
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

  

КЗВО «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗМАГАННЯ СЕРЕД УЧНІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ 

2019 рік 

Завдання з історії для учнів, які закінчили 8 клас та перейшли до 9 класу 

І тур 

Максимальна кількість балів - 60 

1. Прочитай текст  та виконай завдання. 

«…Він (стиль) значною мірою відповідав  ментальності українців, оскільки 

органічно поєднував відчуття святковості, динамічності, яскравої багатобарвності 

світу з ліричною, поетичною, філософською  сентиментальністю. До того ж всі 

українці, як і всі народи, що тією чи іншою мірою мали контакти зі Сходом, у 

сфері мистецтва  тяжіли до  пишності, емоційності, декоративності...» (Бойко О.Д. 

Історія України . - К.: Академія, 2001.-С.211-212) 

     
 

                А.                                 Б.                                В. 

1.1.Про який стиль в архітектурі  ведеться мова в уривку? (1 б.) 

1.2. Знайдіть будівлю, яка відповідає цьому стилю. (1б.) 

1.3. Де вона знаходиться?  (1 б.) 

1.4. Назвіть ще 5 архітектурних споруд, які відносяться до даного стилю. (5 б.) 

1.5. В яких видах мистецтва, окрім архітектури, проявився вищеописаний стиль? 

Наведіть приклади. (2 б.) 

Всього: 10 балів 

 

2. Поясніть походження і сучасне тлумачення крилатих історичних 

висловлювань: 

1. «І ти, Брут…..»  (5 б.); 

2. «Платон мені друг, але істина дорожча» (5 б.); 

Всього: 10 балів 



Малюнок 1 

Малюнок 2 

 

 

3. Про нього писали: англійці Байрон і Данієль Дефо, француз Віктор Гюго і 

німець Бертольд Брехт; росіяни Олександр Пушкін  і Кондратій Рилєєв; 

український поет Володимир Сосюра. 

3.1. Яка історична постать об`єднала  всіх цих авторів? Що Вам відомо про неї?  

(5 б.) 

3.2. Визначте 5 найбільш важливих фактів з його біографії. (5 б.) 

3.3. В чому, на Вашу думку, полягає національна пам'ять сучасної України про 

спадщину цього діяча? (10 б.)  

Всього: 20 балів 

 

4. Перед вами два світових шедеври живопису.  

4.1. Визначте які події вони передають. 

(2 б.)  

4.2. Коли ці події відбулись? (2 б.)  

4.3. До різниці між цими подіями 

додайте дату завоювання норманами 

Англії та відніміть кількість 

балканських походів князя Святослава 

Ігоревича. В результаті ви одержите 

важливу дату з історії України. (4б.) 

4.4.Поміркуйте над актуальністю 

результатів цієї події для сьогодення у 

процесах  розбудови української 

держави та націєтворення (12 б.) 

Всього 20 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 


