ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
Завдання 1—50 мають по чотири варіанти відповіді, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
1. Установіть хронологічні межі неоліту:
А 2 млн р. до н. е. —13 тис. р. до н. е.;
Б 12 тис. — 700 рр. до н. е.;
В VI—IV тис. до н. е.;
Г 3 тис. р. до н. е. — 1200 р. до н. е.
2. Назва якої річки перекладається як «жовта ріка»?
А Янцзи;
Б Інд;
В Хуанхе;
Г Ніл.
3. Зазначте імена богів Стародавнього Вавилону:
А Озіріс, Ізіда, Сохмет, Ра;
Б Деметра, Гермес, Гефест, Геліос;
В Гудра, Варуна, Яма, Агні;
Г Ану, Енліль, Еа, Іштар.
4. Визначте, які держави утворилися після розпаду імперії Олександра Македонського:
А царство Птоломеїв, Греція і Македонія, царство Селевкідів;
Б Греція і Македонія, Римське царство, царство Селевкідів;
В Римське царство; царство Птоломеїв, Греція і Македонія;
Г царство Селевкідів, Греція і Македонія, Римське царство.
5. Визначте ім’я спартанського царя, що загинув під час оборони Фермопільського проходу
у 480 р. до н.е.:
А Мардоній;
Б Леонід;
В Фемістокл;
Г Мільтіад.
6. У якому році готи спалили Рим?
А 410 р.;
Б 409 р.;
В 400 р.;
Г 476 р.
7. Визначте загальну рису розвитку Візантії та середньовічної Західної Європи
періоду раннього Середньовіччя:
А верховна влада належала василевсу;
Б передача королівської влади у спадок;
В наявність численного і впливового духовенства;
Г велика кількість міст.
8. Визначте поняття, що відповідає наведеному визначенню:
Право призначення духовенства на церковні посади — це …
А понтифікат;
Б симонія;
В інвеститура;
Г курія.
9. Які варварські королівства існували на території Галії?
А Вестготське, Франкське, Бургундське;
Б Вандальське, Остготське, Лангобардське;
В Вандальське, Лангобардське, Бургундське;
Г Вестготське, Лангобардське, Франкське.
10. У якому році розпочалося народне повстання в Англії під проводом Уота Тайлера?
А 1263 р.;
Б 1318 р.;
В 1381 р.;
Г 1831 р.

11. У якому році відбулася Грюнвальдська битва?
А 1410 р.;
Б 1380 р.;
В 1242 р.;
Г 1176 р.
12. Яке твердження є хибним?
А під час Першого хрестового походу рицарі-хрестоносці заснували на території Малої
Азії королівство Єрусалимське;
Б у 955 р. на території Баварії військо німецького короля Оттона І Великого завдало
остаточної поразки кочівникам-мадярам;
В на початку ХІІІ ст. хрестоносці заснували на території Візантійської імперії свою
державу — Нікейську імперію;
Г у 1346 р. під містечком Кресі французька армія зазнала поразки від англійців.
13. Зазначте головні заходи Довгого парламенту у «мирний період»:
1 заборонено збирати податки, не затверджені парламентом;
2 замінено спадковість отримання престолу на обрання короля;
3 знищено «Високу комісію»;
4 ліквідовано титули;
5 заборонено пуританізм;
6 селянам та ремісникам надано виборче право.
Варіанти відповіді:
А 1, 3, 4;
Б 1, 2, 4;
В 4, 5, 6;
Г 3, 5, 6.
14. Установіть, про яку відому експедицію йде мова:
«У середу, 28 листопада 1519 р., ми вибралися з цієї протоки і вступили у велике
море, що прозвали «Тихим». Упродовж трьох місяців і дванадцяти днів ми були зовсім
позбавлені свіжої їжі… Щоб не вмерти з голоду, ми їли волячу шкіру, яка вкривала гротгрей…».
А подорож Америго Віспуччі;
Б експедиція Христофора Колумба;
В експедиція Фернандо Магеллана;
Г подорож Васко да Гама.
15. Яка форма державної влади в Англії була за Олівера Кромвеля до і після завершення
«Славної революції»?
А абсолютна монархія, диктатура;
Б протекторат, конституційна монархія;
В республіка, парламентська монархія;
Г абсолютна монархія, парламентська монархія.
16. Як називали найбільш послідовних прибічників реформації в Англії, які вимагали очи
щення англіканської церкви від решток католицизму?
А індепенденти;
Б пресвітеріани;
В пуритани;
Г гугеноти.
17. Яке твердження є правильним?
А політика англійського короля Карла І здобула підтримку англійського парламенту;
Б членів антипарламентської армії, що була створена в Англії у середині ХVІІ ст.,
називали «круглоголовими»;
В основну масу англійських селян на початку ХVІІ ст. становили особисто залежні
копігольдери;
Г після завершення промислової революції в Англії прошарок самостійного селянства
зникає.

18. Основними передумовами англійської революції були:
А збільшення податків, прагнення правити без парламенту, зовнішня політика, що не
збігалася з інтересами буржуазії і «нового дворянства»;
Б збільшення податків, повторне закріпачення селян, повернення до католицизму;
В повторне закріпачення селян, спроба Стюартів установити абсолютну монархію,
зовнішня політика, що не збігалася з інтересами буржуазії і «нового дворянства»;
Г збільшення податків, прагнення правити без парламенту, повернення до католицизму.
19. Визначте дату підписання цього документа:
«…ці об’єднані колонії … по праву мали бути вільними і незалежними штатами, що
вони звільняються від будь-якого підданства британській короні і будь-які політичні
зв’язки між ними і державою Великобританія абсолютно припиняються».
А 19 квітня 1775 р.;
Б 4 липня 1776 р.;
В 19 жовтня 1781 р.;
Г 17 вересня 1787 р.
20. Визначте ім’я французького історичного діяча, пов'язаного з наведеним історичним
фактом:
« За новим проектом Конституції, створеним якобінцями, функції управління покладалися на Виконавчу раду, яка складалася з 24 чоловік. Цей орган був підзвітний
Законодавчому корпусу».
А Мірабо;
Б М. Робесп’єр;
В Г. Бабеф;
Г Ж.Ж. Дантон.
21. Визначте, яке твердження є правильним:
А у Конституції Франції 1848 р. було зазначено, що держава перетворюється на
монархію… Вона демократична, єдина і нероздільна…Свобода, рівність, братерство
— її принципи. Сім’я, рівність, братерство — її основи;
Б у 1850 р. К. Кавур стає прем’єр-міністром П’ємонту і починає боротися за об’єднання
Італії під проводом Папи Римського;
В у 1862 р. О. фон Бісмарк стає міністром-президентом Баварії та починає боротьбу за
об’єднання Німеччини під владою Вільгельма II;
Г «майстерня світу», «світовий банкір», «мачуха інших народів» — усі ці вислови про
Англію.
22. Визначте назву твору, автором якого є письменник, зображений на
портреті:
А «Пер Гюнт»;
Б «Брати Карамазови» ;
В «Мартін Іден»;
Г «Принц і злидар».
23. Оберіть суспільні верстви, які виступали рушійними силами під час революцій 1848—
1849 рр.:
1 буржуазія;
2 робітники і ремісники;
3 військові;
4 інтелігенція;
5 духівництво;
6 дворянство.
Варіанти відповіді:
А буржуазія, робітники і ремісники, інтелігенція;
Б буржуазія, інтелігенція, духівництво;

В робітники і ремісники, інтелігенція, військові;
Г військові, духівництво, дворянство.
24. У який період історії Німеччини було запроваджено єдину грошову систему та сформо
вано єдиний загальнонімецький ринок?
А друга пол. XVII ст.;
Б перша пол. XIX ст.;
В друга пол. XIX ст.;
Г початок XX ст.
25. У якому році був підписаний договір, наслідком якого став поділ Ірану на північну російську та південну - англійську сфери впливу?
А 1904 р.;
Б 1907 р.;
В 1914 р.;
Г 1915 р.
26. Укажіть літеру, якою на карті позначено території, що за Версальським мирним догово
ром відійшли від Німеччини до Данії:
А
Б
В
Г

27. Консервативний уряд 1935 року у
Великобританії очолив:
А Д. Ллойд-Джордж;
Б Р. Макдональд;
В С. Болдуїн;
Г Н. Чемберлен.
28. Визначте, яке твердження є хибним:
А будівництво лінії Мажино уповільнило процес розвитку економічної кризи у Франції;
Б після Першої світової війни автомобіль став символом американського процвітання;
В у 1933 році в США було створено соціальні лісові табори для безробітної молоді;
Г у роки світової економічної кризи дрібні фермери Великобританії збагатилися за рахунок підвищення цін на сільськогосподарські продукти.
29. Укажіть роки існування в Іспанії диктатури Прімо де Рівера:
А 1923—1930 рр.;
Б 1931—1933 рр.;
В 1933—1936 рр.;
Г 1936—1939 рр.
30. Який законодавчий акт встановлював в Італії корпоративний принцип структури дер
жави та суспільства?
А закон про контроль над профспілками;
Б закон про права прем’єр-міністра;
В закон про розпуск антинаціональних партій;
Г «Хартія праці».

31. Які заходи характеризують «воєнний комунізм» в СРСР?
1 встановлення тотального контролю держави над економікою;
2 запровадження обов’язкової трудової повинності;
3 використання праці наймитів на селі;
4 введення продрозкладки;
5 переведення підприємств на госпрозрахунок;
6 скасування грошового обміну, запровадження карткової системи;
7 денаціоналізація промисловості.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 4, 6;
Б 1, 4, 6, 7;
В 3, 4, 6, 7;
Г 2, 3, 5, 6.
32. Визначте, які з перерахованих територій увійшли до складу Чехо-Словацької держави
за умовами Версальського, Сен-Жерменського, Тріанонського мирних договорів:
1 Чехія;
2 Словаччина;
3 Буковина;
4 Моравія;
5 Закарпатська Україна;
6 Галичина;
7 Далмація.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 5, 6;
Б 3, 4, 6, 7;
В 2, 3, 5, 7; Г 1, 2, 4, 5.
33. Який захід у житті Болгарії не проводив уряд О. Стамболійського?
А встановлення максимуму земельної власності у 30 га;
Б введення загальної трудової повинності;
В монополія держави на зовнішню торгівлю зерном;
Г заборона політичних партій та профспілок.
34. Унаслідок перемоги Антанти французькі володіння збільшилися за рахунок:
А Руанда, Бурунді;
Б Нігер, Сенегал;
В Ангола, Мозамбік.
Г Німецька Східна Африка.
35. Який з перерахованих фільмів не був знятий О. Довженком?
А «Земля»;
Б «Олександр Невський»;
В «Арсенал»;
Г «Аероград».
36. Визначте, яке твердження є правильним:
А коли Німеччина та Італія підтримали військовий заколот в Іспанії, Франція та Велика
Британія зайняли позицію «невтручання;
Б закріпленням ізоляціоністського курсу США став підписаний у 1935 р. Закон про
ізоляціонізм;
В у 1939 р. міністр закордонних справ Франції А. Бріан висунув ідею створення блоку
Мала Антанта;
Г статут Ліги Націй передбачав невтручання у міжнародні конфлікти.
37. Яке з положень не можна віднести до підсумкових для Німеччини після Другої світової
війни?
А поділ на окупаційні зони;
Б позбавлення колоній;
В покарання військових злочинців;
Г виплата репарацій устаткуванням, сировиною, кораблями тощо.

38. Дата схвалення державного прапора Канади (червоний кленовий листок на білому
полі):
А 1947 р.;
Б 1952 р.;
В 1965 р.;
Г 1982 р.
39. Хто був «батьком» «німецького економічного дива»:
А В. Брандт; Б Г. Коль;
В Г. Шмідт;
Г Л. Ерхард.
40. В Італії на початку 90-х рр. була проведена широкомасштабна операція «Чисті руки»,
яка була спрямована на:
А організацію тотальної боротьби з епідеміологічними захворюваннями населення
країни в периферійних районах;
Б боротьбу з мафіозними об’єднаннями;
В чистку урядових структур від комуністичних елементів;
Г боротьба з ліво- і правоекстремістським тероризмом.
41. Яке твердження є правильним:
А режим П’ятої республіки часів де Голля відрізнявся посиленням втручання держави у сферу економіки і соціальних відносин;
Б Друга світова війна значно посилила економічні позиції Великої Британії на міжнародній арені;
В у 1989 р. було підписано договір про об’єднання ФРН і НДР;
Г важливим здобутком А. Блера стало підписання угоди про політичні врегулювання
квебекської проблеми.
42. Визначте, які характерні риси були притаманні суспільно-політичному розвитку СРСР
у часи «застою»:
1 колективні принципи керівництва;
2 утрата динамічності в розвитку радянської моделі і, відповідно, її привабливості
для інших країн;
3 часткове скорочення державного і партійного апарату;
4 нездатність вищого керівництва реагувати на нові тенденції розвитку світу;
5 корупція у вищих ешелонах влади;
6 надання більших прав місцевим органам влади і союзним республікам;
7 «старіння» керівництва.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 3, 4;
Б 1, 2, 4, 5;
В 2, 3, 4, 6;
Г 2, 4, 5, 7.
43. Визначте, яке твердження є хибним:
А дисидентський рух середини 1961-1968 рр. характеризувався активними формами
протесту: виступами, виданням літературно-публіцистичних творів, зверненням
учасників руху до міжнародних організацій;
Б перша Гельсінська група була утворена в травні 1976 р. у Москві;
В Українську Гельсінську спілку утворили М. Руденко, В.Чорновіл, І. Кандиба;
Г на початку 80-х по всій країні пройшли судові процеси над правозахисниками.
44. Укажіть ознаки періоду побудови основ соціалізму в країнах Східної Європи:
1 форсована індустріалізація;
2 консолідація всіх опозиційних сил у багатопартійні коаліції (Народні/Вітчизняні
фронти), дефашизація, демократизація;
3 ліквідація великого землеволодіння;
4 колективізація сільського господарства;

5 багатоукладність економіки;
6 розгром демократичної опозиції;
7 формування командно-адміністративної системи управління.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 3, 4;
Б 2, 3, 4, 5;
В 3, 5, 6, 7;
Г 1, 4, 6, 7.
45. У якому році Національними зборами ЧССР написаний лист до президії Верховної Ради
СРСР?
«Національні збори Чехо-Словацької Соціалістичної Республіки, законно обрані чехословацьким народом як найвищий орган державної влади суверенної держави і законно
скликані президентом республіки, висловлюють категоричний протест урядам і парламентам
п’яти держав Варшавського договору (СРСР, НДР, ПНР, ВНР, НРБ)».
А 1948 р.;
Б 1968 р.;
В 1989 р.;
Г 1991 р.
46. Хто з історичних осіб відповідає історичному явищу «самоврядний соціалізм»?
А О. Дубчек;
Б Л. Бальцерович;
В Й. Броз Тіто;
Г Н. Чаушеску.
47. Визначте, яке твердження є правильним:
А 27 квітня 1990 року військові, члени ліворадикальної Народно-демократичної партії
Афганістану (НДПА) здійснили переворот, який вони назвали «білою революцією»;
Б 2 вересня 1990 року керівник компартії Індокитаю Пол Пот проголосив утворення
Демократичної Республіки В’єтнам;
В демократичні зміни, що відбулися у ПАР, сприяли самовизначенню її фактичної колонії —
Анголи. У 1980 р. ця остання колоніальна країна Африки була проголошена незалежною
державою;
Г 1989 р. посилився широкий демократичний рух китайської молоді за права людини. Проти
демонстрантів на центральній площі Тяньаньмень в Пекіні були кинуті танки та
бронемашини.
48. Якого року стосується листування, згадане в документі?
«Шановний пане Голово! Я прочитав Вашого листа від 26 жовтня з великою увагою і вітаю
Ваше прагнення відшукати швидкого вирішення проблеми…
Однак дозвольте мені підкреслити, що першим елементом мусить бути припинення роботи на
ракетних майданчиках на острові <Свобода> і вжиття заходів для демонтажу подібної зброї при
ефективних міжнародних гарантіях».
А 1956 р.;
Б 1962 р.;
В 1968 р.;
Г 1979 р.
49. Визначте, які характерні риси були притаманні соціальній політиці Індії у другій половині ХХ —
на початку ХХІ століття:
1 відсутність релігійних конфліктів;
2 ліквідація кастового устрою, зрівняння у правах усього населення;
3 заборона неурядових громадських організацій;
4 збереження сільських общин;
5 збереження жіночої дискримінації;
6 спроба регулювання кількості населення;
7 здійснення адміністративного поділу країни за етнічними ознаками.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 3, 4;
Б 1, 2, 4, 6;
В 2, 4, 5, 7;
Г 2, 4, 6, 7.

50. Які винаходи були здійснені у другій половині ХХ — на початку ХХІ століття?
1 персональний комп’ютер;
2 телевізор;
3 магнітофон;
4 пилосос;
5 клонування тварин;
6 мобільний телефон;
7 космічна ракета.
Варіанти відповіді:
А 1, 2, 4, 6;
Б 1, 2, 3, 7;
В 1, 5, 6, 7;
Г 3, 5, 6, 7.

Завдання 51—56 — завдання на встановлення відповідності. При виконанні завдання
необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити логічні пари.
51. Установіть відповідність між художнім твором та ім’ям його автора:

А
Б
В
Г
Д

Рембрандт;
ван Дейк;
Веласкес;
Дюрер;
Рубенс.

52. Установіть відповідність між політичними діячами та законами, затвердженими під час
їхнього правління:
1
2
3
4

Дж.-Р Макдональд;
Ф.-Д. Рузвельт;
Л. Блюм;
Д. Ллойд Джордж.

А
Б
В
Г
Д

закон НІРА;
закон надання виборчих прав
жінкам віком більше 30 років;
скасування золотого стандарту
фунта стерлінгів;
закон про націоналізацію Французького банку;
закон про заборону фашистських
ліг.

53. Установіть відповідність між історичними особами та подіями:
1
2

Ф. Франко;
Ф. Еберт;

3

Б. Муссоліні;

4

М. Асанья.

А
Б

Берлінське повстання;
військово-фашистський

зако-

лот в Іспанії;
В

Народний фронт в Іспанії;

Г

Латеранські угоди;

Д

«Авентинський

блок»

анти-

фашистських партій в Італії.
54. Установіть відповідність між датами та подіями:
1 23 серпня 1939 р.;
А Мюнхенська угода;
2

22 травня 1939 р.;

3

11—12 березня 1938 р.; ненапад;
29—30 вересня1938 р. В «аншлюс» Австрії;

4

Б радянсько-німецький договір про

Г

підписання «Сталевого пакту»;

Д створення блоку Рим-Берлін-Токіо.
55. Установіть відповідність між подіями та датами, коли вони відбулися:
1

схвалення нового держав-

А 1982 р.;

ного прапора Канади;

Б 1947 р.;

конституційна реформа в

В 1955 р.;

Канаді;

Г

3

закон Тафта—Хартлі;

Д 1965 р.

4

спалах «негритянської ре-

2

1961 р.;

волюції».
56. Установіть відповідність між датами та подіями:
1

1971 р.;

А підписання

2

1975 р.;

ядерні сили середньої дальності (зустріч

3

1985 р.;

у Женеві М. Горбачова та Р. Рейгана);

4

1990 р.

Б

підписання

проміжного

договору

Гельсінського

про

заключного

акта;
В

початок виводу радянських військ зі Східної
Європи;

Г чотиристороння угода між США, СРСР,
Англією і Францією стосовно Західного
Берліна;
Д підписання М. Горбачовим та Дж. Бушем
договору СНО-1.

Завдання 57—60 — завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання
складається з інструкції та назв подій, позначених буквами. При виконанні завдання необхідно розташувати події у правильній послідовності.
57. Визначте хронологічну послідовність подій з історії Нідерландів:
А проголошення Голландської республіки;
Б створення «Ради у справах заколотів»;
В підписання Утрехтської унії;
Г

визнання Іспанією незалежності Голландії.

58. Установіть хронологічну послідовність подій періоду наполеонівських війн:
А Бородинська битва;
Б укладення Тильзитського миру;
В Трафальгарська морська битва;
Г битва під Ватерлоо.
59. Установіть хронологічну послідовність описаних подій:
А Курська битва;
Б напад японської авіації на воєнно-морську базу США ПерлГарбор;
В атомне бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі;
Г Тегеранська конференція.

60. Установіть хронологічну послідовність описаних подій в СРСР:
А початок освоєння цілинних і перелогових земель;
Б скасування законів і обмежень воєнного часу;
В проголошення курсу на прискорення соціальноекономічного розвитку СРСР;
Г початок проведення «косигінської» реформи.

