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ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЗВО «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
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Інтелектуальні змагання з базових дисциплін для учнів сільських 

закладів загальної середньої освіти 

2020 рік 

Завдання з історії  

ІІ тур 

10 клас  

Виконайте запропоновані завдання та за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1r18UnKdxKfU4k7MGNtFrc96l9wg

HJFDPZ0DZErbwmd4/edit  внесіть відповіді у гугл-форму. 

Загальна кількість балів – 85. 

І. Виконайте тестові завдання  

1.В якому році відбулася описана битва: «800 англійських солдатів і 2 тис. 

сипаїв у битві біля містечка Плессі вщент розгромили союзне французам 

68-тисячне сипайське військо». 

А) 1757 р.;  

Б) 1773 р.;  

В) 1775 р.;  

Г) 1787 р. 

2. Позначте ім´я  правителя Ірану династії Сефевідів, про діяльність якого 

згадується в тексті: «Він переміг узбеків та турків і, таким чином, 

повернув західні провінції Ірану. Він вигнав португальців, які заснували 

колонії в Перській затоці на початку XVI століття. Але його успіхи у 

веденні війни були незрівнянні з його миротворчою діяльністю»:  

А) шах Аббас І;  

Б) шах Тахмасп; 

В) шах Ісмаїл;  

Г) шах Сафі  

 

3. Із поданого переліку оберіть битву, яка поклала край турецькому 

просуванню в Європу: 

А) Битва в затоці Лепанто;  

Б) Астраханська битва; 

https://docs.google.com/forms/d/1r18UnKdxKfU4k7MGNtFrc96l9wgHJFDPZ0DZErbwmd4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1r18UnKdxKfU4k7MGNtFrc96l9wgHJFDPZ0DZErbwmd4/edit


В) Віденська битва;  

Г) Мальтійська битва 

 

4. Позначте дату підкорення Бабуром Північної Індії:  

А) 1526 р.;  

Б) 1556 р.;  

В) 1593 р.;  

Г) 1628 р. 

 

5.   Позначте період, який в історії отримав назву «Весна народів»:  

А) 1815–1914 р.р.;  

Б) 1848–1849 р.р.;  

В) 1870–1871 р.р. 

Г) 1789 – 1791 р.р. 

 

6.Оберіть назву періоду в історії Японії кінця  ХІХ –  початку ХХ ст.:  

 А) освічене правління;  

 Б) повної ізоляції ; 

 В) озброєного нейтралітету;  

 Г) квітка сакури 

 

7. Вкажіть прізвище політика, про якого йдеться в уривку з історичного 

джерела: «Вважаючи  себе  соціалістом,  заперечував  теорію  К.  Маркса  

про  пролетарську  революцію  і  диктатуру  пролетаріату  як  помилкову  

і  шкідливу  для  українства.  Саме  під  його  впливом  в  Україні 

ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на 

федеративну державу». 

А) М. Драгоманов; 

Б) М. Міхновський; 

В) М. Максимович; 

Г) М. Костомаров 

 

8. Позначте дату утворення першої політичної партії в Галичині:  

 А) 1889 р.; 

 Б) 1890 р.; 

 В) 1899 р.; 

 Г) 1900 р. 

 



9. Вкажіть форму монополістичного об’єднання, яка була домінуючою в 

промисловості Наддніпрянської  України на початку ХХ ст.: 

 А)  синдикат; 

 Б)  концерн; 

 В)  трест; 

 Г) картель 

 

10.  Позначте прізвище відомої оперної співачки, про яку йдеться в уривку 

з історичного джерела: «На  початку XX ст.  на  оперних  сценах  світу  

царювали  четверо  чоловіків – Баттістіні,  Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. 

І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати  врівень  з  

ними.  Найвимогливіші  критики  світу  називали  її «Незабутньою  

Аїдою»,  «Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією» 

 

 А) Г. Борисоглібська; 

 Б) М. Заньковецька; 

 В) М. Садовська-Барілотті; 

 Г) С. Крушельницька 

Всього – 10 балів.  

 

ІІ. Порівняйте запропоновані поняття й терміни, визначте спільні та 

відмінні ознаки. Наведіть приклади їх застосування: 

А) православ'я - уніатство; 

Б) демократія - диктатура; 

В) замок - палац. 

Всього- 15 балів. 

ІІІ. Розгляньте карту «Українські землі в 1687 – 1750 р.р.». 

- Визначте, у складі яких держав ( як складова держава чи автономна 

одиниця) перебували в 1687 р. українські землі: Чернігово-

Сіверщина, Переяславщина, Полтавщина, Київщина, Волинь, 

Галичина, Запоріжжя, Західне Поділля, Брацлавщина, Буковина, 

Закарпаття? 

 

- Які території охопило повстання С. Палія 1702-1704 р.р.? 

 

- На які терени поширював свою владу І. Мазепа в 1704 – 1708 р.р.? 

 

- Які походи, битви на теренах України відбулися в 1687 – 1709 р.р.? 

 



 

Всього – 20 балів. 

ІV. Із поданого переліку випишіть лише одну зайву історичну постать. 

Прокоментуйте свій вибір. Коротко, у вигляді п'яти запитань для 

кросворда, дайте характеристику вибраній особі.  

А) Лікург, Солон, Цінь Шихуанді; 

Б) Марія Терезія, Вільгельм ІІ, Петро Столипін; 

В) П. Текелія, Г. Потьомкін, П. Калнишевський. 

Всього – 20 балів.  

V. Уявіть себе  очевидцем першої марокканської кризи 1905 р. Напишіть 

репортаж про цю подію для шкільної газети.  

Всього – 20 балів. 

 


