Контрольна робота з історії
для учасників ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівчленів МАН України (9 клас)
1 рівень
1. Виберіть правильну відповідь:
Навчилися не тільки користуватися вогнем, а й навчилися добувати
вогонь:
а) австралопітекб) пітекантроп в) неандерталець г) кроманьйонець
2. Назвіть плем’я за описом житла:
«… траплялися й двоповерхові будинки, в яких перший поверх
призначався для зберігання інвентарю, господарських занять, а 2-й – для
житла; покрівля була двосхилою, вкрита соломою…»
а) трипільці б) кіммерійці в) венедиг) склавини
3. Вкажіть, які з пам'яток належать добі панування скіфів у
північнопричорноморських степах.

а) 1, 3.

2
б) 2, 4.

3
в) 1, 4.

г) 2, 3.

4. Визначте історичного діяча:
«Подолав болгар. І взяв він вісімдесят городів по Дунаю, і сів,
князюючи, тут, у городі Переяславці, беручи данину з греків»
а) князь Аскольд

б) князь Олег

в) князь Ігор

г) князь Святослав

5. Позначте, унаслідок якої битви українські землі остаточно звільнено
від золотоординського панування:
а) битви біля Синіх Вод

б)Грюнвальдської битви

в) битви на річці Альта

г) Вількомирської битви

6. Виберіть правильну відповідь:
Назвіть місце бою періоду Визвольної війни, яке сучасники назвали
«полем дрожі»:
а) Жовті Води б) Корсунь в) Переяслав г) Охматів
7. Вкажіть приналежність слів:
«…правда те, що я мала й незначна людина, але Бог дав мені, що я є
одновладцем і самодержцем руським…»
а) П.Конашевич – Сагайдачний
в) І.Виговський

б) Б.Хмельницький
г) П.Дорошенко

8. Назвіть назву документу:
«Якщо судом Божим нинішньому і майбутньому гетьманові смерть
трапиться, то щоб проміж Війська Запорозького козацького… справжнього
козака гетьманом по стародавніх правах військових обирати на гетьманство
по указу великого государя… а обраний гетьман в Москву їздити і великого
государя пресвітлі очі бачити повинен буде так як нині гетьман нинішній за
своєю обіцянкою учинив…»
а) «Березневі статті» 1654 р.

б) Переяславські статті 1659 р.

в) Московські статті 1665 р.

г) Конотопські статті 1672 р.

9. Визначте історичного діяча:
«… історик, археолог, етнограф, археограф, засновник народницької
школи в українській історичній науці, професор російської історії
Київського університету… всі відзначають його скромність, надмірну
обачливість, неймовірний самоконтроль, рівність у стосунках із різними
людьми…за походженням поляк він перейшов в український табір, закінчив
медичний факультет й різко змінив фах – здобув історичну освіту, основну
діяльність вів у Києві, але головні надії покладав на Галичину…»
а) Т.Рильський

б) В.Антонович

в) М.Драгоманов

г) Ф.Вовк

10. Яким актом царського уряду заборонялась діяльність недільних
шкіл в Україні:
а) Указом Катерини II
в) Емським указом

б) Валуєвським циркуляром
г) Столипінським розпорядженням
2 рівень

11. Розташуйте події в хронологічній послідовності.
а) Будівництво Софійського собору в Києві
б) Складання Нестором «Повісті минулих літ»
в) Створення «Остромирового Євангелія»
г) Написання «Слова о полку Ігоревім»
12. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їх
стислими характеристиками
1 І. Богун.

а) Полководець, дипломат. 1651 р. брав участь в
обороні Києва від литовських військ. Згодом
2 М. Рогоза
командував
корпусом,
посланим
Б.
Хмельницьким на допомогу Трансільванському
3 А. Жданович
князю Дердю ІІ Ракоці проти Польщі.
б) Церковний діяч, один з організаторів
4 Т. Хмельницький
Берестейської унії. Перший греко-католицький
митрополит.
в) Церковний діяч, львівський єпископ. З 1590 р.
брав участь у підготовці Унії з Римом, однак
напередодні Берестейського собору приєднався
до противників ідеї об’єднання церков.
г)Полководець. Під час Берестейської битви за
відсутності Б. Хмельницького, був обраний
наказним гетьманом, організував вихід козаків з
оточення. Виступив проти союзу козаків із
московським царем.
д)Активний учасник Національно-визвольної
війни. Брав участь в облозі Замостя, Зборівській
битві, а також у походах до Молдавії. Взяв шлюб
із дочкою Молдавського господаря В. Лупула
Розандою.
13. Співвіднесіть уривок із документу з організацією, яка причетна
до його створення:
1) «Ми, свідомі українці, рішуче й назавжди а) Південне
пориваємо зв'язок з українофілами. Ми, свідомі товариство

українці, оддаємо всі наші сили на творення декабристів;
української культури…»;
б) Кирило2) «… Всі різні племена, з яких складається Мефодіївське
Російська держава, визнаються російськими і, товариство;
складаючи різні свої назви, становлять один народ в) «Братство
російський…»;
тарасівців»;
3) «Стоячи на ґрунті наукового соціалізму, г) Руськозаявляємо,
що
здійснення
усіх
її
ідеалів українська
соціалістичних можливе при повній самостійності радикальна партія;
політичній русько-українського народу…»;
д) Москвофіли
4) «Визначаємо, що духовне і політичне
об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якої
вони повинні прагнути».
14. Співвіднесіть назву повстання з уривком з його ходу:
1) Яскравою сторінкою з цього повстання була так
звана «Тарасова ніч», коли було знищено Золоту роту,
яка складалась з представників найшляхетніших
польських родів;
2) Приводом до цього повстання стала особиста
кривда, завдана ватажку цього виступу. Вирішальна
битва між повстанцями та коронним військом сталася
під м. П’яткою на Волині;
3) Повстання охопило Київщину, Брацлавщину,
Волинь,
Поділля
та білоруське Полісся. Вирішальні битви між
повстанцями та коронним військом відбулися біля
Урочища Гострий Камінь та Солониця;
4) Повстання під проводом гетьмана реєстрових
запорозьких козаків, які повертаючись із походу проти
Туреччини, зруйнували недавно збудовану польську
фортецю на Дніпрі та знищили її німецький найманий
гарнізон.
3 рівень

а) повстання під
проводом
К.
Косинського;
б) повстання під
проводом
С. Наливайка;
в) повстання під
проводом
І.
Сулими;
г) повстання під
проводом Мухи;
д) постання під
проводом
Трясила.

15. Історичні передумови та наслідки виникнення українського козацтва.
16. Кирило-Мефодіївське
політичний рух в ХІХ ст.

товариство

та

український

суспільно-

