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Історія Укра

Автор: СШЛНІТ
Описание:
Українські землі під владою Речі Посполитої. Нар
українського народу

Задание #1
Вопрос:

Вкажіть, у якому році було зведено на остр
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1525 рік
2) 1551 рік
3) 1556 рік
4) 1572 рік
5) 1575 рік
Задание #2
Вопрос:

Вкажіть, у якому році було створено Річ П
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1513 рік
2) 1569 рік
3) 1576 рік

Задание #5
Вопрос:

Оберіть причини, що зумовили прихильне
та Польщі (3 позиції):
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) можливість створити дієву оборону від К
2) шляхетські "наїзди" та свавілля
3) надія на рівноправне становище України
4) сподівання на широкі привілеї, права та
5) наміри отримати більше орних земель і з
6) необхідність протидії Московському кня
Задание #6
Вопрос:

Оберіть наслідки Люблінської унії для укр
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) надання Україні статусу автономії
2) розвиток національної культури
3) об'єднання усіх укранських земель у скл
4) утвердження шляхетської демократії
5) виникнення православних братств
6) посилення російського впливу

Задание #9
Вопрос:

Розташуйте події у хронологічній послідов
Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:

__ початок Лівонської війни
__ козацька реформа (реєстр) польського к
__ юридичне узаконення кріпацтва
__ битва під П'яткою між Костянтином Ост
__ Цецорська битва
__ І Литовський статут
Задание #10
Вопрос:

Розташуйте події у хронологічній послідов
Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:

__ ухвалення сеймом "Порядків щодо козак
__ Люблінська унія
__ початок правління короля Владислава IV
__ перше письмове свідчення про козаків
__ перша спроба створити реєстр козаків
__ ІІ Литовський статут
Задание #11
Вопрос:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) Криштоф Косинський
2) Павло Бут, Дмитро Гуня, Яків Острянин
3) Тарас Федорович (Трясило)
4) Северин Наливайко
__ 1594-1596 років
__ 1630 року
__ 1637-1638 років
__ 1591-1593 років
Задание #14
Вопрос:

Встановіть відповідність між назвами тери
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) степи, не обжиті осілим населенням
2) пасмо території за порогами Дніпра
3) плавні з островами, озерами, протоками
4) кочові стійбища ногайських татар
__ Дике поле
__ Дніпровський низ
__ Великий Луг
__ улуси

__ 1634 р.
__ 1635 р.
Задание #17
Вопрос:

Встановіть відповідність між особами та п
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) участь у роботі сейму
2) зайняття престолу в Яссах
3) лицарська смерть
__ Іван Підкова
__ Дмитро Вишневецький
__ Костянтин Острозький
Задание #18
Вопрос:

Встановіть відповідність між особами та п
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) спорудження фортеці Кодак
2) Солоницька битва
3) прльсько-козацький конфлікт
__ Марко Жмайло

__ "Ординація..." сейму
__ Переяславська угода
Задание #21
Вопрос:

Встановіть відповідність між подіями та їх
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:

1) утворення козацтва реєстрового
2) утворення козацтва низового
__ визначення привілеїв, прав, обов'язків
__ захист південних кордонів
__ посилення урядового контролю
__ військова повинність
__ освоєння причорноморських степів
__ заснування поселень, хуторів, січей
__ покозачення селян, міщан
__ утворення Запорозької Січі
Задание #22
Вопрос:

Встановіть відповідність між подіями та їх
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1) Цецорська битва 1620 року

Задание #24
Вопрос:

Встановіть відповідність між уніями та їх р
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:

1) Люблінська унія
2) Берестейська унія
__ спільні король, сейм
__ зрівняння шляхти в правах
__ спільні сенат, грошова одиниця
__ певна автономія Литви
__ втрата православними ієрархії
__ утворення греко-католицької церкви
__ підпорядкування Папі Римському
__ об'єднання православ'я і католицизму
Задание #25
Вопрос:

Визначте поняття (одним словом):
Форма державного правління, що передбач
термін.
Запишите ответ:

__________________________________________

здобув авторитет і славу видатного держав
завдяки дисципліні, озброєння, освіченост
Запишите ответ:

__________________________________________
Задание #29
Вопрос:

Розгляньте козацькі клейноди.
Вкажіть на зображенні ЛИТАВРИ.
Укажите место на изображении:

Задание #30

Задание #32
Вопрос:

Розгляньте козацькі клейноди.
Вкажіть на зображенні ПЕЧАТКУ.
Укажите место на изображении:

Задание #34
Вопрос:

Розгляньте портрети історичних діячів.
Вкажіть портрет КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО
Укажите место на изображении:

Задание #35
Вопрос:

Розгляньте портрети історичних діячів.
Вкажіть портрет СТАНІСЛАВА КОНЕЦПОЛЬСЬ
Укажите место на изображении:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
__ гончарному цеху
__ цирюльницькому цеху
__ іконописному цеху
__ столярному цеху
Задание #37
Вопрос:

Із запропонованих літер складіть ім'я та прізвище
Изображение:

Составьте слово из букв:

ТКОАІПЬССЦОКЙСЬНИЛНАВ ЛЕ -> _________
Задание #40
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть назву
малюнку.
Изображение:

