
 Olümpiaadi juhend 

 

2018/2019. õppeaastal viiakse ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus. I – 

elektrooniline voor toimub 8. veebruaril 2019 ja II voor toimub 23. märtsil Tartus. 

 

Olümpiaad toimub kolmes vanuseastmes: põhikooli II kooliaste (6 kl), põhikooli III kooliaste  

ja gümnaasium. I voor toimub elektrooniliselt ja selles osalejate arv ei ole piiratud, kuid 

vajalik on eelnev registreerimine, mis lõpeb vähemalt nädal enne eelvooru (so 1. veebruaril 

2019). 

 

Põhikooli II kooliastmes vabariiklikku vooru ei toimu. II vooru põhikooli III kooliastmes ja 

gümnaasiumiastmes kutsutakse igast piirkonnast üks võitja, kui ta on saavutanud vähemalt 

60% võimalikest punktidest 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 ühtsete küsimuste alusel. Põhikooli küsimused mõlemas 

vanuseastmes tõlgitakse vene keelde. Gümnaasiumiastme töö on eesti keeles. Mõlemas 

voorus on lubatud kasutada põhiseadust ja lõppvoorus vajadusel sõnaraamatut (eesti-vene, 

vene-eesti). 

 

I voorus on olümpiaaditöö kirjutamiseks aega põhikoolis mõlemas vanuseastmes 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. Vastamist alustades 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 2018/2019: 

Põhikooli II aste: 

1)Võimude lahusus.Eesti Vabariigi riiklikud institutsioonid.( Riigikogu, Vabariigi 

Valitsus, Vabariigi President, kohus. ) 

2) Koolidemokraatia ja selle toimimine ( -õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu  

korraldamises ja õpilasesinduses. Kooli sisekord (kodukord).)  

3)Töö ja tarbimine. Raha teenimine ja kasutamine. (aja ja kulutuste planeerimine ning 

raha kasutamine, laenamine ja säästmine. ) 

 

Põhikooli III kooliaste: 

 

1) Kodanike põhiõigused ja vabadused. Põhiseadus.( Demokraatliku valitsemise 

põhijooned: võimuorganite valitavus ja aruandlus, võimude lahusus ja tasakaal. Õigusriik. 

Kodanikuvabadused ja -õigused.) 

2)Valimised.(Erakonnad. Erakonna ülesanded demokraatlikus riigis. Eesti 

parlamendierakonnad. Valimised. Valimiste üldine protseduur. Kandidaadid ehk valitavad ja 

hääletajad ehk valijad; nende rollid. Valimiskampaania. Teadlik hääletamine.) 

3) Eesti riigikaitse. (Eesti kaitsevägi. Kaitseväe struktuur ja ülesanded. Kaitseväe juhtimine. 

Kaitseväe õppeasutused. Väeliigid: maavägi, merevägi, õhuvägi. Väeliikide ülesehitus, 

ülesanded ja juhtimine. 7 Kaitseliit. Kaitseliidu ülesehitus ja ülesanded. Kaitseliidu 

sõjaväeline ja kollegiaalne juhtimine. Kaitseliidu eriorganisatsioonid.) 

4) Majandus. Isiklik majanduslik toimetulek. Rahandus.( Isiklik majanduslik toimetulek. 

Eesmärkide seadmine ja ressursside hindamine. Palk ja palgaläbirääkimised. Isiklik eelarve. 

Elukestva õppe tähtsus pikaajalises toimetulekus. Säästmine ning investeerimine. 

Laenamine.)  

 

Gümnaasium: 

1) Julgeolekupoliitika (Rahvusvahelise suhtlemise põhimõtted ja viisid. Vastuolud 

tänapäeva maailmas. Riikidevaheline koostöö, vastuolude ületamise võimalused. 

Rahvusvaheline julgeolek ja koostööorganisatsioonid: G7, OECD, Euroopa Nõukogu, 

NATO, ÜRO. Üleilmastumine. Koostööjulgeolek. NATO ja Euroopa Liit. Kollektiivne kaitse 

http://www.eays.edu.ee/


ja kollektiivne julgeolek. Traditsioonilised ja asümmeetrilised ohud. Rahvusvaheline 

terrorism, massihävitusrelvade levik. Keskkonna-, majandus-, küber- ja sotsiaalne julgeolek. 

Kriiside ja konfliktide ärahoidmine, ohjamine ning lahendamine.) 

2)  2019. aasta riigikogu valimised (Demokraatlike valimiste põhimõtted. Peamised 

valimissüsteemid. Aktiivne ja passiivne valimisõigus. Valimiskäitumine, valimiste 

tulemused. Riigikogu. E-valimised. Huvid, nende realiseerimine ühiskonnas. Erakonnad. 

Huvigrupid.) 

3) Finantskirjaoskus ja rahanduspoliitika.( Üksikisik turumajanduskeskkonnas. 

Vajadused, võimalused ja tarbimiskäitumine. Ostukorv. Laenud, laenuriskid. Investeerimine, 

aktsiad. Pensionifondid. Riigi roll majanduse korraldamises. Euroopa Liidu roll Eesti 

majanduses. Euro) 

4) Euroopa Liidu aluslepingud. Eesti põhiseadused. (Euroopa Liidu poliitikavaldkonnad. 

Lissaboni lepingu põhimõtted. Eesti Vabariigi 1920, 1933, 1938 ja 1992. aasta 

põhiseadused.) 

 

 


