
Завдання 

І етапу (ліцейного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

у 2020-2021 навчальному році 

 
11 клас 

 

1. Дайте відповідь (одна відповідь – 1б.) 

а)   Вкажіть іншу назву війни СРСР проти Фінляндії у 1939-1940 рр. 

б) Вкажіть назву укріпленої лінії на Західному фронті, яка не виконала свого 

стратегічного завдання в ході ІІ світової війни. 

в)  Вкажіть назву військового плану нацистської Німеччини, відомого як «Директива 

№21» 

г)  Вкажіть країну, проти якої нацистське командування застосувало так званий «Білий 

план» («Вайс») 

д)  Вкажіть українське місто, що стало «столицею» Рейхскомісаріату «Україна».  

е)  Де представники Японії підписали Акт про беззастережну капітуляцію?  

є)  Яка військова операція отримала назву «другий Сталінград» або «Сталінград на 

Дніпрі» 

ж) Яку подію називають «Зустріч на Ельбі»? 

Всього 8б. 

 

2. За якою ознакою створено смисловий ряд: 

А) Дубно, Прохорівка, Карлхорст (1 б.) 

Б)  Польща, Данія, Норвегія; (1 б.) 

В)  Освенцім, Собібор, Треблінка; (1 б.) 

Г) Визначте зайве в тестовому ряду. Поясніть чому: 

    Г.Жуков, Д.Ейзенхауер, Б.Муссоліні, Е.Роммель. (2 б.) 

Всього 5б. 

3. Дайте визначення поняттям: 

Голокост – … 

«Східний вал» - … 

Радянізація - … 

Остарбайтер - … 

Репатріація - … 

«Антигітлерівська коаліція» - … 

«Дивна війна» - … 

Всього 7б. 

 

4. Поставте історичні події в хронологічному порядку (по 0,5б за кожне вірне місце 

події у хронологічному рядку): 

 

- танкова битва в районі Рівне – Дубно – Луцьк – Броди; 

- аншлюс Австрії; 

- створення Української повстанської армії; 

- звільнення Києва від фашистських загарбників; 



а) б) в) г) 

- Тегеранська конференція; 

- вступ СРСР у ІІ світову війну; 

- напад Німеччини на СРСР; 

- атомне бомбардування Нагасакі; 

- напад японської авіації на Перл Харбор; 

- утворення Карпатської України 

Всього 5б. 

5. Робота з історичними світлинами. 

А) Визначте історичні постаті.  

 

                 

(4б.) 

Б) Кому належать слова: 

«Ніколи не здавайтеся — ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, 

ні у значному, ні в дрібному, ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі і 

здоровому глузду» 

«У тебе є вороги? Добре. Значить, у своєму житті ти щось колись відстоював». 

«Коли орли мовчать, базікають папуги». 

«Народ, який забув своє минуле, втратив своє майбутнє».?                                    (1б.) 

                                                                                                

В) На честь кого названо національний рух?                                                                 (1б.) 

                                                                                             

Г) Хто був керівником загонів «Бульбівців» («Бульбашів») на Волинському Поліссі?                                                                                                 

                                                                                                                                             (1б.) 

 

Д) Кого сучасники називали «Наш Генерал»?                                                               (1б.) 

 

Всього 8б. 

6. Назвіть роки запропонованих подій та визначте скільки часу минуло між ними  

                                                                                                                                        (по 2б): 

а). Від Мюнхенської угоди до відкриття Другого фронту 

б). Від битви за Москву до Ялтинської конференції 

в)  Від початку масових розстрілів у Бабиному Яру до капітуляції Японії. 

г)  Від визволення Харкова до атомного бомбардування Хіросіми  

                                                                                                                               Всього 8б. 

 



7. Які історичні події зображено на світлинах? (4 б.)  

      Розташуйте їх в хронологічній послідовності. (4 б.)                                      Всього 8б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Прочитайте уривки з документу: 

«…Волею Українського народу Організація Українських Націоналістів під 

проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку 

поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. 

Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її Творця й Вожда Євгена 

Коновальця вела в останніх десятиліттях кровавого московсько-большевицького 

поневолення завзяту боротьбу за свободу, взиває ввесь український нарід не скласти 

зброї так довго, доки на всіх українських землях не буде створена Українська 

Суверенна Держава.» 

 

А) З якого документу наведено уривок? (0,5б.)  

Б)  Коли і де проголошено документ? (1б.) 

В) Як проголошення документу вплинуло на подальші події? (1,5 б) 

Всього 3б. 

 

Загалом 52б. 
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