
XXI ajaloo olümpiaadi juhend 2007/2008 

2007./2008. õ.-a viiakse ajaloo olümpiaad läbi kahes voorus.  

I – piirkondlik voor toimub 16. veebruaril ja II – üleriigiline voor toimub 19.-20. märtsil Tartus. 

  

Olümpiaadi I voorus osalevad VI-XII klasside õpilased. V klassis soovitame õpetajatel selgitada välja 

klassi parim ajaloo tundja. 

  

II voorus osalevad õpilased IX – XII klassini. II vooru kutsutakse iga piirkonna võitja, kes on 

saavutanud 60% maksimumpunktidest ja lisaks paremate tulemustega õpilased punktiarvestuse 

alusel. Kokku 25 õpilast IX – XII klassist. 

  

Olümpiaadi esimeses 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 voorud toimuvad ühtsete küsimuste alusel. I vooru küsimused tõlgitakse vene keelde. Kui 

mõni eesti keeles koostatud küsimus ei ole põhikooli osas venekeelse kirjanduse alusel vastatavad, 

tehakse selle asemel venekeelse kirjanduse alusel sama raskusastmega uued küsimused. Küsimused 

hõlmavad kõiki kasutatud kirjanduse loetelus olevaid raamatuid. 

  

Olümpiaaditöö kirjutamise aeg on põhikoolis, so VI – VIII klass 90 minutit ja töö eest on võimalik 

saada maksimum 60 punkti. IX – XII klass õpilaste töö kirjutamise aeg on 120 minutit ja töö eest on 

võimalik saada maksimum 100 punkti. 

  



Olümpiaadi teemad: 

  

Põhikool 

6. klass – Vana-Kreeka 

7. klass – Ristisõjad ja muistne vabadusvõitlus 

8. klass – Absolutism Euroopas (Prantsusmaa, Austria, Venemaa, Preisimaa näitel) 

9. klass – Demokraatia ja diktatuur kahe maailmasõja vahel (sh Eesti) 

  

Gümnaasium: 

Eesti ajalugu – Eesti Vabariik 1918-1940 

Inimene-ühiskond-kultuur – 19. sajandi rahvuslik liikumine Euroopas ja Eestis 

Lähiajalugu – Kultuur pärast Teist maailmasõda 

  

VI – IX klassini on olümpiaadi teemad vastavuses antud klassis õpitava temaatikaga. Kuna riiklik 

õppekava ei määratle kursuste õpetamise järjekorda gümnaasiumis, võib gümnasist vabalt valida 

gümnaasiumile pakutud teemade hulgast endale meelepärasema. 

  

Ajaloo olümpiaadi korraldab Eesti Ajalooõpetajate Selts. Info EAS kodulehelwww.eas.edu.ee. Samal 

lehel on väljas ka kirjanduse loetelu. 

 

http://www.eas.edu.ee/

