
AJALOO AINEKAVA  

gümnaasiumi 10. klassile 

 

 

1. Eesmärgid: 
• Õpetada õpilast nägema ja tundma Eesti ajaloo põhiprobleeme 

• Õpetada õpilast leidma ja kriitiliselt hindama informatsiooni (allikad) 

• Õpetada õpilast koostama referaate ja õpimappe ning analüüsima oma õpiprotsessi /avardada 

silmaringi 

• Tutvustada õpilastele Eesti olulisemaid sündmusi ning näidata nende mõju ulatumist 

tänapäeva / lühiarutluste koostamine 

• Õpetada kaardi kui ajalooallika tundmist ja ajaloolise topograafia muutumist sajandite vältel 

• Õpetada võimalusi tõhusamalt omandada õppematerjali, seda süstematiseerida ja 

integreerida juba olemasolevate teadmistega ning leida õpilase jaoks sobivaimad õpistiilid 

 

2. Õppesisu ja õpitulemused: 

 

2.1. I kursus „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“ 

 

2.1.1. Esiaeg. 
Õppesisu: 

 Jääaeg ja selle taandumine. Inimasustuse algus Euraasia põhjaosas. 

 Muinasaja allikad ja nende uurimine. Esiajaloo periodiseering. 

 Kiviaja arheoloogilised kultuurid Eestis: Kunda kultuur, kammkeraamika kultuur, 

nöörkeraamika ehk venekirveste kultuur – elanike peamised tegevusalad ning kultuuri 

iseloomustavad muistised. 

 Pronksiaeg: Asva kultuur.  

 Rauaaeg: Põlispõllundus, kalmed, linnused. 

 Eesti esiaja lõpul: Suhted naabritega (idaslaavlased, balti hõimud, viikingid). 

Rahvusvaheliste kaubateede kujunemine ja Eesti. Eesti ühiskond - sotsiaalne kihistumine. 

Maakonnad ja kihelkonnad. Linnused. Külad ja elamud. 

 Muinasusund ning ristiusu levik Eestis. Muinasusundi seos loodusega. Vanimad teated 

ristiusu levikust Eestis. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab tähtsamaid Eesti esiaja perioode; mõistab muististe kui ajalooallikate eripära; 

2) kirjeldab inimeste eluolu ja toob näiteid inimeste tegevusaladest ja nende muutustest esiajal; 

3) iseloomustab esiaja eestlaste suhteid naaberrahvastega ning vastastikuseid mõjutusi; 

4) kirjeldab Eesti halduskorraldust ja majanduse arengut esiaja lõpul; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisted: arheoloogiline kultuur, muistis, muinaslinnus, kalme, 

maakond, kihelkond, malev, animism. 

 

2.1.2. Keskaeg. 
Õppesisu: 

 Muistne vabadusvõitlus: Balti ristisõdade põhjused. Muistse vabadusvõitluse kulg. 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. 

 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. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) analüüsib Balti ristisõja põhjusi, kulgu 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 ning majanduslik 

olukord, käsitoo ja kaubandus, eluolu linnades; loob seoseid Eesti ja Euroopa ajaloo vahel 

keskajal; 

5) kirjeldab Eesti keskaja kultuuri põhijooni ning mõistab ristiusu mõju Eesti kultuurile, vaimuelule 

ja väärtushinnangute muutumisele; saab aru kultuurilisest järjepidevusest; 

6) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: Vana-Liivimaa, Liivi Ordu, vasallkond, mõis, teoorjus, 

sunnismaisus, adramaa; 

7) teab, kes olid Lembitu, Kaupo, piiskop Albert ja kroonik Henrik, ning iseloomustab nende 

tegevust. 

 

2.1.3. Üleminekuaeg keskajast uusaega. 
Õppesisu: 

 Reformatsioon Eestis: haridusolud. Eestikeelse trükisõna algus. 

 Liivi sõda: Vana-Liivimaa asend Läänemere regioonis. Liivi sõja eellugu, kulg ja tulemused. 

 Eesti kolme kuningriigi valduses: riiklik korraldus ja poliitiline kaart. Vastureformatsioon. 

 Kultuuri areng: Balthasar Russowi kroonika ajalooallikana. Reformatsiooni ja 

vastureformatsiooni mõju vaimuelule. 

Õpitulemused: 

Õpilane 

1) kirjeldab rahvusvahelisi suhteid Läänemere piirkonnas 16. sajandil; 

2) selgitab allikate alusel Liivi sõja eellugu, kulgu ja tulemusi; 

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. 

 

2.2. II kursus „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni)“ 

 

2.2.1. Rootsi aeg. 
Õppesisu: 

 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. 
Õpitulemused: 

Õpilane 

1) teab, kuidas toimus Rootsi võimu järkjärguline kehtestamine kogu Eesti alal; 

2) iseloomustab allikate ja teabetekstide põhjal Rootsi poliitikat Eesti- ja Liivimaal; 

3) kirjeldab talurahva õigusliku ja majandusliku olukorra muutumist Rootsi ajal; 

4) mõistab luterluse mõju ning Rootsi aja tähtsust eesti kultuuri ja hariduse arengus, ajaloos ning 

tänapäeval; 

5) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: rüütelkond, reduktsioon, vakuraamat, piiblikonverentsid, 

Academia Gustaviana; 

6) teab, kes olid Bengt Gottfried Forselius, Gustav II Adolf, Johan Skytte ja Karl XI, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

 

2.2.2. Eesti 18. sajandil. 
Õppesisu: 

 Põhjasõda: põhjused, kulg 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. 
Õpitulemused: 

Õpilane 

1) selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju; 

2) iseloomustab Balti erikorda ning selle mõju Eesti arengule; 

3) analüüsib Euroopa valgustusideede mõju Eesti vaimuelule; 

4) seletab ja kasutab kontekstis mõisteid: Balti erikord, restitutsioon, asehalduskord, 

vennastekogud; 

5) teab, kes olid Karl XII, Peeter I, Katariina II, Anton Thor Helle ja August Wilhelm Hupel, ning 

iseloomustab nende tegevust. 

 

2.2.3. Eesti 19. sajandil ja 20. sajandi algul. 
Õppesisu: 

 Talurahva vabanemine: pärisorjuse kaotamine Eestis. Talurahva omavalitsuse kujunemine. 

Talude päriseksostmine. Usuvahetusliikumine. Tööstuse areng. Erinevused Põhja- ja Lõuna-

Eesti arengus. 

 Ärkamisaeg: Estofiilid. Tartu Ülikool 19. sajandil. 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. 
Õpitulemused: 

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, mis 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 Friedrich Reinhold Kreutzwald, Johann Voldemar Jannsen, Jakob Hurt, Carl 

Robert Jakobson, Lydia Koidula ja Jaan Tonisson, ning iseloomustab nende tegevust. 

 

 

3. Hindamine. 
 

 Kujundav 

 Jooksev 

 Kokkuvõttev 

 

Jooksva hindamise puhul õpilasel peab olema mitte vähem kui 3 jooksvat hinnet, mille alusel 

moodustub kursuse lõplik hinne.  

 

Jooksev hindamine sisaldab: 

 

 Hinded suulise vastuse eest 

 Hinded kirjaliku küsitluse alusel 

 

Iga kursus viiakse läbi vähemalt üks kontrolltöö. 

 

Hindamisperioodi lõpus kasutatakse kokkuvõtva kontrolltöö hindamist. Kokkuvõttev kontrolltöö on 

kohustuslik õpilasele, kellel puudub/puuduvad hinne/hinded jooksva kontrolltöö eest. Õpetaja võib 

õpilast hinnata vestluse käigus. 

 

Kokkuvõtva kontrolltöö põhjal, mis sisaldab kõiki hindava perioodi teemasid, võib panna kõrgema 

kokkuvõtva hinde. 

 

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. 

 

Hindamise kriteeriumid. 
 

Kokkuvõttev hinne  kujuneb erinevate osaoskuste hindamisest (näiteks: eneseväljendus- ja 

analüüsioskus, materjali reprodutseerimine, arutluste kirjutamine, töö allikmaterjaliga, ajas 

orienteerumise oskus). 

 

Hinne 5 - väga hea 

1) Analüüsib kriitiliselt infot, erinevaid teabeallikaid, sh ajalookaarte ja seisukohti, hindab allika 

või käsitluse usaldusväärsust, eristab fakti arvamusest; selgitab sündmuste või protsesside erineva 

tõlgendamise põhjuseid. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara väga heal tasemal. 

3) Korrigeerib oma eksimusi, koostab uurimusi ja kaitseb oma uurimistööd. 

4) Funktsionaalne kirjaoskus lai (kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine ja 

seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine). 

5) Osaleb diskussioonis aktiivselt. Osaleb muuseumitundides aktiivselt. 

6) Kasutab IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

7) Allikaanalüüs - leiab olulise info, oskab selle tõlgendada ja   kommenteerida. 

Leiab info erinevatest teabeallikatest (sh tööd kaartide, dokumentide, allikmaterjali ja piltidega) 

oskab seda infot kasutada, kriitiliselt hinnata ja analüüsida. 

8) Tunneb ajalooalaste  mõisteid ja fakte ja oskab kontekstis kasutada. 

9) Tunneb ajalooliste ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi. Tunneb ajalooliste 

ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi 

10) Ajas orienteerumise oskus väga hea -  mõistab seoseid, eristab fakti arvamusest. 

 

Hinne 4 - hea 

1)  Orienteerub erinevatest teabeallikatest (sh ajalookaardid). Saab aru, et ajaloosündmusi võib 

alati mitmeti tõlgendada. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara pisavalt. 

3) Funktsionaalne kirjaoskus piisav. 

4) Osaleb diskussioonis. Osaleb muuseumitundides haruharva. 

5) Kasutab IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

6) Allikaanalüüs - leiab olulise info ja   kommenteerida. 

7) Ajalooalaste mõisteid ja fakte tunneb puudulikult ja eksib  nendes kontekstis kasutades. 

8) Ajas orienteerumise oskus nõrk (mõistab seoseid ebapiisavalt). 

 

Hinne 3 - rahuldav 

1) Orienteerub erinevatest teabeallikatest (sh ajalookaardid). Saab aru, et ajaloosündmusi võib 

alati mitmeti tõlgendada. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara pisavalt. 

3) Funktsionaalne kirjaoskus piisav. 

4) Osaleb diskussioonis. Osaleb muuseumitundides haruharva. 



5) Kasutab IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

6) Allikaanalüüs - leiab olulise info ja   kommenteerida. 

7) Ajalooalaste mõisteid ja fakte tunneb puudulikult ja eksib  nendes kontekstis kasutades. 

8) Ajas orienteerumise oskus nõrk (mõistab seoseid ebapiisavalt). 

 

Hinne 2-nõrk 

1) Orienteerub erinevatest teabeallikatest (sh ajalookaardid) ebapiisavalt. 

2) Kasutab ajaloolist sõnavara ebapiisavalt. 

3) Funktsionaalne kirjaoskus ebapiisav (kriitiline mõtlemine, arutlusoskus, järelduste tegemine 

ja seoste loomine ning oma seisukoha kujundamine ja põhjendamine puudub). 

      4) Ei osale diskussioonis. Ei osale muuseumitundides. 

      5) Ei  kasuta IKT vahendeid info hankimiseks ning oma töötulemuste esitlemiseks. 

      6) Allikaanalüüs - ei  leia olulist infot ja  ei oska seda  kommenteerida. 

      7) Ajas orienteerumise oskus  puudulik (ei  mõista seoseid). 

 

4. Õppekirjandus. 

 
1. Mati Laur, Ain Mäesalu, Tõnu Tannberg, Ursula Vent. Eesti ajalugu I. Muinasajast 19. sajandi 

lõpuni. Avita 2005. 

2. Ago Pajur, Tõnu Tannberg. Eesti ajalugu II. 20. sajandist tänapäevani. Avita 2006 

3. õpik Adamson. Valdmaa . Eesti ajalugu" Tallinn 1999  

4. L.Vahtre „Eesti ajalugu” Tallinn 2004 

 

 

5. Õppevahendid 

 
1. allikaterjalid ja töölehed 

2. töövihik  

3. ajalooatlas gümnaasiumile 

4. vihik 

 


