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III варіант 

I рівень 

1.1. I мировую войну (1914—1918 гг.) называют тотальной, потому что: а) она продолжалась 

длительный период; б) она потребовала напряжения всех сил стран-участниц; в) страны-

участницы ставили цель достигнуть мирового господства. 

1.2.Что такое революция: восстание, которое завершилось победой;  смена правительства;  

коренной перелом в различных сферах жизни людей;  постепенная смена власти. 

1.3. На які верстви населення спирався режим П. Скоропадського:на робітників і селян; на 

національну буржуазію;  на заможні верстви суспільства;  на національну  інтелігенцію. 

1.4. Прочитайте уривок і напишіть що це за подія і коли вона відбулася « На Софійському 

майдані в Києві відбулась урочиста церемонія за участю представників  УНР і ЗУНР» 

________________________________________________________________________ 

 

II уровень 

2.1. Что послужило толчком к мировому экономическому кризису 1929 – 1933 гг:  а) резкое 

падение акций на Нью-Йоркской бирже;  б) производство товаров свыше нормы и снижение их 

сбыта;  в) некомпетентное вмешательство государства в сферу производства. 

2.2. О каком событии идет речь:  «….. уничтожена династия Романовых. Это был стихийный 

взрыв недовольных масс, доведенных до отчаяния тяжестью войны и несправедливостью»:  

а) заговор генерала Л. Корнилова;  б) Февральская революция 1917 г;  в) Октябрьский 

переворот 1917 г. 

2.3.Позначте положення, якого в Берестейському мирному договорі не було: а) Україна 

проголошувалася Українською Державою;  б) війна між Україною і державами Четвертого 

союзу припинялася;  в) Німеччина і Австро-Угорщина ставали союзниками УНР. 

2.4. Чим був спричинений голод в Україні в 1932 – 1933 р.р.: посуха;  продаж продовольства за 

кордон;  придушення опіру селянства;  насильницька суцільна колективізація;  розкуркулення;  

вилучення продовольства у селян;  шкідництво „ворогів народу”. 

 

III уровень 

3.1. Определите, на какой из конференций решались перечисленные проблемы: 

А) Территориальные изменения в Европе и колониях. Б) Соотношение сил на Дальнем Востоке. 

В) Новое положение Германии в послевоенном мире. Г) Создание международной 

организации — Лиги Наций. Д) Соотношение морских сил ведущих тихоокеанских держав. 

Е)Возвращение военнопленных и наказание военных преступников. Ж) Решение русской 

проблемы. 

Парижская конференция__________________ 

Вашингтонская конференция.______________ 

3.2. Какая политическая партия получила большинство голосов на выборах в Учредительное 

собрание? 1) большевики;  2) меньшевики;  3) эсеры;  4) кадеты. 

3.3. Позначте наслідки Брест-Литовського мирного договору для України: а) війська Німеччини 

і Австро-Угорщини виводилися з Наддніпрянщини, а на території Слобожанщини і Донбасу 



залишалися; б) на прохання ЦР Німеччина погодилася сформувати дивізії з числа полонених 

вояків для захисту УНР;  в) між УНР, Німеччиною і Австро-Угорщиною була підписана 

конвенція, яка стала правовою основою для їхніх військ на території України. 

3.4.Вкажіть, яке визначення розкриває зміст поняття «продовольча розкладка»: а) система 

заходів радянської влади, спрямована на боротьбу з бандитизмом;  б) перехід промислових 

підприємств з приватної власності у власність держави;  в) система фіксованого натурального 

оподаткування селянського населення, ведена постановою РКП(б) у 1921 р.;  г) система 

заготівель харчових продуктів і сільськогосподарської сировини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


