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Eesti Ajalooõpetajate Selts kuulutab välja üldhariduskoolide ajaloo olümpiaadi 
 

XIX ÜLERIIGILINE AJALOO OLÜMPIAAD 
2003./2004. õ.-a. 

JUHEND 
 

2003./2004. õ.-a. viiakse ajaloo olümpiaad läbi kahes voorus. Maakondlik (I) voor toimub 14. 
veebruaril 2004. a. piirkondlikes keskustes ja üleriigiline (II) voor toimub 23.-24. märtsil 2004. a. 
Tartus.  
 
Olümpiaadi I voorus osalevad VI – XII klasside õpilased. V klassis soovitame õpetajatel selgitada 
klassi parim ajaloo tundja. 
 
II voorus osalevad õpilased IX – XII klassini. II vooru kutsutakse iga piirkonna võitja ja lisaks 
parimate tulemustega õpilased punktiarvestuse alusel. Kokku 25 õpilast igast vanuserühmast, s.o 
IX – XII klassist.  
 
Olümpiaadi I voorus konkureerivad järgmised piirkonnad: 
1. Harjumaa 
2. Saaremaa 
3. Hiiumaa ja Läänemaa 
4. Ida-Virumaa 
5. Järvamaa 
6. Jõgevamaa 
7. Lääne-Virumaa 
8. Põlvamaa 
9. Pärnu linn ja Pärnumaa 
10. Raplamaa 
11. Tartu linn 
12. Tartumaa 
13. Valgamaa 
14. Viljandimaa 
15. Võrumaa 
16.-20. Tallinn 
 
Olümpiaadi I ja II voor toimuvad ühtsete küsimuste alusel. I vooru küsimused tõlgitakse ka vene 
keelde. II voor toimub ainult eesti keeles.  
 
VI – VIII klassi õpilaste olümpiaadi töö kirjutamise aeg on 90 minutit. Töö eest on võimalik 
saada 60 punkti. IX – XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 120 minutit. Töö eest on võimalik 
saada 100 punkti. 
 
Olümpiaadi teemad: 
 
VI klass Vana-Rooma 
VII klass Keskaja olustikust ja kultuurist 
VIII klass Väljapaistvad isiksused 18.-19. sajandil 
IX klass Teine maailmasõda 
X klass Eesti keskaeg 
XI klass Antiikkultuur 
XII klass Eesti Vabariik 1918-1940 
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VI – IX klassini on olümpiaadi teemad vastavuses antud klassis õpitava temaatikaga. Kuna riiklik 
õppekava ei määratle kursuste õpetamise järjekorda gümnaasiumiastmes ja koolis õpitakse X 
klassis kursust Inimene, ühiskond, kultuur, võib X klassi õpilane osaleda olümpiaadil XI klassi 
vanuserühmas ning XI klassi õpilane teha kaasa X klassi vanuserühmas, kui koolis õpitakse Eesti 
ajalugu XI klassis. XII klassi õpilane osaleb olümpiaadil XII klassidele valitud teemal - Eesti 
Vabariik 1918-1940.  
 
Täpsem informatsioon koos kirjanduse nimekirjaga avaldatakse augusti lõpul. 
 
Üleriigiliste ajaloopäevade korraldamise eest vastutab Eesti Ajalooõpetajate Selts (EAS). 
 


