
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

  ЗАВДАННЯ 

І (заочного) етапу інтелектуальних змагань серед учнів сільських шкіл з історії 

11 клас 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fW2MwiSeTfAq0Qnzqfv2C16MfH3-

p0zI9KUJjhxXsBs/edit 

 

 

Максимальна кількість балів - 50 

І. Виконайте тестові завдання.  

1. Вкажіть дату заснування Русько – української радикальної партії:  

А) 1908р.;                 

Б)1890 р. ;  

В)1896 р.;  

Г)1899 р. 

 

2.Серед перелічених подій позначте подію, яка відбулася першою:  

А) друга англо – бурська війна;  

Б) іспано – американська війна;  

В) російсько – японська війна;  

Г) японо – китайська війна 

 

3.Вкажіть подію, яка стала приводом до початку Першої світової війни: 

А) анексія Боснії Австро – Угорщиною;  

Б) Марокканська криза;  

В) Сараєвське вбивство;                                   

Г) Фашодський інцидент 

 

4.Позначте назву річки, на якій було зупинено німецький наступ у 

Франції у 1914 р. та назву цієї битви в історичній літературі:  

А) Луара, «оборона на Луарі»;  

Б) Марна, «диво на Марні»;  

В) Сена, «протистояння на Сені»;  

Г) Сомма, «конфронтація на Соммі» 

 

5.Вкажіть назву документа, підписання якого свідчило про вихід Росії з 

Першої світової війни:          

А) Брест – Литовський мир:  

Б) Бухарестський договір;  

В) Версальський договір;                     

Г) Комп'єнське перемир'я 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fW2MwiSeTfAq0Qnzqfv2C16MfH3-p0zI9KUJjhxXsBs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fW2MwiSeTfAq0Qnzqfv2C16MfH3-p0zI9KUJjhxXsBs/edit


 

6.Вкажіть назву політичної організації, яка була створена у 1908 р.:                                                 

А) Всеукраїнська загальна організація;  

Б) Революційна українська партія;                                                          

В) Товариство українських поступовців;  

Г) Українська радикально – демократична партія 

7.Вкажіть назву воєнної події, в якій брав участь Легіон Українських 

Січових Стрільців:  

А) бої за гору Маківку ;  

Б) Брусиловський прорив;                                                                           

В) облога і взяття фортеці Перемишль;  

Г) Галицька операція 

8.Позначте основну мету діяльності Української Центральної Ради на 

початковому етапі:  

А) автономія України у складі Росії; 

Б) встановлення миру і розв'язання аграрного питання;  

В) негайне проголошення самостійності України;  

Г) розбудова демократичної Росії 

 

9.Вкажіть подію, яка збіглася в часі з роботою в Києві другого 

військового з'їзду:           

А) збройний виступ самостійників;  

Б) приїзд до Києва делегації Тимчасового уряду;                           

В) робота  Українського національного конгресу;  

Г) ухвалення І Універсалу 

 

10.Позначте подію, яка відбулась у червні 1905 р. в Україні:              

А)повстання в селі Великі Сорочинці;  

Б) повстання солдат і матросів у м. Севастополі;  

В) повстання матросів на панцернику «Князь Потьомкін – Таврійський» ;  

Г) повстання солдат саперної роти у Києві 

(Всього: 10 балів) 

 

ІІ. Назвіть п´ять подій періоду 1939-1943 р.р., які відбулися раніше, ніж 

звільнення Києва від нацистських загарбників у Другій світовій війні. 

Вкажіть імена історичних осіб, з якими пов´язані ці події.  

(Всього: 10 балів) 

 

ІІІ. Напишіть есе на тему: «НЕП в Україні: тимчасовий відступ від політики 

воєнного комунізму чи втрачена перспектива».  

(Всього: 20 балів) 



ІV. Поясніть походження і сучасне тлумачення крилатих історичних 

висловлювань: «Париж вартий меси»  «Хліба і видовищ». 

(Всього: 10 балів) 


