
Завдання 

І етапу (ліцейного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

у 2020-2021 навчальному році 

 

9 клас 
 

1. За якою ознакою створено тестовий ряд: 

 

А) 1385 р., 1569 р., 1596 р.; (1б) 

Б) Чигирин, Батурин, Глухів,  Батурин (1б) 

В) Сигізмунд ІІ Август, Стефан Баторій, Людовік ХІV (1б) 

Г) Визначте зайву позицію.  

     Поясніть. 

     І.Богун, П.Бут, М.Кривонос, Д.Нечай. (2б) 

Всього 5б. 

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

у хронологічному рядку): 

 

- штурм Бастилії; 

- ліквідація Запорозької Січі; 

- третій поділ Речі Посполитої; 

- ліквідація Катериною ІІ гетьманства в Україні; 

- створення Гетьманщини; 

- Полтавська битва; 

- проголошення у Франції «Декларації прав людини та громадянина»; 

- початок «Руїни»; 

- «Вічний мир»; 

- створення Задунайської Січі 

Всього 5б. 

 

3. Запишіть поняття і терміни у відповідний сектор таблиці і дайте їм визначення 

(по 2б.): 

 

Політична 

історія 

Економічна 

історія 

Військова 

історія 

Історія 

релігій 

Історія 

культури 

     

 

1) Унія; 2) Мушкет; 3) Генеральні штати; 4) Найманий працівник; 5)Покатоличення                     

6) Бароко; 7) Протестантизм; 8) Барщина;  9) Просвітництво; 10) Інтервенція 

Всього 20б. 

4. Робота з документом.  

«…Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо… 

господарю ж Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди…»  

А) Про яку подію йдеться? (2б).            

Б) Коротко розкажіть про неї. (3б)                                                                         Всього 5б. 



а) б) в) г) 

5. Робота з історичними світлинами. 

     А) Визначте історичні постаті.  

       

                                     
 

 

(4б.) 

Б) Кому з них належить вислів? 

«За віру православну заступаючись і славу безсмертну тим собі заробляючи, ми 

груди свої кров'ю неприятельською багрянимо. Бог свідок моєї душі, що я ніколи 

не ходив в Україну з тим, щоб руйнувати мою батьківщину; не хвалячись, правду 

говорю, що всі мої заходи і намагання спрямовані на те, щоб робити шкоду нашим 

ворогам, бусурменам.»                                                                                               (1 б.) 

 

В) Про кого з них говорили сучасники? 

«Розмова з цим володарем дуже приємна, він має великий досвід у політиці й, 

у протилежність до московців, слідкує й знає, що діється в чожоземних країнах. 

Він показував мені свою збірку зброї, одну з найкращих, що я бачив у життю, 

а також добірну бібліотеку, де на кожному кроці видко латинські книжки.» З 

листа Жана Балюза.  

«Муж літами понад сімдесятку, з суворим обличчям, зложеним на козацький 

звичай, учений в латинській, польській і руській мові, власник великих 

достатків. Історик та тлумач Даниїл (Даніель) Крман.  

(1 б.) 

Г) Кого із запропонованих персоналій турки-османи  називали «Урус Шайтан»?                                                              

                                                                                                                                             (1 б.) 

Д) Між ким із представлених осіб велося листування в зв'язку з тим, що один з 

персонажів хотів запросити іншого завідувати бібліотекою у Батурині. Це на ті 

часи була висока посада (на кшталт нинішнього міністра культури ).                                                          

                                                                                                                                             (1 б.) 

Всього 8б.  

 

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

                                                                                                                                        (по 2б): 

а). Від Зборівського миру до зруйнування Чортомлицької Січі. 

б). Від початку Національно-визвольної війни українського народу до Маніфесту   

Катерини ІІ про приєднання Криму. 

https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2


в) Від зруйнування Батурина військами О.Меньшикова за наказом Петра І до 

початку Великої французької революції. 

г) Від «Чорної Ради» у Ніжині до початку гетьманування Кирила Розумовського.   

                                                                                                                             Всього 8б. 

 

7. А) Герб якої губернії зображено на малюнку? 

Б) До складу якого генерал-губернаторства входила губернія? 

 В) На якій території Наддніпрянщини знаходилася губернія? 

   Г)  Коли було запроваджено на українських землях адміністративно-територіальний      

   устрій, що існував у Російській імперії. 

 
                                                                                                                          
 
                                                                                                                    

Всього 4б.                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом 55б. 


