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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 9 клас та перейшли до 10 класу 

І тур 

Максимальна кількість балів - 60 

1. Розгляньте картину. 

1.1. Визначте подію, яка зображена на 

картині (1б.) 

1.2. Вкажіть її дату (1б.) 

1.3. Хто зображений на світлині? (3б) 

1.4. Чим була викликана ця подія?(1б)  

1.5. Який вплив мала ця подія на 

розвиток Європи п.XIX ст.(4б) 

Всього 10б. 

 

2. Поясніть походження і сучасне тлумачення крилатих історичних висловлювань: 

1. «Сподівайтеся на Бога, але порох тримайте сухим!»; (5б.)  

2. «Від великого до смішного – один крок» (5б.) 

 

Всього: 10 балів 

 

3. Перед вами портрети історичних діячів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Визначте історичні постаті. (4б) 

3.2. Ким вони були в історії? (4 б) 

3.3. Про кого з них йдеться в документі? (2б) 

«Хоча і не належить до вказаного товариства але знаходився в дружніх 



   Малюнок 1 

Малюнок 2 

 

 

зв’язках з багатьма його учасниками.. Вміщені їм твори… мали поширювати в 

малоросійському народу думки про його відділення від імперії. – Помістити в 

Олексіївський равелін на чотири місяці, а потім відправити на службу в 

Вологду.» 

3.4. Вказати 5 найважливіших фактів із біографії цієї історичної постаті. (5б) 

3.5. Поміркуйте над тим, що з історичної спадщини даного діяча є актуальним  

для сьогодення у процесах  розбудови української держави та націєтворення. 

(5 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 кількість розподілів Польщі у 

другій половині ХVIII ст. та назву-

цифру, яка означає 

червоносорочечників Гарібальді. В 

результаті ви одержите важливу дату з 

історії України.(4 б.) 

 4.4. Визначте роль і місце цієї дати в 

історії України та поміркуйте над  

актуальністю її уроків для сьогодення. 

(12 б.) 

Всього:20 балів 

 

 

 
 

 

 

 

 


