9 клас
ПІБ _____________________________________________________________________________________ ______
Навчальний заклад, район______________________________________________________________________
Назва роботи____________________________________________________________________________________
контактний телефон____________Секція_________________________________________________________

1 варіант

І рівень. ( 11 завдань по 1 балу)
Оберіть одну правильну відповідь :
1. Вкажіть, який із наведених історико-етнографічних регіонів, на середину ХІХ ст. належав до
Королівства Галичини та Лодомерії .
А) Бессарабія;
Б) Волинь;
В) Буковина;
Г) Закарпаття.
2. Вкажіть яка галузь господарства починає активно розвиватись на Правобережній Україні у першій
половині ХІХ ст.
А) вирощування цукрових буряків;
Б) вівчарство;
В) чорна металургія;
Г) виноградарство.
3. Ліквідація панщини на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії відбулася
внаслідок:
А) Революції 1848-1849 рр.;
Б) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ;
В) повстання Лук’яна Кобилиці;
Г) поразки Австрії у війні з Наполеонівською Францією.
4. Вкажіть, в результаті якої події виникло Азовське козаче військо:
А) Російсько-турецької війни 1806-1812 рр;
Б) ліквідації Запорізької Січі;
В) Наполеонівських війн;
Г) Російсько-турецької війни 1828-1829 рр.
5. Які із наведених соціально-економічних процесів характерні для розвитку українських земель у
складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст.:
А) скасування панщини;
Б) ліквідація кріпацтва;
В) зростання кількості «військових поселень»;
Г) активне будівництво залізниць.
6. Вкажіть поняття, яким називався релігійно-етичний рух, що активно поширюється на українських
землях на початку ХІХ ст., прихильники якого закликали людей до морального вдосконалення та
об’єднання людей на принципах братерства, рівності та взаємодопомоги.
А) Декабристський рух;
Б) Масонство;
В) Гуманізм;
Г) Просвітництво.
7. Вкажіть рік видання альманаху «Русалка Дністрова».
А) 1816 р.;
Б) 1830 р.;
В) 1837 р.;

Г) 1848 р.

8. Вкажіть хто із названих осіб був відомим біологом, етнографом, першим ректором Київського
університету Святого Володимира:
А) М. Максимович;
Б) М. Маркевич;
В) В. Каразін;
Г) І. Котляревський.
9. Вкажіть назву організації, що почала видавати першу україномовну газету «Зоря Галицька»:
А) Головна руська рада;
Б) Руський собор;
В) Товариство греко-католицьких священників;
Г) «Руська трійця».
10. Вкажіть, в якому році відбувались події, що згадуються у документі: «Шевченко, замість того,
щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії, які удостоїли викупити
його з кріпосництва, писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту… Художника
Шевченка … призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус».
А) 1814 р.;
Б) 1830 р.;
В) 1840 р.;
Г) 1847 р..
11. Назвіть подію, що створила передумови для українського національного відродження на
західноукраїнських землях наприкінці XVIII – початку ХІХ ст.
А) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ;
Б) «весна народів»;
В) утворення Головної руської ради;
Г) видання альманаху «Русалка Дністрова».

ІІ рівень (3 завдання по 3 бали)
1. Встановіть відповідність між історичними подіями та наслідками до яких вони призвели:
1. Російсько-французька
А Зміна правового становища українського
війна 1812 р.
селянства
2. Реформи Марії-Терезії Б Ліквідації Кримського ханства
та Йосифа ІІ
3. Російсько-турецька війна В Включення Бессарабії до складу Російської
1806-1812 рр.
імперії
Г Масова поява воєнних поселень на території
Слобідської і Південної України
2. Встановіть хронологічну послідовність подій
А) «Холерні бунти» на Закарпатті;
Б) заснування Київського університету;
В) утворення «Південного товариства» ;
Г) проведення Слов’янського собору у Празі.
3. Вкажіть, які із наведених тверджень характеризують діяльність української національної
інтелігенції під час Революції 1848-1849 рр. у Австрійській імперії.
А) утворення Центральної ради народової;
Б) відкриття «Барбареуму»;
В) утворення товариства Галицько-руська матиця;
Г) утворення Головної руської ради;
Д) ліквідація панщини у Галичині;
Е) організація та проведення Собору руських вчених.

ІІІ рівень ( 2 завдання по 5 балів)
1. Прочитайте уривок із документу та дайте відповіді на запитання.
«Університет належатиме до числа вищих училищ в імперії … На цій підставі в Харківському
університеті викладатимуться всі ті науки, які відрізняють шлях до достойного посідання місць у
різних званнях громадянина і вірнопідданого.»
1)
2)
3)
4)

Коли було відкрито навчальний заклад, про який йде мова у документі?
Хто був ініціатором його заснування? Що вам відомо про дану особу?
Які ще університети виникли на території України наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст.?
Як вплинула поява вищих навчальних закладів Наддніпрянської України на національне
відродження українського народу?

2. Дайте характеристику економічному та правовому
західноукраїнських землях у першій половині ХІХ ст.

становищу

селянства

на

