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1. Kaardil on kujutatud viikingite Idatee kreeklaste juurde. Lohista õigesse kohta 

puuduvad kohanimed, mis jäid selle tee äärde. Üks nimi jääb üle. - 9p 

Ojamaa, Novgorod, Pihkva, Polotsk, Gnjozdovo, Kiiev, Birka, Tallinn, Vana-Laadoga, 

Hedeby 

 

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Kaubatee_varjaagide_juurest_kreeklasteni 

 

2. Lohista õige sõna õigesse lünka. Üks sõna jääb üle. - 9p  

sõjaväejuhid, huskarlid, stallerid, ihukaitseväelased, lihtsõdurid, kuningad, võlgade 

sissenõudjad, träälid, jarlid, bondid  

Viikingite ühiskondliku hierarhia tipus seisid kuningad, keda ümbritsesid, toetasid või ka 

tõstsid võimule või kukutasid jarlid. Valitsejale seisid kõige lähemal huskarlid, kelle 

nimetus otsetõlkes tähendab „majameest“ ja kes kõige rohkem on tuntud kui valitseja 

ihukaitseväelased, kuid neile anti ka teisi tähtsaid ülesandeid, näiteks nad võisid olla võlgade 

sissenõudjad. Teine tähtis õukonnaamet oli stallerid, kelle nimetus tähendab otsetõlkes 

„tallimeest“, aga kes olid pigem sõjaväejuhid. Tavalisi maaomanikke nimetati bondid. Orjad 

ehk träälid olid rüüsteretkel või lahingus vangi langenud inimesed. 

Allikas: R. Hall lk 32-33, Imeline ajalugu 9-13 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kaubatee_varjaagide_juurest_kreeklasteni


3. Vali kirjeldusele vastav linnusasula. Üks valik jääb üle. - 5p 

Valikus on: Aseri, Purtse, Padise, Pada, Kuusalu, Iru 

Eesti viikingiaja olulised mälestusmärgid on linnusasulate kompleksid, sest need pakkusid 

turvalist sadamapaika ja võimaldasid täiendada toidu ja värske joogivee varusid. Järgnevalt on 

kirjeldatud viit linnusasulat.  

1. Loode-Eesti muistsete randade ja sadamakohtade leidmise teeb keeruliseks eelkõige 

asjaolu, et maakerke tõttu asuvad need praegu tihtipeale sisemaal. Vomentaka kihelkonna 

tähtsaimat sadamat on  oletatud just selle linnuse juurde. Padise 

2. Hea ilmaga oli Soome rannikult võimalik võtta kurss Naissaarele ja sõita nii, et maa ei 

kadunud hetkekski silmist. Naissaare taga paiknes üks soodsamaid sadamakohti- sobiva 

sügavusega ja tuulte eest hästi kaitstud.  Iru 

3. Sohu ehitatud linnust ümbritses kividest laotud vall, mille raskuse kandmiseks oli selle alla 

rajatud puidust parvetaoline alus. Linnus oli kasutusel üksnes viikingiajal ja oli selle piirkonna 

üks tähtsamaid kauplemiskohti. Kuusalu 

4. Kaldaäärsel neemikul asuv viikingiaegne linnus on põhjast ja läänest piiratud sügava 

ürgoruga. Linnuse juures olev asula on kõige ulatuslikumalt uuritud seda tüüpi muistis Põhja-

Eestis. Asulakoha kaevamistel tehtud tähelepanekute põhjal võib öelda, et Eesti viikingiaegne 

elamu oli päris väike üheruumiline ristpalkehitis, mida köeti kerisahju abil. Pada 

5. See linnus oli Eesti viikingiaja ühe kesksema ja rikkaima piirkonna ehk Askaelae võimsaim 

ja strateegiliselt tähtsaim kants. Linnuseõu oli valliga kaitstud vaid idapoolselt küljelt, kus 

looduslikud nõlvad olid kõige madalamad. Ülejäänud külgedel kaitserajatised puudusid või 

olid need puidust. Linnamäe uuringud on jäänud siiani väga tagasihoidlikuks, kuid on 

fikseeritud, et linnamäe vastas, jõe teisel kaldal on olnud ulatuslik asula. Purtse 

Allikas: Imeline ajalugu 20-21, 23, 25-26, 29-30 

 

4. Kas lause on õige või vale? 4p  

• Viikingi sõjamehe keha kaitses rõngassärk, aga kui sõjamees juhtus olema rikkam, 

võis ta endale lubada põlvedest kaelani ulatuvat nahkrüüd. vale 

• Viikingid olid jalamehed: nad kasutasid küll hobuseid pikemate vahemaade 

läbimiseks, aga reeglina nad ei võidelnud sadulas. õige 

• Suuremat osa sõjamehe kehast kaitses ümar kilp, mis oli ligikaudu meetrise 

läbimõõduga ning valmistati kahest kõrvuti asetatud puitplaadist. õige 

• Ideaalne mõõk oli tugeva, mittepainduva rauast teraga, sest muidu oli oht, et see 

võib murduda vastase löökide all. vale 

• Viikingi sõjamehe levinumad ründerelvad olid odad ja kirved. õige 

• Viikingi sõjamees kasutas ka mitte väga pikka, aga suhteliselt laia ühe teraga nuga, 

mida nimetati saxiks. õige 

•       Vaenlase hirmutamiseks olid viikingite kiivritel alati sarved. vale 

•       Sõna "berserk" tuleneb Islandi saagades kasutatud sõnast, millega tähistati 

metsikult võitlevat sõjameest ja usutava seletuse järgi tuli see sõnadest, mis tähendas 

"karu särki", ehk siis oli tegemist isikuga, kes kandis karunahka. õige 



Allikad: R. Hall lk 68-70; https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid 

 

5. Vali teksti õiged sõnad. 8p   

amet, rahvus, varjaagidena, normannidena, Austrvegr, Västrvegr, 4.-5., 6.-8., 9.-10., 

Inglismaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Volga ja Dnepri, Seine ja Moseli, katoliku usk, 

luteri usk, õigeusk, 13.,14. 

Viiking oli amet . Idapoolsetel maadel tunti viikingeid ka varjaagidena . Skandinaavia 

viikingid võtsid oma laevadel ette pikki retki nii läände kui itta. Viikingiaja olulisim 

kaugkaubandustee oli Austrvegr, kuhu esimesed retked tehti juba eelviikingiajal so 6.-8. 

sajandil. 8.sajandi lõpuaastatel toimusid esimesed Norra viikingite rüüsteretked Inglismaale 

ning seda loetakse üldiselt viikingiaja ametlikuks alguseks Euroopas. 9. sajandi alguses 

jõudsid viikingid piki Volga ja Dnepri jõeteid Araabia kalifaati ning Konstantinoopolisse. 

Skandinaavia viikingite retked kestsid ajani,  mil Taanis, Norras ja Rootsis võeti vastu 

katoliku usk. Peale seda võtsid nende rolli üle Läänemere idakalda rahvad, eestlased ja 

kuralased, kes jätkasid viikingiks käimist veel kuni 13. sajandi alguseni. 

Allikas: http://muinasaeg.ee/category/viikingiaeg/; R.Hall lk 56 

 

6. Mis on pildil? – 1p 

• Ojamaa päritolu rombilise ristlõikega spiraalne hõbedakang, mida kasutati 

maksevahendina 

• Spiraalselt keeratud rauast kang, mis pidi alati olema meresõidul talismanina 

kaasas 

• Spiraalne pronksist käevõru, mille järgi tunti ära viikingi ametnikku, kes tegeles 

rahaasjadega  

 

Allikas:  Imeline Ajalugu lk 78 

 

 

 

 

 

https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid
http://muinasaeg.ee/category/viikingiaeg/


7. Mis looma nahad on pildil? Nende loomade liha söödi, luid kasutati amulettidena ja 

suguorganitest saadavat sekreeti kasutati ravimina. - 1p 

 

• Karunahad 

• Kopranahad 

• Põdranahad 

Allikas: Imeline Ajalugu lk 82 

 

8. Millega on tegemist? Dirhem, milrees, brakteaat, denaar. - 1p 

• Rahaühikud 

• Sadamakohad 

• Mõõgapidemete nimetused 

Allikas : Imeline Ajalugu lk 83-86 

 

9. Miks kutsutakse Salme laevamatusest leitud mehi „Salme meeskoor“? - 1p 

• Nad olid avatud suudega 

• Neil olid kaasas muusikainstrumendid 

• Viikingid olid teada-tuntud laulurahvas 

Allikas: https://tv.delfi.ee/artikkel/76224051/sensor-saaremaa-leid-voiks-teha-eestist-toelise-

viikingiriigi-miks-siiski-kolab-salme-viikingite-laul-kurtidele-korvadele? 

 

10. Mis viide leiti selle kohta, et Salme laev võis kasutada purje? - 1p 

• Jäljed laevakiilust 

• Leiti tükk purjeriiet  

• Laeval oli säilinud laevamast 

Allikas: . https://tv.delfi.ee/artikkel/76224051/sensor-saaremaa-leid-voiks-teha-eestist-toelise-

viikingiriigi-miks-siiski-kolab-salme-viikingite-laul-kurtidele-korvadele? 

 

 

https://tv.delfi.ee/artikkel/76224051/sensor-saaremaa-leid-voiks-teha-eestist-toelise-viikingiriigi-miks-siiski-kolab-salme-viikingite-laul-kurtidele-korvadele
https://tv.delfi.ee/artikkel/76224051/sensor-saaremaa-leid-voiks-teha-eestist-toelise-viikingiriigi-miks-siiski-kolab-salme-viikingite-laul-kurtidele-korvadele
https://tv.delfi.ee/artikkel/76224051/sensor-saaremaa-leid-voiks-teha-eestist-toelise-viikingiriigi-miks-siiski-kolab-salme-viikingite-laul-kurtidele-korvadele
https://tv.delfi.ee/artikkel/76224051/sensor-saaremaa-leid-voiks-teha-eestist-toelise-viikingiriigi-miks-siiski-kolab-salme-viikingite-laul-kurtidele-korvadele


11. Kuidas nimetatakse viikingiaegsetes matustes tahtlikult rikutud relvi ja ehteid, mis 

surnule kaasa pandi? - 1p 

• „surmatud“ hauapanused 

• „karistatud“ hauapanused 

• „rüvetatud“ hauapanused 

Allikas: Imeline Ajalugu lk 54-55 

 

12. Viikingiaja sümbol oli kaheteraline mõõk. Mõõgad liigitatakse enamasti Norra arheoloog 

Jan Peterseni väljatöötatud süsteemi järgi, eri tüüpi mõõkasid tähistatakse tähtedega. Mille 

alusel Petersen mõõkasid gruppidesse jagab? - 1p 

• Mõõgapideme välimuse 

• Mõõga valmistaja initsiaalide 

• Rooma numbritega kirjutatud mõõga valmistamise sajandi 

Allikas: Imeline Ajalugu lk 33 

 

13. Mis jumalat on kirjeldatud? - 2p 

Valik on rippmenüüs: Odin, Thor, Freyr 

• Ta pantis ühe oma silma sõõmu eest tarkuseallikast ja laskis end üles puua, et mõista 

ja omandada ruunides peituv maagiline jõud. Ta oli lahingujumal, kes võis muuta enda 

kuju ja salakavalalt petta, samuti oli ta luule ja veel paljude eluvaldkondade jumal. - 

Odin 

• Ta oli viljakusjumalate ülem, armastus- ja viljakusjumalanna vend. Ta oli hea ilma 

jumal, mida läks tarvis saagikoristamisel ja üldse saagi saamiseks, mistõttuteda 

seostati ka jõukuse ja heaoluga üldiselt. – Freyr 

Allikas: R. Hall lk 166-167 

 

14. Kui pikk oli viikingite meeste ja naiste keskmine pikkus? – 1p 

• meestel 165 cm, naistel 154 cm 

• meestel 175 cm, naistel 164 cm 

• meestel 185 cm, naistel 175 cm 

Allikas: https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid 

 

15. Araabia rännumees, kes külastas Hedeby aolinna 950.a., kirjutas, et sealsed naised ja 

mehed armastasid toonitada oma silmade ilu. Milliseks nad toonitasid oma silmade 

ümbrused? - 1p 

• heledamaks 

https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid


• tumedamaks 

• punaseks 

Allikas: https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid 

 

16. Kas lause on tõene või väär? - 1p 

Pronksspiraalide rohkus viikingiaegsetes naistehaudades on märkimisväärne, sest spiraalidega 

ääristati kleidid, sõbad ja pearätid ehk linikud. - tõene 

Allikas: https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid 

 

17. Mis on pildil? - 1p  

• Thori vasara kujuline õnneripats 

• Rikka viikingi aidaukse käepide 

• Sigurdi saaga kinnitusdetail 

Allikas: R. Hall lk 170 

  

Pilt on võetud: http://entsyklopeedia.ee/meedia/thor1/thor_thori_vasar 

 

18. Viikingeid tunti, kui rahvast, kes hoolitses enese välimuse ja ka riietuse eest. Pildil on 

üks vaalaluust ese, mis neid selle juures abistas. Mis on pildil? - 1p  

• Triikimislaud 

• Pesu pesemise alus 

• Jalatsikandade vormimise plaat 

 

Allikas: R. Hall lk 46 

https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid
https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid
http://entsyklopeedia.ee/meedia/thor1/thor_thori_vasar


19. Skandinaavia kunstnike looming oli suuresti keskendunud erinevat tüüpi 

kaunistustele, mida kasutati paljude asjade ehtimiseks. Mis oli kaunistuste 

põhimotiiviks? - 1p 

• Omavahel keerdunud loomad 

• Puulehed, peamiselt tammelehed 

• Põimitud lilled, lillevanikud  

Allikad: R. Hall lk 174, https://et.wikipedia.org/wiki/Viikingite_kunst 

 

20. Kohtla-Käva aardeleid sisaldas leidmise hetkel vähemalt 791 münti: seitset araabia, üht 

Bütsantsi, üht Itaalia, kaht Ungari, 26 Taani vermingut ning ülejäänud olid Saksa ja 

anglosaksi omad. Mündid on vermitud rohkem kui sajas müntlas. Hiliseim verming on penn 

Henry I valitsemisajast 1116.a. 

Millal saab olla see aare maetud? - 1p 

• 11. saj I pool 

• 11.saj II pool 

• 12. saj I pool 

Allikas: Imeline Ajalugu lk 90 

 

21. Mida tähendab „raudne Askaelae“ ? - 1p 

• Kirde-Eesti muinasmaakond, kust on leitud palju rauast kaubatoorikuid 

sisaldavaid peitleide 

• Norra päritolu viiking, kellest on saagas kirjutatud kui raudse haardega kuningast 

• Piirkond Saaremaal, kus on leitud viikingiaegsest lahingukohast palju relvi 

Allikas: Imeline Ajalugu lk 76 

 

22. Mis laeva on kirjeldatud ja pildil näidatud? - 1p 

Tegemist on hästi säilinud ja rikkalikult kaunistatud viikingilaevaga, mis avastati suurest 

hauakääpast Norra Vestfoldi maakonnas Tønsbergi linna lähistel asunud talu maadelt. Lisaks 

laevale leiti kääpast ka hulk teisi rikkalikult kaunistatud puidust esemeid. Laeva hoitakse 

Oslos Bygdøy saarel asuvas Viikingilaevade muuseumis. Tegemist on rohkem kui 21 meetrit 

pika laevaga. Laevas olid kahe naise säilmed ilmselt paljude väärisesemetega, mis aga olid 

ammu enne laeva avastamist röövitud. Matus on dateeritud aastasse 834. Laeva vööritäävi 

kaunistab loomapea, möirgav metsaline, ja selle pind on kaunistatud omavahel läbipõimunud 

ja haardes väänlevate-keerlevate loomadega. Laeva keret aga ilustab omavahel põimunud 

loomadest muster. 

• Osebergi viikingilaev 

• Hedeby viikingilaev 

• Skuldelevi II viikingilaev 



 

Allikad: R. Hall lk 53-54, https://et.wikipedia.org/wiki/Viikingite_kunst 

 

23.  Pildil on kaks sõletüüpi. Kumba neist kandsid mehed, kumba naised? - 1p 

 

• Naised kupalsõlge, mehed hoburaudsõlge 

• Mehed kupalsõlge, naised hoburaudsõlge 

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Viikingite_kunst 

 

24. Pane sündmused ajaliselt õigesse järjekorda, alusta varasemast. - 1p  

1. Viikingid kutsutakse Russi/Venemaale valitsema - 2 

2. Erik Punane koloniseerib Gröönimaa - 3 

3. Karl Suur korraldab kaitset paganate/viikingite eest - 1 

Allikas: R.Hall lk 26-27 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Viikingite_kunst
https://et.wikipedia.org/wiki/Viikingite_kunst


25. Kus leidis aset esimene korralikult dokumenteeritud viikingite rüüsteretk? - 1p  

Vastus: Lindisfarne/ /Lindisfarnel/Lindisfarnes/ Lindisfarne saar/Lindisfarne saarel 

 

Allikas: R. Hall lk 72, https://et.wikipedia.org/wiki/Viikingite_kunst 

 

26. Viikingi aja käsitöölised olid väga osavad tegema puutööd, luutööd, nahatööd, klaasitööd, 

keraamikat, tegelesid ehtekunsti ja rõivaste valmistamisega. Loetelust on välja jäänud veel 

üks käsitööala, milles nad väga osavad olid. Mis käsitöö ala see oli? - 1p 

Vastus: rauatöö/sepatöö/metallitöö/relvasepad/sepad 

Allikas: R. Hall lk 44-49 

 

27. Mis laevatüüpi on pildil kujutatud? - 1p 

• Dreki  

• Bukt 

• Knarri 

 

Allikas: R. Hall lk 51, 55 

 



28. Mis laevatüüpi on pildil kujutatud? - 1p 

• Knarr 

• Dreki 

• Bukt 

 

Allikas: R. Hall lk 51, 55 

 

29. Kas väide on tõene või väär? – 1p 

Selgeimat tunnistust läbi Eesti voolanud rikkustest annavad maapõue peidetud hõbeaarded, 

mille rohkuse poolest suudab Eestiga Läänemere ümbruses võistelda üksnes Gotlandi saar. - 

tõene  

Allikas: M. Mägi https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid 

https://www.kasmu.ee/et/content/kes-olid-viikingid

