Історія України - 25 питань
1. Перша землеробська культура на території сучасної України:
а) трипільська культура;
б) скіфська культура;
в) давньогрецька культура.
2. Народ на території сучасної України, ім’я якого вперше зафіксоване у письмових
пам’ятках:
а) кіммерійці;
б) сармати;
в) трипільці.
3. Хто очолював перші походи Русі на Царгород (Константинополь):
а) Аскольд;
б) Олег;
в) Ігор.
4. Назва союзу племен, під час походу на землі якого у 945 р. загинув київський князь
Ігор:
а) древляни;
б) поляни;
в) дуліби.
5. Хто з київських князів у 964-65 рр. розгромив Хозарський каганат:
а) Святослав.
б) Олег
в) Ігор
6. Автором якого твору був Володимир Мономах:
а) «Повчання»;
б) «Заповіт дітям»;
в) «Літопис Руський».
7. Право міського самоврядування у середньовічній Європі мало назву:
а) магдебурзьке право;

б) литовське право;
в) волоське право.
8. У містах середньовічної України ремісники різних професій об’єднувалися:
а) у цехи.
б) у братства;
в) у гильдії;
9. У якому монастирі у 1561 р. було завершено переклад і виготовлення Нового
Заповіту (Євангелія), який містив елементи української народно-розмовної мови:
а) Пересопницькому;
б) Дерманьському;
в) Густинському.
10. Поява ордену єзуїтів на українських землях у другій половині ХVІ ст. стало
проявом:
а) Контрреформації.
б) культури Відродження;
в) Реформації;
11. Внаслідок Берестейської унії 1596 р. на українських землях виникла:
а) греко-католицька церква;
б) католицька церква;
в) протестантська церква.
12. Автори літературних і наукових творів, у яких розглядалися переваги і недоліки
об’єднання православної та католицької церков у кінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.:
а) полемісти;
б) гуманісти;
в) просвітники.
13. Хто з ватажків козацько-селянських повстань підписав Куруківську угоду 1625 р.
та який реєстр вона встановлювала:
а) М.Дорошенко – 6 тис. чол.;
б) М.Жмайло – 5 тис. чол.;

в) Т.Федорович – 8 тис. чол.
14. Київський колегіум був заснований Київським митрополитом П. Могилою у:
а) 1632р.;
б) 1622 р.;
в) 1642 р.
15. У 1635 р. фортецю Кодак на Дніпрі уряд Речі Посполитої побудував для:
а) нагляду за запорозькими козаками;
б) захисту південних кордонів держави;
в) налагодженню торгівлі зі східними країнами.
16. Під час Національно-визвольної війни українського народу проти Речі
Посполитої бойові дії проходили на:
а) Брацлавщині, Волині, Поділлі, Галичини, Київщині;
б) Київщині, Чернігівщині, Переяславщині;
в) Київщині, Брацлавщині, Чернігівщині, Поділлі.
17. Соціальною базою Визвольної війни були:
а) селяни, козаки, міщани-українці, частина української шляхти;
б) селяни, козаки, частина міщан, шляхта;
в) козаки, міщани, шляхта, духовенство.
18. Гадяцька угода була укладена в:
а) 1658 р.;
б) 1657 р.;
в) 1659 р.
19. Ніжинська (Чорна ) рада відбулася в:
а) 1663 р.
б) 1660 р.;
в) 1661 р.;
20. За часів гетьманування від Д. Многогрішного до І. Мазепи столицею
Лівобережної України було місто:
а) Батурин;

б) Гадяч;
в) Чигирин.
21. Слов’ян І – ІІ ст. н. е. римські автори називали:
а) антами;
б) венедами;
в) склавинами.
22. Бог блискавки і грому у східних слов’ян:
а) Дажбог;
б) Світовид;
в) Перун.
23. Засновник Києва згідно давньоруського літописного зведення:
а) Аскольд;
б) Кий;
в) Хорив.
24. Згідно літопису ці східнослов’янські племена проживали вздовж річки Десна з
центром у Чернігові:
а) поляни;
б) сіверяни;
в) древляни.
25. Після правління якого князя Київська Русь фактично вступає у період
роздробленості:
а) Мстислава Великого.
б) Ярослава Мудрого;
в) Володимира Мономаха;

