
XXVIII ajalooolümpiaad 2021/2022. õa. 
Eelvooru registreerimisinfo 
 
Eelvooruks registreerumine algab 29. novembrilja lõpeb18. detsembril kell 22.00. 
Registreerimiseks vajalikud lingid:  
 
Põhikooli 6.klassi õpilased, eesti keeles https://forms.gle/YVS2xuXDmNzVSVNy9 
 
Põhikooli 6.klassi õpilased, vene keeles https://forms.gle/mgcAG4EFpkyvr3X87 
 
Põhikooli 7. klassi õpilased, eesti keeles: https://forms.gle/DMAjpfuW5wYQiaDG6 
 
Põhikooli 7. klassi õpilased, vene keeles https://forms.gle/BRpGWcygpcpegmTFA 
 
Põhikooli 8. klassi õpilased, eesti keeles: https://forms.gle/rKNv8Y4x2dc4vZkU6 
 
Põhikooli 8. klassi õpilased, vene keeles https://forms.gle/9DxzoXfQUAxX6pei8 
 
Põhikooli 9. klassi õpilased, eesti keeles: https://forms.gle/amaz1JAiHivz1v7x9 
 
Põhikooli 9. klassi õpilased, vene keeles https://forms.gle/JDaDFQQPVvtFcoqX8 
 
 

Gümnaasiumi astme õpilasete registreerimisvormid teemade kaupa: 

Islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal https://forms.gle/TTHaiUn1rEaF5W49A 

Eesti 18. sajandil https://forms.gle/neQZYaYwUGDfwLZX7 

Teine maailmasõda https://forms.gle/AuEPexT5wpcbXJWT8 

 

Õpilastelt küsitakse registreerimisel ka nende õpetaja e-posti aadressi, et vajadusel õpetajaga 

otse suhelda. Registreerunu saab vahemikus 5.-12.jaanuar enda poolt esitatud aadressile 

kinnituskirja, et ta on oodatud olümpiaadile ning elektroonilise lingi, millega registreeruda 

Harno Moodles olümpiaadi kursusele. Palun pange õpilastele südamele, et nad saadud kirja 

ära ei kustutaks ning teeksid kohe iseregistreerumise Harno Moodlesse, et oleks võimalik 

määrata testigrupp ja mitte kulutada sellele aega vahetult enne olümpiaadi ja 

olümpiaadipäeval.  

 

Kui 12. jaanuari õhtuks kirja ei ole, siis vaadaku igaks juhuks oma junk‐maili, kui seal ka 

kirja ei ole, kontrolligu, kas tema postkast liiga täis ei ole ning siis kirjutagu aadressil: 

aare.ristikivi@htg.tartu.ee  või aive.kung@gmail.com. 

 



Põhikooli piirkondlik voor toimub 19. jaanuaril 2022. Kell 9.00-11.00 kirjutavad VI klassid, 

kell 11.00-13.00 VII klassid, kell 13.00-15.00 VIII klassid ja kell 15.00-18.00 IX klassid.  

Gümnaasiumi piirkondlik voor toimub 20. jaanuaril 2022, kell 9.00-12.00 kirjutavad 

üldajaloo teema tegijad, kell 11.00-14.00 Eesti ajaloo teema ja kell 13.00-16.00 XX sajandi 

teema tegijad. 

Olümpiaad viiakse läbi osaleja enda koolis, töö on individuaalne ning kõrvaliste materjalide 

kasutamine on keelatud. Olümpiaadi ausa läbi viimise eest vastutab kool. Elektroonilises 

testis tuleb küsimustele vastata järjest, tagasi liikuda ei saa. 

 

Teadmiseks neile, kes pole varem Harno Moodle keskkonda kasutanud 

 

1. Kui Teie õpilane on varem Hitsa/Harno Moodle’t kasutanud, siis olümpiaadile 

iseregistreerumist tehes on vaja kasutada sama kontot oma kasutajanime ja 

salasõnaga. Süsteem ei lase ühel inimesel mitut kontot kasutada. 

2. Kui Teie õpilane pole varem kasutanud Hitsa/Harno Moodle’t, siis tuleb kõigepealt 

Harno Moodle konto luua. Soovitan kasutada sellist kasutajatunnust ja salasõna, 

mis õpilasel kindlasti meeles püsib. Kui kunagi hiljem on vaja uuesti Harno 

Moodle’t kasutada, peab see meeles olema. 

3. Piirkondlikus voorus on olümpiaaditöö kirjutamise aeg VI–VIII klassis 60 minutit ja 

töö eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti. 

4. IX–XII klassi õpilaste töö kirjutamise aeg on 100 minutit ja töö eest on võimalik 

saada maksimaalselt 100 punkti. 

5. Olümpiaaditöö on igas vanuseastmes avatud kaks korda nii kaua, kui kulub testile, 

seda kahel põhjusel – esiteks toimib test paremini, kui alustamine on hajutatud ning 

teiseks on koolides erinev päevakava ja erinev IT võimekus. 

6. Olümpiaadi tulemuste hindamisel arvestatakse punktide arvu ning võrdsete 

punktide korral soorituseks kulunud aega. 

 

Operatiivne info olümpiaadi kohta: aare.ristikivi@htg.tartu.ee  tel 5048686. 

Aare Ristikivi, ajaloo-olümpiaadi koordinaator 

Aive Küng, eelvooru tehnilise teostuse eest vastutaja 

 


