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Üleriigiline ajaloovõistlus MAMMUT 

5.–6. klasside õpilastele 2022/23. õppeaastal. 

Detsember 2022 - Aprill 2023. 

Võistlust korraldab Tartu Ülikooli Teaduskool koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate 

Seltsiga. 

Hea õpilane ja ajalooõpetaja! 

Ootame Sind teaduskooli uuele veebipõhisele ajaloovõistlusele „Mammut“. Käesoleval 

õppeaastal saavad osaleda 5.–6. klasside õpilased. 

Võistlus toimub viies voorus. Igas voorus antakse Sulle lahendada 15 ülesannet. 

Paremusjärjestus tuuakse välja igas voorus ja viie vooru kokkuvõttes. Võistluse formaat lubab 

Sul liituda võistlusega mistahes voorust või osaleda vaid mõnes voorus. 

Diplomid anname välja viie vooru kokkuvõttes:  

 I järgu diplom 91 – 100% viie vooru punktidest 

 II järgu diplom 81 – 90% viie vooru punktidest 

 III järgu diplom 71 – 80% viie vooru punktidest 

Kõik vähemalt kolmes voorus osalenud võistlejad saavad osalejatunnistuse.  

Võistluse korraldajatel on õigus välja anda loosiauhindu. 

Võitjatega võtame ühendust e-posti teel. 

Voorud ja teemad: 

 I voor – toimub  5. – 11. detsembrini (Teema: AJAARVAMINE) 

 II voor – toimub 9. – 15. jaanuarini (Teema: AJALOOALLIKAD) 

 III voor – toimub 6. – 12. veebruarini  (Teema: ARHEOLOOGIA 

 IV voor - toimub 6. – 12. märtsini  (Teema: ARHIIVID JA MUUSEUMID) 

 V voor - toimub 3. – 9. aprillini  (Teema: AJALOO ALGUS) 
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Ajaloovõistlus MAMMUT viiakse läbi veebikeskkonnas viktoriinid.ee. Viktoriinist saab osa võtta 

internetiühendusega arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti vahendusel. Igas voorus saab õpilane 

osaleda vaid üks kord. 

Võistlusel osalemiseks tuleb õpilasel registreerida ennast viktoriinid.ee keskkonnas 

kasutajaks (palume sisestada eesnimi, perekonnanimi, klass (ainult number), kool, e-posti 

aadress (isikliku e-posti aadressi puudumise korral palume sisestada lapsevanema oma)). 

Osalev õpilane vastutab, et tema poolt enda kohta esitatud andmed on õiged ja korrektsed. 

Võistlus on avatud kogu nädala. Töö lahendamisaeg on 40 minutit. 

Kui osaleja on ülesanded lahendanud ja kõik vastused üle kontrollinud tuleb vajutada 

nuppu “lõpeta võistlemine”. “Lõpeta võistlemine” nupule vajutades võistlus sulgub ja osaleja 

ei saa enam käimasolevas voorus ülesandeid lahendada. 

Ajaloovõistlusest osavõtt on tasuta! 

Pärast iga vooru lõppu näevad õpilased viktoriinide keskkonnas oma tulemusi ja õigeid 

vastuseid. 

Õpetajatele avaldame tulemusi koolide kaupa nende kirjaliku sooviavalduse põhjal 

(kelli.hanschmidt@ut.ee). 

viktoriinid.ee lehel sisse logides kuvatakse õpilasele kõik võistlused, millest ta on seni osa 

võtnud. Võistlusele vajutades avaneb tagasiside vaade, kus õpilane näeb iga ülesande kohta 

saadud punkte, enda pakutud vastust ja ka õiget vastust. 

 

Lisainfo: 

Sisulised küsimused: 

Indrek Riigor 

Ajaloovõistluse koordinaator (EAÜS) 

kontakt: indrek.riigor@gag.ee 

Tehnilised küsimused: 

Kelli Hanschmidt 

TÜ Teaduskooli õppetegevuse peaspetsialist 

kontakt: kelli.hanschmidt@ut.ee, 529 8272  
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