Контрольна робота з історії
для учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівчленів МАН України (10 клас)
1 рівень
1. Назвіть поховання – пам’ятник сарматської культури в Україні:
а) Товста Могила
в) Гайманова Могила

б) Соколова Могила
г) Кам’яна Могила

2. Слов’яни під ім’ям венеди згадуються у творах:
а) римських авторів

б) грецьких авторів

в) арабських авторів

г) візантійських авторів

3. Слов’ян скіфами – орачами назвав:
а) Тацит

б) Гомер

в) Геродот

г) Пліній Старший

4. Вкажіть із перелічених діячів «батьком унії» називали:
а) Михайла Рогозу

б) Василя – Костянтина Острозького

в) Кирила Терлецького

г) Іпатія Потія

5. Скориставшись картою, вкажіть, яке польське воєводство було
утворене на українських землях в першій половині XVII ст.
а)Белзьке.
б) Руське.
в) Брацлавське.
г) Чернігівське.

6. Першим головою товариства «Просвіти» був:
а) Анатоль Вахнянин

б) Маркіян Шашкевич

в) Омелян Огоновський

г) Осип Барвінський

7. У 1900 р. у селі ЗавалляСнятинського повіту молодіжну спортивну
організацію «Січ» заснував:
а) Василь Нагірний

б) Іван Боберський

в) Кирило Трильовський

г) Юліан Романчук

8. «Буковинським Кобзарем» називають:
а) Володимира Кобилянського
в) Сидора Воробкевича

б) Юрія Федьковича
г) Григорія Воробкевича

9. Укажіть документ, у якому Українська Центральна Рада вперше
сформулювала широку програму соціально-економічних перетворень:
а) Перший Універсал

б) Другий Універсал;

в) Третій Універсал

г) Четвертий Універсал

10. Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне:
а) “У березні 1921 р. було укладено Ризький мирний договір, що закріпив
зверхність польської держави над Підляшшям, Холмщиною, Західною
Волинню”
б) “Х з’їзд РКП(б) у квітні 1921 р. затвердив політику коренізації.
Провідниками цієї політики в Україні були нарком освіти Х. Раковський та
секретар ЦК КП(б)У П. Постишев”
в) “З проголошенням у 1925 р. курсу на індустріалізацію розпочалася перша
п’ятирічка, виконання якої збіглося з судовим процесом – “Шахтинська
справа”
г) “У грудні 1925 р. І з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення
Союзу РСР і Союзний договір, а наступного року була прийнята перша
Конституція СРСР”
2 рівень
11. Встановіть відповідність:
1) панщина

а) завдання на день панщини

2) оброк

б) спорудження греблі

3) урок

в) натуральна рента

4) шарварки

г) обробка садів та городів

д) відробіткова рента
12. Встановіть відповідність: Битви у роки Першої світової війни
1) Галицька битва

а) травень – квітень, 1915

2) Брусиловський прорив

б) 1917 р.

3) Горлицький прорив

в) березень – квітень, 1915р.

4) контрнаступ росіян у Карпатах

г) 1916
д) 1914

13. Встановіть відповідність: Митці та сфери їхньої діяльності
1) Михайло Бойчук

а) вчений - сходознавець

2) Георгій Нарбут

б) бандурист

3) Агатангел Кримський

в) художник

4) ГнатХоткевич

г) графік
д) археолог

14. Встановіть відповідність:
а) із рішень Першого

1) «Що ж до більшовиків та всяких напасників, що

Українського

руйнують наш край, приписуємо рішуче взятися до

військового з’їзду

боротьби з ними…»

б) із Першого

2) «Україна єсть державою суверенною, самостійною і

Універсалу УЦР

ні від кого не залежною…»

в) Із Четвертого
Універсалу УЦР
г) Із Конституції УНР
д) із Третього
Універсалу УЦР

3) «з’їзд постановляє вимагати від Тимчасового
правительства та Ради солдатських і робітничих
депутатів негайного оголошення …принципу
національно – територіальної автономії України…»
4) Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з
державою російською, хай народ український на своїй
землі має право сам порядкувати своїм життям…»

3 рівень
15. Чи можна було зберегти політичну єдність Київської Русі?
16. Вплив політичної спадщини М. Драгоманова на історичні події початку
ХХ століття.

