Обговорено на засіданні МО
вчителів російської мови та літератури, історії
Протокол №3
Від «26» березня 2019р.
Керівник МО
______________________Є.П.Медведєва

Затверджую
Директор НВК «ШГП» ХОР
_________________________
А.О.Кияновський

Завдання для вступного тестування з історії
до 10 класу КЗ «НВК «ШГП» ХОР
2018-2019 навчальний рік
I варіант
I рівень
1.1. Позначте пізвища письменників 1 половини XIX ст.: П. Гулак-Артемовський: Г. Квітка Основ'яненко: Є. Гребінка; І. Котляревський: Леся Українка; І. Франко. В. Тропінін: Марко
Вовчок
1.2. Позначте назву гуртка, який у 1837 р. видав альманах „Русалка Дністровая” а) „Київська
громада” б) Кирило – Мефодієвське товариство в) „Руська трійця” г) „Головна Руська Рада.
1.3.Определите политическое устройство Великобритании в середине ХІХ в. и роль в нем
парламента.
А) Великобритания – конституционная монархия с двухпалатным парламентом
Б) Великобритания – конституционная монархия с однопалатным парламентом
В) Великобритания – республика с двухпалатным парламентом
Г) Великобритания – республика с однопалатным парламентом
1.4. Кто из президентов США дважды избирался на этот пост: Д. Вашингтон, Т. Джефферсон,
А Линкольн
II рівень
2.1. Розподіліть правильні відповіді
Селянська реформа_________________________
Реформи адміністративно-політичного управління_______________________
а) ліквідація феодальних відносин на селі; б) створення органів сільського самоврядування; в)
початок модернізації сільського господарства; г) створення єдиної для села і міста початкової
освіти; д) поява ринку найманої праці; е) розширення мережі приватних банків; ж)
поглиблення майнового розшарування в українському селі.
2.2. Позначте основну причину масової еміграції західноукраїнських селян на початку ХХ
століття: назрівання світової війни; аграрне перенаселення в західноукраїнських землях;
зменшення можливостей для використання вільнонайманої праці; сприятливі умови для
еміграції.
2.3. Событие, которое считается началом Великой Французской революции, - это: штурм
Бастилии, свержение монархии, установление якобинской диктатуры.
2.4. Мастерской мира» в 50-х – 60-х г.г.XIX в. называли: США, Францию, Англию, Германию,
Россию
III рівень
3.1. Встановіть відповідність між лівою і правою колонками
Донбас - Зернове господарство
Кривий Ріг - Вугільна промисловість
Правобережна Україна - Марганцева промисловість
Степова Україна - Цукрова промисловість
Залізорудна промисловість

3.2. Позначте твердження, яке визначає зміст Валуєвського циркуляру 1863 р.: а) заборонялось
друкування українською мовою будь-якої літератури; б)заборонялось друкування українською
мовою газет і журналів: в) заборонялось друкування українською мовою шкільних підручників
і релігійних видань: г)заборонялось вживання української мови.
3.3 Законодательный орган США: а) Парламент; б) Конгресс; в) Национальное собрание; г)
Сенат
3.4.Укажите страну, в которой впервые в мире начался промышленный переворот: а) США; б)
Англия; в) Франция; г) Россия

