
XXVII ajaloo-olümpiaad 2019/2020 

Juhend, teemad, žürii koosseis 

 

XXVII üleriigilist ajaloo-olümpiaadi korraldab Eesti Ajaloo- ja 

Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli ajaloo ja 

arheoloogia instituudi, Tartu Ülikooli Teaduskooli ning kohalike 

omavalitsuste või omavalitsusliitudega. Olümpiaadi läbiviimist toetab Haridus- ja 

Teadusministeerium. 

Ajaloo-olümpiaadi üleriigiline piirkonnavoor toimub 8. veebruaril 2020 maakonnakeskustes 

ja üleriigiline lõppvoor  21. märtsil 2020 Tartus Miina Härma Gümnaasiumis.  

Üleriigilises piirkonnavoorus osalevad VI–XII klasside õpilased. VI–IX klasside õpilased 

saavad osaleda klassi jaoks määratud teemal. Gümnaasiumiõpilased saavad valida kolmest 

etteantud teemast ühe. Piirkonnavooru pääsevate õpilaste väljaselgitamiseks võib korraldada 

kohalikke eelvoore, mille teemad, märksõnad ja kirjandus peavad lähtuma XXVII ajaloo-

olümpiaadi juhendist ja teemade, märksõnade ja kirjanduse loendist.  

Üleriigilises lõppvoorus osalevad õpilased VIII–XII klassist. Lõppvooru kutsutakse võistlema 

iga piirkonna parimad vastavalt eraldatud kohtade jaotusele, tingimusel, et õpilane on saanud 

vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast. Lisaks pääsevad lõppvooru vähemalt kuus 

õpilast üleriigiliselt moodustunud pingerea alusel eraldi  VIII ja IX klassist ja kolmest 

gümnaasiumi teemarühmast. Lõppvoorus tuleb olümpiaaditöö sooritada samal teemal kui 

piirkonnavooruski.  

Kui piirkonna parima olümpiaaditöö  punktisumma jääb alla 60%, täidetakse vabanenud koht 

üleriigilise pingerea alusel. Samuti täidetakse võimaluse korral kohad, mis vabanevad 

osalemisõigusest loobumise tulemusena. Kokku kutsutakse lõppvooru 38 õpilast  VIII klassist, 

IX klassist  ja kolmel teemal gümnaasiumist.   

 

 

 

 



Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus piirkonniti. 

Piirkond Kohtade arv klassi/teema kohta 

VIII ja IX klassis Gümnaasiumis 

1. Tallinna linn 8 8 

2. Harjumaa 2 1 

3. Ida-Virumaa 2 2 

4. Lääne-Virumaa 2 2 

5. Pärnumaa 2 2 

6. Tartu linn  5 6 

7. Tartumaa 1 1 

8. Hiiumaa  1 1 

9. Jõgevamaa 1 1 

10. Järvamaa 1 1 

11. Läänemaa 1 1 

12. Põlvamaa 1 1 

13. Raplamaa 1 1 

14. Saaremaa 1 1 

15. Valgamaa 1 1 

16. Viljandimaa 1 1 

17. Võrumaa 1 1 

Üleriigiline pingerida Vähemalt 6 

 

Põhikooli astme (VI–IX klass) vene õppekeelega koolide õpilaste olümpiaaditööd tõlgitakse 

vene keelde, gümnaasiumiastme tööd on ainult eestikeelsed. Eesti keelt emakeelena 

mitterääkivatel õpilastel on lubatud kasutada eestikeelse olümpiaaditöö paremaks mõistmiseks 

sõnaraamatut, kuid selle vajadusest tuleb korraldajat eelnevalt teavitada. 

Olümpiaaditöö kirjutamise aeg on VI–VIII klassis 90 minutit ja töö eest on võimalik saada 

maksimaalselt 60 punkti. IX–XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 120 minutit ja töö eest 

on võimalik saada  maksimaalselt 100 punkti. Üleriigilise žürii liikmed valmistavad ette iga 

teema kohta märksõnad ning allikate nimekirja, mis avaldatakse oktoobri alguses 2019. VI ja 

VII klassis on olümpiaadiks kasutatava allikmaterjali maht kuni 100 lehekülge, VIII klassis 

kuni 150 lehekülge, IX klassis kuni 200 lehekülge ja gümnaasiumis kuni 250 lehekülge. 



Materjalide valikul lähtub žürii selle eakohasusest, aga ka kättesaadavusest. Piirkonnavooru 

olümpiaaditööd ja hindamisjuhendid koostavad üleriigilise žürii liikmed. Koolivoorude 

olümpiaaditööde küsimused lähtuvad üleriigilise žürii poolt ettevalmistatud märksõnadest ja 

allikate nimekirjast. Toimunud koolivoorude tulemused tuleb osalejatele teatavaks teha 

hiljemalt 29. jaanuariks 2020.  

Piirkondlik voor algab 8. veebruaril 2020 kell 10.00. Piirkonnavooru ülesandeid kontrollib ja 

hindab piirkondlik komisjon. Olümpiaaditööde parandamisel lähtutakse üleriigilise žürii 

liikmete poolt koostatud hindamisjuhenditest. Hindamise käigus ei ole lubatud antavaid punkte 

poolitada. Vajadusel konsulteerib hindamisel piirkondlik komisjon üleriigilise žürii liikmetega. 

Kui piirkondlik komisjon ei jõua mõne olümpiaaditöö punktisumma osas kokkuleppele, võib 

selle olümpiaaditöö digitaalse koopia saata seisukoha võtmiseks üleriigilise žürii esimehele 

Kalle Lõunale e-posti aadressil kallelouna@gmail.com. Samale aadressile saadavad 

piirkonnavoorude komisjonid hiljemalt 18. veebruariks 2020 tulemuste protokollid. Selles 

peavad olema  kõikide osalenud õpilaste ees- ja perekonnanimi, kool, klass (gümnaasiumis 

lisaks teema),  juhendaja/õpetaja nimi, iga ülesande eest antud punktid ning punktide 

kogusumma. Piirkonnavooru tulemustest teavitavad piirkondlikud komisjonid ka osalejaid ja 

koole. 

Žürii avalikustab lõppvooru kutsutute nimed hiljemalt 26. veebruariks. Nimekiri 

avalikustatakse Tartu Ülikooli Teaduskooli (www.teaduskool.ut.ee) ja Eesti Ajaloo- ja 

Ühiskonnaõpetajate Seltsi (www.eays.edu.ee) veebilehtedel. Õpilastel, kes loobuvad 

lõppvoorus osalemisest, palutakse sellest teatada hiljemalt 9. märtsiks 2020. See võimaldab 

pakkuda osalemisvõimalust järgnevatele õpilastele. Korrigeeritud lõppvooru kutsutute 

nimekiri avalikustatakse hiljemalt 13. märtsil 2020 Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajaloo- 

ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi veebilehtedel. 

21. märtsil 2020 toimub Tartus olümpiaadi üleriigiline voor. Lõppvooru olümpiaaditööd 

koostavad Tartu Ülikooli õppejõud ja üliõpilased PhD Andres Andreseni juhtimisel. 

Lõppvooruks olümpiaadi teemad, märksõnad ja kirjanduse loend ei muutu ning 

olümpiaaditööd koostatakse nende alusel. Samuti ei muutu olümpiaaditöö maht ja selle 

lahendamise aeg. 

Lõppvooru tulemused avalikustatakse nimeliselt Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Eesti Ajaloo- 

ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi veebilehtedel isikustatud kujul: nimi, kool, klass, tulemus ja 
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õpetaja/juhendaja nimi. Kõik avalikustatud isikuandmed esitatakse otsingumootoritele 

kättesaamatul kujul. 

 

Olümpiaadi teemad 2019/20 

6. klass – Vanaaja seitse maailmaimet 

7. klass – Viikingid 

8. klass – Rootsi suurriigi kujunemine ja aeg (1521–1721). Eesti Rootsi riigi koosseisus   

9. klass – Vabadussõda ja Tartu rahu 

Gümnaasium: Eesti 18. sajandil või  

Islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal või  

Teine maailmasõda 

 

Olümpiaadi üleriigiline žürii koosneb Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kuuluvatest  

ajalooõpetajatest: Kalle Lõuna (žürii esimees, Läänemaa Ühisgümnaasium), Liivi Vislapuu 

(Viljandi Gümnaasium), Ivo Maripuu (Orissaare Gümnaasium), Kristiina Punga (Hugo 

Treffneri Gümnaasium), Karl Hein (Läänemaa Ühisgümnaasium), Saskia Sadrak (Jõhvi 

Riigigümnaasium), Triin Viiron (Tallinna 32. Keskkool), Aare Ristikivi (Hugo Treffneri 

Gümnaasium), Terttu-Triin Tomusk (Saue Gümnaasium), Madis Somelar (Tallinna 

Reaalkool), Ege Lepa (Nõo Reaalgümnaasium), Jaanus Moppel (Paide Hammerbecki 

Põhikool), Oliver Hoole ( Tallinna Laagna Gümnaasium). 

Olümpiaaditööde keeletoimetaja on Heily Soosaar (Tartu Tamme Gümnaasium), 

olümpiaaditööde tõlkijaks vene keelde on  Veronika Kim (Tartu Annelinna Gümnaasium). 

 

Käesoleva juhendiga reguleerimata küsimuste lahendamine on olümpiaadi žürii pädevuses. 

 

 

 


