
Розв’язати тести 
1. Привласнювальне господарство це: 

А) збиральництво, мисливство, рибальство    

Б) скотарство, збиральництво, рибальство 

В) землеробство, скотарство, тваринництво 

Г) мисливство, землеробство, скотарство 

2. Відтворююче господарство це: 

А) збиральництво і мисливство   

Б) скотарство і збиральництво 

В) землеробство і скотарство      

Г) мисливство і землеробство 

3. Оберіть слова, що належать князю Святославу: 

а) «Іду на вас»;                                           б) «Мертві сорому не знають»; 

в) «Не задавивши бджіл, не їсти меду»;  г) «Не посоромимо землі Руської». 

4. Християнство остаточно було запроваджено на Русі у: 

а) 860;      б) 882;   в) 988;   г) 1054 

5. Позначте іншу назву варягів. 

А) Гуни  Б) Венеди  В) Нормани  Г) Угри 

6. Позначте ім’я князя, який остаточно розгромив печенігів і відігнав їх від кордонів 

Русі. 

А) Олег   Б) Святослав   В) Володимир  Г) Ярослав 

7. У якому році було створене Волинське князівство: 

а) 1145;  б) 1165;  в) 1323;  г) 1340 

8. У якому році Данило стає Галицько-Волинським князем: 

а) 1301;   б) 1238;  в) 1323;  г) 1340 

9.Вплив якої культури мав вирішальне значення для розвитку культури Київської 

Русі? 

А) західноєвропейської                   Б) арабо-мусульманської 

В) тюркських кочових народів         Г) візантійської 

10. Дати 1036 р., 1072 р., 1113 р. пов’язані: 

А) з розвитком законодавства      Б) з церковними реформами 

В) з походами проти половців 

11.Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання. 

«…государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, 

…що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку 

віру святої римської церкви… Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські 

землі навік приєднати до королівства Польського». У якій угоді були зазначені ці 

умови? 

А) Кревській унії 1385р.                        Б) Городельській унії 1413р. 

В) Люблінській унії 1569р.                   Г) Берестейській унії 1596р. 

12. Хто з литовських князів після смерті Вітовта очолив боротьбу Литви проти 

включення її до складу Польщі, але у 1435-1438 рр. зазнав поразки: 

А) Свидригайло  Б) Ягайло  В) Сигізмунд   Г) Казимир 

13. Хто очолив перше масштабне козацько-селянське повстання в кінці ХVІ ст.: 

а). Криштоф Косинський;        б) Северин Наливайко; 

в) Петро Сагайдачний;              г) Дмитро Вишневецький 

14. Позначте територію, охоплену козацьким повстання під керівництвом 

К.Косинського 

А) Правобережна Україна           Б) Лівобережна Україна 

В) Слобожанщина                        Г) Галичина 

15. Як називались плавні у пониззі Дніпра, де жили й господарювали запорозькі 

козаки? 

А  Слобідська Україна;  Б  Гетьманщина;  В  Великий Луг;  Г  Запорізька Січ. 



16. Історична територія, що охоплює нинішню Харківську, Сумську області України, а 

також частини Воронезької, Курської і Бєлгородської областей Росії, — це: 

А  Новоросія;    Б  Наддніпрянщина;   В  Степова Україна;   Г  Слобідська Україна. 

17. Битва під Зборовом відбулася: 

А) у травні 1648 р.   Б) у вересні 1648 р.  В) у серпні 1649 р. Г) у червні 1651 р. 

18. Офіційна назва козацької держави, що була утворена Б. Хмельницьким, мала назву: 

А) Україна     Б) Військо Запорозьке  В) Велике князівство Руське  Г) Малоросія 

19. Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його 

правлінням. 

1. І. Виговський                                  а) слободищенський трактат 

2. Ю. Хмельницький                          б) турецький протекторат 

3. І. Брюховецький                              в) Чорна рада в Ніжині 

4. П. Дорошенко                                  г) Конотопська битва   

20. Установіть відповідність між іменем гетьмана та угодою, що була ним укладена з 

московським урядом. 
1. Ю. Хмельницький                   а) Глухівські статті 

2. І. Брюховецький                      б) Московські статті     

3. Д. Многогрішний                     в) Конотопські статті               

4. І. Самойлович                           г) переяславські статті 

21. Письмове прохання групи людей  до офіційних осіб чи установ: 

________________________   

22. Селянське національно-визвольне повстання в Правобережній Україні у 1768-

1769 роках. Спровоковане національним, кріпосницьким і релігійним гнітом 

правобережного українського населення в Речі Посполитій______________________ 

23. Чи правильне судження? Особливостями розвитку української культури XVIII ст. 

були:  

1)поступове проникнення в Україну культурних віянь доби Відродження  

2)формування в Україні національної культури значною мірою відбувалося на бароковій 

основі  

a) Обидва варіанти правильні  

б) Тільки перший варіант правильний  

в) Тільки другий варіант правильний  

г) Обидва варіанти не правильні 

24. У якому році відбулася описана подія? «Здійснюючи політику зросійщення України 

царизм встановив контроль Синоду над українськими друкарнями. Було заборонено 

друкувати книжки українською мовою».  

a) 1720 р. б) 1735 р. в) 1763 р. г) 1785 р 

25. Встановіть відповідність 

А  Балаган 

1  імпровізований тимчасовий театр, який 

влаштовувався як ярмарок 

Б  інтермедія 

2  старовинний український ляльковий 

театр 

В  вертеп 

3  весела побутова вистава в 

антракті  релігійних драм 

Г  догмат 

4  основне положення, твердження, що 

вважають незаперечною істиною 

 . 

26. Установіть відповідність між прізвищами діячів та галузями культури, в яких вони 

працювали. 

А  Г. Сковорода 1  архітектура 



Б  В. Растреллі 2  наукові знання 

В  І. Ґалятовський 3  література 

Г  М. Березовський 4  музика 

27. Розташуйте події  у хронологічній послідовності: 

А) публікація «Історії Русів»; 

Б) утворення товариства об’єднаних слов’ян; 

В) створення товариства «Любов до істини»; 

Г) створення Кирило-Мефодіївського товариства; 

28. Встановіть відповідність між таємними організаціями та їх програмними 

документами: 

А) Південне товариство;                           1. «Книга буття українського народу; 

Б) Кирил.-Мефод. товариство;                  2. «Конституція»; 

В) «Тов. об’єднаних слов’ян»;                   3. «Руська правда»; 

Г) Північне товариство;                              4. «Правила слов’ян» 

29. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 

А) перехід від рекрутчини до військової повинності; 

Б) видання журналу «Основа»; 

В) земська реформа; 

Г) міська реформа 

30. Встановіть відповідність між містами та їх суттєвими ознаками: 

А) Кривий Ріг;                   1) найбільше місто України; 

Б) Одеса;                             2) осередок народницького руху; 

В) Київ;                                3) осередок діяльності «Тарасівців»; 

Г) Харків                              4) металургійний центр України 

32. Який термін відповідає визначенню: «…- заселення переселенцями (колоністами) 

незайманих територій (земель) поза межами регіону їхнього існування»? 

А) Інтеграція                         В) Імміграція      

Б) Колонізація                       Г) Еміграція 

33. На швидкий зріст міст і міського населення впливали процеси: 

А) Асиміляції                            В) Колонізації                   

Б) Урбанізації                            Г) Русифікації 

 

 


