

majanduslikule 

ja ideoloogilisele arengule. 

Eesti Teises maailmasõjas: 

iseseisvuse kaotamine, 

okupatsioonid, sõjakaotused ja 

-kahjud, sõja 

mõju inimeste elukäikudele. 

Pagulaskond. 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

V kursus „Lähiajalugu II - Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel" 

Kursuse õpitulemused ja õppesisu 

 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Külm 

sõda 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib külma sõja põhjusi ja 

kujunemist ning teab avaldumisvorme; 

2) analüüsib külma sõja kriiside tekkimise 

põhjusi ning osaliste taotlusi ja tulemusi; 

3) analüüsib rahvusvahelist olukorda külma 

sõja ajal; 

4) iseloomustab kahe Saksa riigi arengut 

külma sõja ajal; 

5) teab, kes olid Harry Truman, John F. 

Kennedy, Nikita Hruštšov, Fidel Castro, 

Konrad Adenauer ja Willy Brandt, ning 

iseloomustab nende tegevust; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

külm sõda, kriisikolle, NATO, VLO, 

võidurelvastumine, raudne eesriie. 

Külma sõja kujunemine ja selle 

avaldumise vormid: 

võidurelvastumine, liidud. 

Kriisid: Korea 

sõda, Suessi kriis, Kuuba kriis, 

Vietnami sõda, Berliini kriisid. 

Kahepooluseline maailm: USA 

ja NSVLi vastasseis. 

Lõhestatud Saksamaa: 

lõhestamine, kahe Saksa riigi 

vahelised suhted. 

2. Demokra

atlik 

maailm 

pärast 

Teist 

maailmas

õda 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib demokraatlike riikide arengu 

põhijooni; 

2) teab Euroopa integratsiooni kujunemist ja 

põhietappe; 

3) teab, kes olid Ronald Reagan ja Robert 

Schumann, ning iseloomustab nende 

tegevust; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

Euroopa Liit, Euroopa Nõukogu, OSCE. 

USA: poliitiline süsteem, 

majandus, ühiskonnaelu. 

Ühise Euroopa integratsiooni 

otsingud. Euroopa 

integratsioon. 

3. NSVL ja 

kommuni

stlik 

süsteem 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi 

kujunemislugu ja põhijooni; 

2) iseloomustab NSVLi ühiskonnaelu 

arengut; 

3) analüüsib kommunistliku süsteemi 

kriiside põhjusi ja tagajärgi; 

Kommunistliku süsteemi 

kujunemine. 

Ida-blokk: poliitiline süsteem, 

majandus, ühiskonnaelu, 

Moskva poliitika ja kriisid: 

Ungari ülestõus, Praha kevad, 

Poola kriisid, solidaarsus. 



4) analüüsib Eesti ühiskonna arengut 

Nõukogude okupatsiooni ajal; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

kollektiviseerimine, industrialiseerimine, 

stalinism, sula, stagnatsioon, dissidentlus, 

Brežnevi doktriin, plaanimajandus, 

sotsialismileer, liiduvabariik, 

kultuurirevolutsioon; 

6) teab, kes olid Jossif Stalin, Nikita 

Hruštšov, Leonid Brežnev, Mao Zedong, 

Johannes Käbin, Aleksander Dubček ja Lech 

Walesa, ning iseloomustab nende tegevust. 

NSVL: stalinism, sula, 

stagnatsioon. 

Eesti NSV: ühiskond, 

majanduse areng, rahvastik, 

vastupanu vormid, suhted 

väliseestiga. 

4. Maailm 

sajandiva

hetusel 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib kommunistliku süsteemi 

lagunemise põhjusi; 

2) teab ja näitab muutusi maailma poliitilisel 

kaardil pärast külma sõja lõppu; 

3) analüüsib jõudude vahekorra muutusi 

rahvusvahelistes suhetes ning uute 

pingekollete kujunemist; 

4) analüüsib Eesti iseseisvuse taastamist 

ning teab riikluse ülesehitamise käiku; 

5) selgitab Eesti integreerumist Euroopasse 

ja maailma; 

6) teab, kes olid Ronald Reagan, Mihhail 

Gorbatšov, Boris Jeltsin, George Bush, 

Helmut Kohl, Vaclav Havel, Arnold Rüütel, 

Lennart Meri, Edgar Savisaar ja Mart Laar, 

ning iseloomustab nende tegevust; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

perestroika, glasnost, laulev revolutsioon, 

Rahvarinne, Balti kett, interrinne, ERSP, 

Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee. 

NSVLi ja kommunistliku 

süsteemi lagunemine: Berliini 

müüri langemine, 

majanduslikud ja 

poliitilised reformid NSVLis. 

Kommunistliku bloki 

lagunemise ja kommunistlike 

ideede krahhi mõju 

väärtushinnangutele. 

Külma sõja lõpp ja 

geopoliitilised muudatused: 

poliitilise kaardi muutumine. 

USA rolli muutus: uus jõudude 

vahekord maailmas. 

Eesti iseseisvuse taastamine. 

Integratsioon Euroopasse ja 

maailma: laulev revolutsioon, 

riikluse taastamine. 

Uued pingekolded: Balkani 

kriis. 

 
 

 



 

VI kursus „Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm"  

Kursuse õpitulemused ja õppesisu 

 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Eluolu ja 

kultuur 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab tähtsamate ideoloogiate 

põhiseisukohti ja iseloomustab 

nende mõju ühiskonnale; 

2) teab teaduse ja tehnika arengu 

saavutusi ning iseloomustab 

nende rakendumist 

igapäevaelus; 

3) analüüsib kultuuri arengu 

põhijooni ning seostab neid 

ühiskonnas toimunud muutustega. 

Ühiskondlikud liikumised ja ideoloogiad: 

sotsialism, liberalism, noorsooliikumine, 

neegriliikumine, 

feminism, keskkonnakaitse. Ühiskondlike 

liikumiste ja ideoloogiate avaldumine 

kultuuris. 

Muutused eluolus: viktoriaanliku 

maailma lagunemine, naiste 

emantsipatsioon, spordi 

populaarsuse kasv, mood, massikultuur, 

kodumasinad. 

Teaduse ja tehnika areng: autoajastu, 

raadio, televisioon, arvuti ja internet, 

kosmoseajastu. 

Kultuurivaldkondade arengu 

iseloomulikud jooned: vaimse murrangu 

ilmingud kunstis, 

kirjanduses, arhitektuuris, muusikas. 

Multikultuursuse kontseptsioon. 

Poliitiliste olude mõju Eesti kultuurile ja 

eluolule. 

2. Sõja ja 

rahu 

küsimus 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib, mis asjaoludel 

kujunesid ja muutusid inimeste 

hoiakud ning väärtushinnangud 

sõja ja rahu küsimuses 20. sajandi 

jooksul; 

2) analüüsib rahvusvaheliste 

organisatsioonide rolli 

riikidevahelistes suhetes; 

3) teab Lähis-Ida kriisikolde 

kujunemise põhjusi, selgitab kriisi 

olemust ja püüdeid seda 

lahendada; 

4) seletab ja kasutab kontekstis 

mõisteid desarmeerimine, 

võidurelvastumine, patsifism. 

Suhtumine sõdadesse: patsifism, 

võidurelvastumine, desarmeerimine, 

tuumasõja oht. 

Rahvusvahelised organisatsioonid: 

Rahvasteliit, ÜRO, NATO, uue 

maailmakorra loomise katsed. 

Konfliktid ja nende lahendamise püüded 

Lähis-Ida näitel. 

Eesti osalemine rahvusvaheliste 

organisatsioonide töös. 

3. Inimsusev

astased 

kuriteod 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) selgitab, millised arengusuunad 

ühiskonnas tegid võimalikuks 

inimsusevastaste kuritegude 

toimepaneku; 

2) mõistab inimsusevastaste 

kuritegude olemust ning nende 

taunimise ja vältimise 

vajalikkust; 

Massikuritegude ideoloogilised alused ja 

psühholoogilised juured. 

Koonduslaagrid, GULAG. 

Küüditamised. 

Natsismikuriteod: holokaust. 

Kommunismikuriteod. 

Genotsiid, etnilised puhastused. 

Inimsusevastased kuriteod Eestis. 



3) teab inimsusevastaste 

kuritegude toimepanemise viise ja 

nende tagajärgi; 

4) seletab ja kasutab kontekstis 

mõisteid genotsiid, holokaust, 

küüditamine, GULAG. 

4. Muu 

maailm 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab koloniaalsüsteemi 

toimimist, selle lagunemise 

põhjusi ja tagajärgi; 

2) analüüsib uute vastasseisude 

kujunemist maailmas pärast 

külma sõja lõppu. 

Koloniaalsüsteemi lagunemine ja selle 

tagajärjed. 

Uute vastasseisude kujunemine, 

terrorism. 

Islamimaailma aktiviseerumine ja 

vastuolud läänega. 

 

 

Valikkursus I „Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool 
Euroopat” 

Valikkursus koosneb üheksast teemast. Kursust võib õpetada ülevaatena kõigist teemadest 

või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt. Valikkursuse õppe- ja 

kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond lähtuvad ajaloo 

ainekava põhimõtetest. 

 

Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) iseloomustab ja võrdleb väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, 

kultuuri ja vaimulaadi ning mõistab ajaloolise arengu järjepidevust; 

2) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja teadvustab oma rolli kultuuripärandi säilitajana; 

3) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning 

väärtushinnangutele; 

4) analüüsib ja võrdleb tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat, toob esile 

sarnasusi ja erinevusi ning leiab näiteid vastastikuste mõjude kohta tsivilisatsioonide 

arengus; 

5) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja 

- protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust; 

6) suudab rekonstrueerida minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu 

läbi ning võttes arvesse ajastu eripära. 

 
Kursuse õpitulemused ja õppesisu 

 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Esiaeg ja 

tsivilisatsi

oonide 

teke 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab esiaja arengujärke ja 

saavutusi ning analüüsib seoseid ja 

järjepidevust 

arengus; 

2) teab antropogeneesi põhijärke ja 

analüüsib erinevaid käsitlusi inimese 

kujunemisest; 

3) analüüsib tsivilisatsioonide 

kujunemise põhjusi ja arengut, 

iseloomustab näidete kaudu 

Esiaja arengujärgud. Inimese 

põlvnemine. Inimene ja loodus. 

Mõtlemise ja kõne tekkimine. Kunsti 

alged. Inimkonna arengu ebaühtlus. 

Kütid, kalastajad ja korilased. 

Maaharijad ja karjakasvatajad. 

Metallide kasutuselevõtt. Varajaste 

tsivilisatsioonide peamised tunnused. 
 



tsivilisatsioonide peamisi tunnuseid; 

4) teab esiaja allikaid ning teeb 

allikate alusel järeldusi esiaja arengu 

kohta; 

5) näitab kaardil varajaste 

tsivilisatsioonide asualasid. 

 

2. Egiptus 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib Egiptuse riiklust, 

ühiskonda ja igapäevaelu, loob 

seoseid mineviku ja tänapäeva 

vahel; 

2) iseloomustab näidete kaudu 

Egiptuse kultuuripärandit ning 

religiooni, teaduse ja kirja 

arengut; 

3) teab Egiptuse ajaloo allikaid ning 

teeb allikate alusel järeldusi Egiptuse 

ajaloo kohta. 

Riigi tekkimine. Ühiskond ja eluolu. 

Religiooni põhijooned. Surnutekultus. 

Kirjandus. Teadus. 

Egiptus tänapäeval. 
 

3. Mesopota

amia ja 

Ees-Aasia 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) analüüsib riiklust, ühiskonda ja 

igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-

Aasias ning loob 

seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab näidete kaudu 

Mesopotaamia ja Ees-Aasia 

kultuuripärandit ning religiooni, 

kirja, kirjanduse ja teaduse arengut; 

3) tunneb iisraeli rahva ajaloo 

põhisündmusi ja monoteistliku 

religiooni kujunemist; 

4) teab olulisemaid kirjalikke allikaid 

ning teeb allikate alusel järeldusi 

Mesopotaamia ja Ees- 

Aasia ajaloo kohta. 

 

Sumeri linnriigid: ühiskond ja eluolu. 

Semiidid. Vana-Babüloonia. 

Hammurabi koodeks. 

Babüloonia ühiskond ja eluolu. 

Assüüria. Uus-Babüloonia. Babüloni 

ehitised. Religiooni 

põhijooned. Kangelaseepika ja 

Gilgameš. Teadus. 

Indoeurooplased, küsimus nende 

päritolust. Hetiidi impeerium. Pärsia 

impeerium. 

Foiniikia ja Iisrael: Foiniikia linnriigid, 

kaubandus ja meresõit. 

Kultuurikontaktid. Iisrael: ülevaade 

iisraeli rahva ajaloost. Monoteismi 

kujunemine ja Vana Testament. 

Mesopotaamia ja Ees-Aasia alad 

tänapäeval. 
 

4. Kreeta-

Mükeene 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb Kreeta-Mükeene perioodi 

kui varaseimat ajajärku Kreeka 

ajaloos; 

2) iseloomustab Kreeta-Mükeene 

ühiskonda ja selle mõju hilisemale 

Kreeka tsivilisatsioonile; 

3) teab Kreeta-Mükeene ajaloo 

allikaid ning teeb allikate alusel 

järeldusi Kreeka ajaloo kohta. 

 

Arheoloogilised kaevamised: Knossos, 

Mükeene, Trooja. Kiri, selle 

dešifreerimise tulemused. 

Kreeta ja Mükeene ühiskond. Naiste 

positsioon Kreetal. Kreeta-Mükeene 

mõju hilisemale Kreeka 

tsivilisatsioonile. 
 

5. India Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb India ajaloo tähtsamaid 

arengujärke Induse tsivilisatsioonist 

Induse kultuur. Aarjalaste sisseränd. 

Riikluse ja ühiskonna areng. Kastid. 

Veedad. Brahmanism. 



Euroopa 

kolonisatsiooni alguseni ning loob 

seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 

2) analüüsib India ühiskonda, eluolu, 

religioone ja kultuuripärandit; 

3) teab India ajaloo allikaid ning teeb 

allikate alusel järeldusi India ajaloo 

kohta. 

 

Budism. Hinduism. Sanskrit. 

Kirjandus. Teadus. Kunst. Islami levik 

Indias. India tänapäeval. 
 

6. Hiina Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb Hiina ajaloo peamisi 

arengujärke tsivilisatsiooni tekkest 

kuni keisririigi lõpuni ning 

loob seoseid mineviku ja tänapäeva 

vahel; 

2) iseloomustab Hiina ühiskonda, 

eluolu, religiooni ja kultuuripärandit; 

3) teab Hiina ajaloo allikaid ning 

teeb allikate alusel järeldusi Hiina 

ajaloo kohta. 

Vana-Hiina tsivilisatsiooni 

kujunemine. Keisririigi teke. Riigi ja 

ühiskonna korraldus. 

Ametnikkond. Religioon ja filosoofia: 

konfutsianism, taoism. Hieroglüüfkiri. 

Kirjandus. Teadus. 

Leiutised. Kunst. Hiina tänapäeval. 
 

7. Ameerika Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb Kesk-Ameerika ja Andide 

tsivilisatsioonide peamisi 

arengujärke nende 

tsivilisatsioonide tekkest kuni 

eurooplaste koloniaalvallutuseni, 

loob seoseid mineviku ja 

tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab ja võrdleb Kesk-

Ameerika ning Andide 

tsivilisatsioonide ühiskonda, eluolu, 

religiooni ja kultuuripärandit; 

3) teab Ameerika põlisrahvaste 

(maiade, inkade, asteekide) ajaloo 

allikaid ning teeb allikate 

alusel järeldusi Ameerika varasemate 

tsivilisatsioonide kohta. 

Kesk-Ameerika tsivilisatsioon: maiad, 

asteegid. Andide tsivilisatsioon: inkad. 

Riigi ja ühiskonna 

korraldus. Religioon. Tähtsamad 

kultuurisaavutused. Ameerika 

tsivilisatsioonide häving. 
 

8. Araabia 

maad 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb islami teket ja levikut 

Aasias ja Vahemere maades ning 

iseloomustab islami mõju 

ühiskonnale; 

2) analüüsib araabia kultuuripärandit, 

toob näiteid araabia kultuuri mõju 

kohta Euroopale, 

loob seoseid mineviku ja tänapäeva 

vahel; 

3) teab araabia allikaid ning teeb 

allikate alusel järeldusi araabia 

maade ajaloo kohta. 

Islami teke ja levik. Muhamed. 

Koraan. Religiooni osa igapäevaelus. 

Abielu ja perekond. Sunna. 

Islami uskumused ja tavad. Sunniidid, 

šiiidid. 

Araabia vallutused, Araabia kalifaat ja 

selle lagunemine. 

Eri rahvaste kultuuri ühtesulamine. 

Arhitektuur. Kirjandus. Teadus. 

Araabia kultuuri mõjud Aasia 

ja Euroopa kultuurile. Araabia maad 

tänapäeval. 
 

9. Aafrika 

tsivilisatsi

Kursuse lõpul õpilane: 

1) tunneb tähtsamaid Aafrika 

Etioopia riik ja kultuur. Lääne-Aafrika 

kultuurid: Ghana ja Mali, kontaktid 



oonid kultuure ning loob seoseid mineviku 

ja tänapäeva vahel; 

2) iseloomustab Aafrika 

põlisrahvaste kultuuride erijooni; 

3) teab Aafrika ajaloo allikaid ning 

teeb allikate alusel järeldusi Aafrika 

ajaloo kohta. 

 

Vahemere maadega; 

Joruba kultuur. Zimbabwe kultuur. 

Aafrika langemine Euroopa riikide 

võimu alla. Kolonisatsiooni 

tagajärjed Aafrikale. Aafrika 

tänapäeval. 
 

 

 

Valikkursus II „Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu” 

Kursuse lühikirjeldus 

Valikkursus koosneb seitsmest teemast. Kursust võib õpetada ülevaatena kõigist teemadest 

või käsitleda valikuliselt vähemalt nelja teemat sügavamalt. 

Valikkursuse õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppetegevus, hindamine ja füüsiline õpikeskkond 

lähtuvad ajaloo ainekava põhimõtetest. 

Gümnaasiumi õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) eristab Euroopa kultuuriareaale, selgitab nende eripära kujunemise põhjusi ja ajaloolisi 

tagamaid ning tähtsust Euroopa ajaloo kujunemisel ja seoseid tänapäevaga; 

2) analüüsib Euroopa riikide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi, arengu sarnasusi ja 

erinevusi, vastastikuseid seoseid ning ajaloolise arengu järjepidevust; 

3) tunneb Ameerika Ühendriikide ajaloo põhijooni ning selle seost Euroopa ajalooga; 

4) analüüsib Euroopa ajaloo mõju Eestile ning seostab Eesti ajalugu Euroopa ajaloo üldiste 

protsessidega poliitikas, majanduses ja kultuuris; 

5) väärtustab kultuurilist mitmekesisust ning teadvustab oma rolli kultuurikandjana ja 

kultuuripärandi säilitajana; 

6) analüüsib ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ja 

väärtushinnangutele; analüüsib riikidevahelist koostööd ning konfliktide lahendamise viise; 

7) kasutab erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, mõistab ajaloosündmuste ja 

- protsesside erineva tõlgendamise põhjusi ning hindab allika või käsitluse usaldusväärsust; 

8) rekonstrueerib minevikus elanud inimeste elu, vaadeldes maailma nende pilgu läbi ning 

võttes arvesse ajastu eripära. 

Õpitulemused ja õppesisu 

Jrk Teema Õpitulemused Õppesisu 

1. Euroopa 

rahvastik, 

majandus 

ja 

kommuni

katsioon 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) nimetab Euroopa rahvaarvu muutumist 

mõjutanud tegureid ning analüüsib 

seoseid rahvaarvu muutumise ja valitseva 

peremudeli vahel; 

2) kirjeldab Euroopa ühiskonna 

valitsemise põhijooni erinevatel ajastutel, 

analüüsib riikluse vormide muutumist, 

seisuslikku korraldust ja selle tähtsust 

ühiskonna valitsemisel ning modernse 

demokraatia kujunemist; 

3) kirjeldab Euroopa majandusliku 

arengu põhijooni eri aegadel ning võrdleb 

Lääne- ja Ida- Euroopa majanduslikku 

Rahvaarvu dünaamika ja seda 

mõjutanud tegurid.  

Perekond.  

Ühiskonna valitsemise 

põhijooned. 

Riikluse vormid ja nende 

muutumine.  

Seisuslik korraldus.  

Modernse demokraatia 

kujunemine. 

Majanduse arengu põhijooned. 

Lääne- ja Ida-Euroopa arengu 

erijooned.  

Kommunikatsiooni ja meedia 



arengut; 

4) iseloomustab kommunikatsiooni ja 

meedia arengu põhijooni ning tähendust 

Euroopa kultuurilisele lõimumisele; 

5) analüüsib rahvastiku-, majandus- ja 

kommunikatsiooniprotsesside mõju 

üksikisikule. 

areng.  

Euroopa kultuuriline lõimumine.  

Vabadus ja sõltuvus Euroopa 

ajaloos. 
 

2. Prantsus

maa 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab Frangi riiki Prantsusmaa 

eelkäijana, tunneb Prantsuse riigi 

kujunemise olulisemaid etappe ja 

ühiskonnaelu muutumist; 

2) teab reformatsiooni ajal katoliku usu 

püsimajäämise põhjusi; 

3) teab valgustusliikumise, Prantsuse 

revolutsiooni ja Napoleoni sõdade 

tähendust Euroopa ajaloo taustal; 

4) analüüsib Prantsusmaa ajaloo seoseid 

Euroopa ajaloo protsessidega; 

5) väärtustab Prantsusmaa 

kultuuripärandit, teab tähtsamaid 

kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab 

nende kohta infot; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

generaalstaadid, pärtliöö, žirondiinid, 

jakobiinid; 

7) teab, kes olid Henri IV, kardinal 

Richelieu, Louis XIV, Napoleon 

Bonaparte ja Robespierre, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Frangi riik.  

Keskaegne Prantsusmaa.  

Saja-aastane sõda.  

Reformatsioon Prantsusmaal. 

Hugenottide sõjad.  

Absolutismi kujunemine 

Prantsusmaal.  

Louis XIV. Barokk-kultuuri 

õitseng.  

Prantsusmaa revolutsiooni 

eelõhtul. Revolutsiooni põhietapid 

ja tagajärjed.  

Revolutsioonisõjad.  

Napoleoni sõjad ja 

ümberkorraldused Euroopas. 

Bourbonide restauratsioon. 

Juulimonarhia.  

Teine keisririik. 

Pariisi Kommuun.  

Kolmas vabariik. 

Koloniaalpoliitika. 
 

3. Suurbrita

nnia 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab normannide tähendust Inglismaa 

kujunemisel; 

2) teab Inglismaa reformatsiooni eripära; 

3) seletab parlamentarismi ning modernse 

demokraatia kujunemist; 

4) selgitab Suurbritannia tõusu juhtivaks 

koloniaalvõimuks; 

5) analüüsib Suurbritannia ajaloo seoseid 

Euroopa ajalooga; 

6) väärtustab Suurbritannia 

kultuuripärandit, teab tähtsamaid 

kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab 

nende kohta infot; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

Magna Charta, puritaanid ja 

independendid, õiguste 

bill, toorid ja viigid, tööstusrevolutsioon, 

tšartism; 

8) teab, kes olid püha Patrick, William 

Vallutaja, Henry VIII, Elizabeth I, 

Cromwell ja 

Inglismaa enne normannide 

vallutusi. Keskaegne Inglismaa. 

Rooside sõda.  

Reformatsioon Inglismaal.  

Elizabeth I. Kuninga ja 

parlamendi vastasseis Charles I 

ajal.  

Kodusõja puhkemine, 

selle konfessionaalsed jooned. 

Cromwelli diktatuur. 

Restauratsioon.  

Isikuvabaduse ja 

parlamentarismi kindlustumine 

17. sajandi lõpul ja 18. sajandil. 

Inglismaa tõus juhtivaks 

koloniaalvõimuks.  

Kuninganna Victoria ajastu.  

Parlamendireform. Iiri küsimus. 

„Hiilgav isolatsioon” 

välispoliitikas.  

Briti koloniaalimpeerium. 
 



Victoria, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

 

4. Saksamaa 

 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab Karl Suure keisririiki; 

2) teab Saksamaa partikularismi põhjusi 

ja reformatsiooni osa selles; 

3) iseloomustab Preisimaa ja Austria 

arengu põhijooni, sealhulgas 

valgustuslikke reforme nendes riikides; 

4) iseloomustab Saksamaa ühinemist ja 

Saksa keisririigi arengut enne Esimest 

maailmasõda; 

5) analüüsib Saksamaa ajaloo seoseid 

Euroopa ajalooga; 

6) väärtustab Saksamaa kultuuripärandit, 

teab tähtsamaid kultuuri- ja ajalooobjekte 

ning leiab nende kohta infot; 

7) teab, kes olid Karl Suur, Karl V, 

Friedrich II, Maria Theresia, Joseph II, 

Metternich ja Otto von Bismarck, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Karl Suure keisririik.  

Saksa Rahva Püha Rooma riik.  

Saksamaa partikularism. 

Kuurvürstid. 

Habsburgide valduste kasv Karl V 

ajal.  

Reformatsiooni mõju Saksamaa 

arengule.  

Kolmekümneaastane sõda.  

Brandenburgi-Preisimaa tõus. 

Friedrich II valgustatud 

absolutism.  

Austria Habsburgide võimu all.  

Türgi ekspansiooni 

tagasitõrjumine.  

Keiser Joseph II valgustuslikud 

reformid.  

Preisimaa häving ja uuenemine.  

Rahvusluse tõus Saksamaal. 

1848.–1849. Aasta revolutsioon.  

Saksamaa ühendamine.  

Saksa keisririik enne Esimest 

maailmasõda. 
 

5. Skandina

avia 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) iseloomustab Skandinaavia ajaloolise 

arengu sarnasust ja eripära võrreldes muu 

Euroopaga; 

2) teab olulisemaid poliitilisi 

arengusuundi Läänemere regioonis 

tervikuna, poliitiliste 

jõudude vahekorda ja selle muutumist; 

3) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

viikingid, normannid, varjaagid, 

ruunikiri, saaga, Valhalla; 

4) analüüsib Skandinaavia maade ajaloo 

seoseid Euroopa ajalooga; 

5) väärtustab Skandinaavia maade 

kultuuripärandit, teab tähtsamaid 

kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab 

nende kohta infot; 

6) teab, kes olid Leif Eriksson, Knut 

Suur, Gustav I Vasa, Gustav II Adolf, 

Karl XI ja Karl XII, ning iseloomustab 

nende tegevust. 

Skandinaavia ühiskond 

varakeskajal.  

Viikingid.  

Ristiusustamine ja riikide teke. 

Skandinaavlaste muistne 

maailmapilt.  

Kalmari unioon.  

Luteriusu kindlustumine 

Skandinaavia maades.  

Rootsi suurvõimu ajastu 

Läänemere ruumis.  

Skandinaavia maade arengu 

põhijooni pärast Põhjasõda. 
 

6. Bütsants 

ja 

Venemaa 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab õigeusu kiriku kujunemist 

Bütsantsis ning Bütsantsi riigi ja 

ühiskonna põhijooni; 

Bütsantsi riik ja ühiskond pärast 

Lääne-Rooma langemist. 

Kreekakatoliku kiriku 

kujunemine. 



2) iseloomustab Venemaa ühiskonna 

arengu ja valitsemise eripära, püüdu 

euroopastumisele ning vastandumist 

Euroopale; 

3) iseloomustab õigeusu mõju Venemaa 

arengule ja kultuurile ning seletab 

Moskva kui „kolmanda Rooma” 

kontseptsiooni; 

4) kirjeldab Vene ekspansionismi 

põhisuundi ja tulemusi; 

5) analüüsib Bütsantsi ja Venemaa ajaloo 

seoseid Euroopa ajalooga; 

6) väärtustab Bütsantsi ja Venemaa 

kultuuripärandit, teab tähtsamaid 

kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab 

nende kohta infot; 

7) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

patriarh, metropoliit, ikoon, kirillitsa, 

veetše, družiina, opritšnina, 

vanausulised, dekabristid, slavofiilid, 

narodnikud; 

8) teab, kes olid Justinianus, Rjurik, 

Vladimir Püha, Jaroslav Tark, Ivan IV 

Julm, Peeter I, Katariina II, Aleksander I, 

Aleksander II ja Pjotr Stolõpin, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

Bütsants ristisõdade ajastul.  

Türgi ekspansiooni algus. 

Konstantinoopoli langemine. 

Slaavlased ja Kiievi riik. 

Keskaegne Novgorod.  

Venemaa Kuldhordi ülemvõimu 

all. Moskva kui „kolmas Rooma”. 

Ivan Julm ja opritšnina.  

Vene ekspansionism 16.–19. 

sajandil ning selle tulemused. 

Segaduste aeg ja Romanovite 

dünastia võimuletulek.  

Õigeusu kirik vaimuelu 

kujundajana.  

Kirikulõhe.  

Peeter I Venemaa euroopastajana. 

Katariina II valgustatud 

absolutism. 

Aleksander I reformid.  

1812. aasta Vene-Prantsuse sõda. 

Detsembrimäss.  

Läänlased ja slavofiilid. 

Aleksander II ja pärisorjuse 

kaotamine. Terrorism. 

Narodniklus. Moderniseerimine, 

rahvuslus ja venestamine. 
 

7. Ameerika 

Ühendriig

id 

Kursuse lõpul õpilane: 

1) teab ja seletab Ameerika Ühendriikide 

tekkimist ning valitsemise ajaloolisi juuri, 

eriti iseseisvussõja ja kodusõja tähendust 

ühiskonna arengule; 

2) tunneb põhja, lõuna ja lääne eripära 

Ameerika ühiskonna arengus; 

3) teab Ameerika Ühendriikide tähtsust 

majandusvabaduse ja sotsiaalsete 

reformide teostamisel 19. sajandi lõpul 

ning 20. sajandi algul; 

4) analüüsib Ameerika Ühendriikide 

ajaloo seoseid Euroopa ajalooga; 

5) väärtustab Ameerika Ühendriikide 

kultuuripärandit, teab tähtsamaid 

kultuuri- ja ajalooobjekte ning leiab 

nende kohta infot; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid 

iseseisvusdeklaratsioon, farmerlus, 

abolitsionism; 

7) teab, kes olid George Washington, 

Thomas Jefferson ja Abraham Lincoln, 

ning iseloomustab nende tegevust. 

 

Põhja-Ameerika koloniseerimine. 

Inglismaa ja Prantsusmaa 

rivaliteet Põhja-Ameerikas. 

Inglise kolooniate lahkulöömine 

ning Ameerika Ühendriikide 

iseseisvussõda.  

Poliitiline süsteem.  

Uute territooriumide hõlvamine 

läänes.  

Orjanduse küsimus.  

Lõuna ja põhja eripära.  

Kodusõda ja selle tagajärjed.  

Lõuna rekonstruktsioon. 

Tööstuslik tõus.  

Reformid majandusvabaduse 

tagamiseks ja sotsiaalsete olude 

parandamiseks. 
 

 


