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 9 класу КЗ «НВК «ШГП» ХОР
2018-2019 навчальний рік
III варіант
I рівень
1.1. 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
1.2. Назвіть місто, де було підписано україно-російський договір 1654 р: а) Київ; б) Переяслав;
в) Глухів; г) Москва; д) Чигирин.
1.3.Серед запропонованих термінів підкресліть ті, які мають відношення до періоду
Відродження:гуманізм, капела, емпіризм, індульгенція, скульптура, унія.
1.4.Поселення громадян поза межами своєї країни або завойована область чи колонія мали
назву: А) колонія; Б) окраїна; В) провінція; Г) метрополія
II рывень
2.1. Про кого йдеться в наведеному уривку__________ «Вітчизняні і іноземні джерела
описують їхні негативні і позитивні риси. Серед позитивних: винахідливість, військова
доблесть, хоробрість, байдужість до смерті. Вони любили похвалитися подвигами, зброєю,
одягом. Військовий обов’язок для них був понад усе».
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)невпинне ведення громадянської війни;
є) спустошення Криму
2.3.Кругосвітню подорож здійснив:а) Х.Колумб; б) Ф.Магеллан; в) Марко Поло; г) Ф.Дрейк
2.4.В якій країні в XVI ст. одночасно відбувались Реформація і Селянська війна: а) Франція;
б) Німеччина; в) Англія; г)Нідерланди
III рівень
3.1. По смерті І.Мазепи запорізькі козаки, які втекли разом з ним після Полтавської битви, на
своїй Раді у Бендерах (у Молдові) у 1710 р. обрали гетьманом колишнього генерального писаря
А) П. Полуботка Б) І. Самойловича В) Д. Апостола Г) П. Орлика Д) К.Розумовського
Е) Д. Многогрішного Є) П. Дорошенка
3.2.Встановіть відповідність між назвами
козацьких клейнодів та їх зображеннями:
а) корогва б) булава в) пірнач
г) печатка д) бунчук
3.3. Мануфактура – це: ____
а) середньовічне підприємство:
б) капіталістичне підприємство.
3.4.Події Варфоломієвської ночі відбувалися в:
а) Франції, б) Німеччині; в) Іспанії; г) Росії

