
V üleriigiline ühiskonnaõpetuse olümpiaad  
JUHEND 
 
Olümpiaadi viib läbi Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli 
riigiteaduste instituudi, TÜ Teaduskooli ning kohalike maakonna/linna haridusosakondadega 
ja HTMi rahalisel toel. 
 
Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2016/2017. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad 
läbi kahes voorus. I – elektrooniline voor toimub 10. veebruaril 2017 ja II voor toimub 
25. märtsil Tartus. 
 
Olümpiaad toimub kahes vanuseastmes: põhikool õpilastele ja gümnasistidele. 
Gümnaasiumiastme osalejate vanuse ülempiir on 21 aastat. I voor toimub elektrooniliselt ja 
selles osalejate arv ei ole piiratud, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis lõpeb hiljemalt 
nädal enne eelvooru. 
 
II vooru kutsutakse iga piirkonna võitja, kui ta on saavutanud vähemalt 60% 
maksimumpunktidest ja lisaks paremate tulemustega õpilased üle-eestilise punktiarvestuse 
alusel. Kokku 30 õpilast mõlemast vanuseastmest. 
 
Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus põhikoolis: 
1.-2. Harjumaa 
3.-4. Ida-Virumaa 
5. Jõgevamaa 
6. Järvamaa 
7.-8. Lääne-Virumaa 
9. Läänemaa + Hiiumaa 
10. Põlvamaa 
11.-12. Pärnumaa 
13. Raplamaa 
14. Saaremaa 
15.-19. Tallinn 
20.-21. Tartu 
22. Tartumaa 
23. Valgamaa 
24. Viljandimaa 
25. Võrumaa 
 
Olümpiaadi lõppvooru kohtade jaotus gümnaasiumis: 
1. Harjumaa 
2.-3. Ida-Virumaa 
4. Jõgevamaa 
5. Järvamaa 
6.-7. Lääne-Virumaa 
8. Läänemaa + Hiiumaa 
9.-10. Pärnumaa 
11. Raplamaa 
12. Saaremaa 
13.-17. Tallinn 
18.-21. Tartu 



22. Tartumaa 
23.-24. Valgamaa + Viljandimaa 
25. Võrumaa + Põlvamaa 

 
Olümpiaadi voorud toimuvad riikliku komisjoni koostatud küsimuste alusel. Põhikooli 
küsimused tõlgitakse vene keelde. Gümnaasiumiastme töö on eesti keeles. Mõlemas voorus 
on lubatud kasutada põhiseadust ja lõppvoorus vajadusel tõlkimiseks sõnaraamatut (eesti-
vene, vene-eesti või muud vajalikku). Sõnaraamat peab lõppvoorus õpilasel endal kaasas 
olema, põhiseadus tagatakse korraldajate poolt. 
 
I voorus on olümpiaaditöö kirjutamiseks aega põhikoolis 45 minutit, gümnaasiumis 60 
minutit. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehel www.eays.edu.ee antakse 
eelnevalt teada registreerimise kord. Tegemist on valikvastustega testiga, millele pääseb ligi 
vaid piiratud aja jooksul. Väljakuulutatud ajal läheb aeg käima ja 45 või 60 minuti lõppedes 
leht sulgub ja vastused saadetakse automaatselt kontrollijatele. Võrdsete punktide korral 
paigutatakse pingereas ettepoole kiiremini vastanud õpilane. Töö on individuaalne. Eelvooru 
ausa läbiviimise eest vastutab õpilast juhendav õpetaja. 
 
Lõppvoor toimub Tartus, teemad on samad, kuid teadmiste kontrollimiseks kasutatakse 
traditsioonilist paberil küsimustele vastamist. Lõppvooru küsimusi aitavad koostada Tartu 
Ülikooli vastava valdkonnaga seotud inimesed. Aega on küsimustele vastamiseks põhikooli 
astmes 60 ja gümnaasiumiastmes 90 minutit. 
 
 
Olümpiaadi teemad 2016/2017: 
Põhikool: 
1) kodanikuühiskond 
2) meedia ja teave 
3) Eesti rahandus ja riigieelarve 
4) Eesti Kaitsevägi 
 
Gümnaasium: 
1) demokraatia 
2) regionaalpoliitika Eestis 
3) energiamajandus 
4) 2016. a presidendivalimised USAs 
 

 

Olümpiaadi žürii liikmed: 

Anu Tintera (Tartu Kutsehariduskeskus), Sirje Allik (Jaan Poska Gümnaasium), Veronika 

Kim (Tartu Annelinna Gümnaasium), Terje Hallik (Miina Härma Gümnaasium), Rein 

Toomla (Tartu Ülikool), Aare Ristikivi (Hugo Treffneri Gümnaasium) 

 
 

 


