9 клас
ПІБ ________________________________________________________________________________________
Навчальний заклад, район_____________________________________________________________________
Назва роботи_________________________________________________________________________________
контактний телефон__________Секція_________________________________________________________

2 варіант
І рівень. ( 11 завдань по 1 балу)
Оберіть одну правильну відповідь:
1. Вкажіть, який із історико-етнографічних регіонів увійшов до складу Російської імперії
внаслідок поділів Речі Посполитої.
А) Галичина;
Б) Бессарабія;
В) Лівобережжя;
Г) Волинь.
2. Вкажіть, яке місто на території України мало найбільшу кількість населення на середину ХІХст.
А) Одеса;
Б) Херсон;
В) Севастополь;
Г) Миколаїв.
3. Вкажіть, які риси соціально-економічного розвитку були характерні для західноукраїнських
земель у складі Австрійської імперії у другій половині ХVIII ст.
А) скасування панщини;
Б) запровадження кріпацтва;
В) ліквідація особистої залежності селян;
Г) стрімкий процес урбанізації.
4. Одним із проявів антикріпосницького руху на Поділлі у 1813-1835 рр. став селянський рух під
проводом:
А) О. Довбуша;
Б) М. Залізняка;
В) Л. Кобилиці;
Г) У. Кармелюка.
5. На території Закарпаття у першій половині ХІХ ст. основними землевласниками були:
А) угорські пани; Б) польська шляхта; В) українські селяни;
Г) німецьке дворянство.
6. Вкажіть, яке поняття використовують для діячів греко-католицької церкви, які дали поштовх
національному відродженню на Західній Україні наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст..
А) Гайдамаки;
Б) Опришки;
В) Братчики;
Г) Будителі.
7. Вкажіть рік заснування Харківського університету.
А) 1798 р.;
Б) 1805 р.;
В) 1834 р.;

Г) 1846 р..

8. Вкажіть, хто із наведених осіб був відомим громадсько-політичним та релігійним діячем на
Західній Україні, очільник Головної руської ради.
А) Г. Яхимович;
Б) Я. Головацький;
В) І. Могильницький;
Г) М. Шашкевич.
9. Один із програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства мав назву.
А) «Конституція»;
Б) «Руська Правда»;
В) «Книга буття українського народу»;
Г) «Клятвена обіцянка».
10. Вкажіть, в якому році відбувались події, що згадуються у документі: «За відомістями, що до
нас надійшли, депутат Рейхстагу Лук’ян Кобилиця своїм місцевим однодумцям прищепив ідею, …
що він одержав від його величності цісаря обирати нових війтів і десятників».
А) 1816 р.;
Б) 1834 р.;
В) 1843 р.;
Г) 1848 р..
11. Вкажіть в якому історико-політичному творі кінця XVIII – початку ХІХ ст були викладені
основні ідеї дворян-автономістів Наддніпрянської України.
А) Т. Шевченко «Кобзар».
Б) М. Костомаров «Книга буття українського народу»;
В) «Історія Русів»;
Г) П. Куліш «Чорна рада»;

1. Встановіть відповідність між
1. «весна народів»
2. повстання
Чернігівського полку
3. Польське
повстання
1830-1831 рр.

ІІ рівень (3 завдання по 3 бали)
історичними подіями та наслідками до яких вони призвели:
А
Б

Придушення повстання декабристів на Україні
Відкриття Київського університету Святого Володимира

В

Перший досвід парламентської діяльності українців

Г

Утворення Товариства греко-католицьких священників

2. Встановіть хронологічну послідовність подій
А) написання І. Котляревським «Енеїди»;
Б) заснування товариства Галицько-руська матиця;
В) відкриття Київського університету Св. Володимира;
Г) видання альманаху «Русалка Дністрова».
3. Вкажіть, які явища були характерними для розвитку Наддніпрянської України у першій
половині ХІХ ст.
А) процес урбанізації;
Б) лібералізація суспільно-політичного життя;
В) початок промислового перевороту;
Г) активна співпраця польського та українського суспільно-політичних рухів;
Д) зростання ролі греко-католицької церкви у суспільно-політичному житті;
Е) початок українського національного відродження.

ІІІ рівень ( 2 завдання по 5 балів)
1. Прочитайте уривок документ та дайте відповіді на запитання.
«Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, пробудився і наш український лев і гарне нам
ворожить майбутнє. Встаньте, браття, але не до звади й незгоди! Будемо тим, чим бути
можемо, будьмо – Народом!»
1)
2)
3)
4)

Яка організація звернулась такою промовою? Хто її очолював?.
Якими були обставини виникнення даної організації?
Які вимоги висувала дана організація? Якими були результати її діяльності?
Яке значення мала поява даної організації, та яка її роль в розвитку українського
суспільно-політичного руху?

2. Дайте характеристику соціально-економічному розвитку Наддніпрянської України у першій
половині ХІХ ст.

