Завдання для конкурсного випробування з історії для вступників до
КЗ «НВК «ШГП»ХОР ( 8 клас )
2014 -2015 навчальний рік
II варіант

І рівень
1.1. Угода, за якою утворилася Річ Посполита, називалася: а) Кревська унія;
б)Люблінська унія; в)Берестейська унія.
1.2 Військо Б.Хмельницького зазнало поразки в битві: а) під Зборовим; б) під
Берестечком; в) під Батогом.
1.3 Прихильників Реформації називають: а) протестанти; б) опричники; в) єзуїти. .
1.4.Кому из французских королей принадлежит фраза «Государство – это Я»:
а) Генриху IV; б) Людовику XIV; в) Карлу Великому.
ІІ рівень
2.1 Підкресліть наслідки Полтавської битви для України: Україна, як автономія у
складі Росії здобула нові права; б) за наказом Петра I була зруйнована столиця
гетьмана Батурин; в) зазнали репресій прихильники І. Мазепи; г) обмеження
автономії Гетьманщини
2.2. Позначте характерні риси для періоду Руїни: а) прогресуючий розвиток
економіки; б) безперервна боротьба старшинських угруповань; в) постійне
перебування козацької держави у сфері інтересів Москви і Туреччини; г)
встановлення спадкового гетьманського правління;
д) невпинне ведення
громадянської війни; є) спустошення Правобережжя.
2.3.Подчеркните правильный ответ.
Форму правления, при которой один человек обладает неограниченной властью,
называют… а) монархия; б) абсолютная монархия; в) республика
2.4.Предприятие, на котором существует разделение труда и используется
машинный труд, называется …
а) мануфактура; б) фабрика; в) ремесленная
мастерская.
ІІІ рівень
3.1. Позначте визначення, що розкриває значення поняття «конституція»: а)
систематизований збірник законів; б) система політичних, правових, релігійних
поглядів; в) письмове звернення верховної влади до населення, що сповіщає
важливі події; г) основний закон держави; д) документ, що проголошує основні
принципи внутрішньої і зовнішньої політики.
3.2. Хто очолив Національно-визвольну війна українського народу проти Речі
Посполитої середини XVII? а) П. Конашевич – Сагайдачний б) М. Дорошенко в) Б.
Хмельницький г) І. Сірко
3.3. Как звали предводителя крестьянской войны в России в XVIII в., о котором
писал А.С.Пушкин в повести «Капитанская дочка»____________________________
3.4. Промышленный переворот – это насильственный сгон крестьян с земли: да или
нет?

