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Історія України, Розділ-09 
Автор: СШЛНІТ 

Описание: 

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої усередині ХVII століття. 

Відродження української держави. 

 

 

Задание #1 
Вопрос: 

Зазначте, хто очолив національно-визвольну війну українського народу проти Речі 

Посполитої: 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Петро Сагайдачний 

2) Богдан Хмельницький 

3) Іван Виговський 

4) Іван Мазепа 

5) Іван Сірко 
 

Задание #2 
Вопрос: 

Вкажіть, коли почалася національно-визвольна боротьба українського народу середини 

XVII століття: 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) початок січня 1648 року 

2) початок лютого 1648 року 

3) квітень-травень 1648 року 

4) червень 1648 року 

5) липень 1648 року 
 

Задание #3 
Вопрос: 

Вкажіть, хто був союзником Богдана Хмельницького у 1648 році: 
 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Московія 

2) Річ Посполита 

3) Кримське ханство 

4) Швеція 

5) Литва 
 

Задание #4 
Вопрос: 

Назвіть місто, де було підписано українсько-російський договір 1654 року: 



 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Київ 

2) Переяслав 

3) Глухів 

4) Москва 

5) Смоленськ 
 

Задание #5 
Вопрос: 

Визначте причини перемоги українських повстанців у битвах під Жовтими Водами та 

Корсунем (3 позиції): 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) допомога російських військ 

2) допомога татар і ногайців 

3) військове мистецтво Богдана Хмельницького 

4) перехід реєстровців на бік повстанців 

5) підтримка з боку селян 

6) втеча польського війська 
 

Задание #6 
Вопрос: 

Визначте причини національно-визвольної боротьби українського народу в середині 

XVII століття (3 позиції): 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) війна Речі Посполитої з Туреччиною 

2) посилення національно-релігійного гніту 

3) обмеження прав козацтва 

4) погіршення становища селян і міщан 

5) бажання скинути короля 

6) намагання росії послабити Річ Посполиту 
 

Задание #7 
Вопрос: 

Вкажіть події, які стосуються західного походу козацького війська у 1648 році (3 

позиції): 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) об'єднання з польськими повстанцями 

2) перемога під Пилявцями 

3) облога Львова та Замостя 

4) визволення українських земель від польського панування 

5) налагодження стосунків із Папою Римським 



6) встановлення західних кордонів 
 

Задание #8 
Вопрос: 

Визначте найближчих сподвижників гетьмана Богдана Хмельницького (3 позиції): 
 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Федір Вишняк 

2) Адам Кисіль 

3) Філон Джеджалій 

4) Єремія Вишневецький 

5) Максим Кривоніс 

6) Януш Радзивілл 
 

Задание #9 
Вопрос: 

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

__ Збаразько-Зборівська кампанія 

__ Переяславська Рада 

__ похід на Київ Радзивілла 

__ Берестецька битва 

__ оборона Умані Іваном Богуном 

__ вступ армії Богдан Хмельницького до Києва 
 

Задание #10 
Вопрос: 

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

__ облога Збаража 

__ проголошення Богданом Хмельницьким програми розбудови держави 

__ зміна політичної орієнтації гетьмана України після Віленського перемир'я 

__ Земський собор в Москві про приєднання України 

__ другий Молдавський похід 

__ битва під Городком та облога Львова 
 

Задание #11 
Вопрос: 

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

__ Охматівська битва 

__ прибуття Василя Бутурліна до Переяслава 

__ союз Богдана Хмельницького з Юрієм ІІ Ракоці 



__ українсько-російська угода 

__ переговори України зі Швецією 

__ повернення Антона Ждановича в Україну 
 

Задание #12 
Вопрос: 

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

__ Батізька битва 

__ Білоцерківське перемир'я 

__ Берестецька битва 

__ укладення молдовсько-українського союзу 

__ поразка козацьких військ під Сучавою 

__ облога Жванця на Поділлі 
 

Задание #13 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між датами та подіями: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Віленське перемир'я 

2) Батізька битва 

3) Білоцерківський договір 

4) битва під Жовтими Водами 
 

__ 5-6 вересня 1648 року 

__ вересень 1651 року 

__ травень 1652 року 

__ жовтень 1656 року 
 

Задание #14 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між державами та їх правителями: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Ян Казимир 

2) Юрій ІІ Ракоці 

3) Карл Густав 

4) Василь Лупул 
 

__ Молдова 

__ Польща 

__ Трансільванія 

__ Швеція 



 

Задание #15 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між датами і подіями: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) перший Молдавський похід 

2) битва під Лоєвим 

3) воєнні дії Антона Ждановича 

4) угода між Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем 
 

__ липень 1649 року 

__ серпень 1650 року 

__ березень 1654 року 

__ січень-липень 1657 року 
 

Задание #16 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між посадами та їх функціями: 
 
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) відав фінансами, очолював скарбницю 

2) ад'ютант гетьмана 

3) глава держави 

4) охоронець корогви 
 

__ гетьман 

__ генеральний підскарбій 

__ генеральний хорунжий 

__ генеральний осавул 
 

Задание #17 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між датами та укладеними Україною союзами: 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) з Трансільванією 

2) з Молдовою 

3) з Росією 
 

__ серпень 1652 р. 

__ березень 1654 р. 

__ жовтень 1656 р. 
 

Задание #18 
Вопрос: 



Встановіть відповідність між правителями та укладеними Україною союзами: 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) з Трансільванією 

2) з Молдовою 

3) з Росією 
 

__ Олексій Михайлович 

__ Юрій ІІ Ракоці 

__ Василь Лупул 
 

Задание #19 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між особами та переговорами, які вони вели: 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) про союз України і Венецією 

2) про союз України з Росією 

3) про союз України зі Швецією 
 

__ Василь Бутурлін 

__ Альберто Віміна 

__ Карл Густав 
 

Задание #20 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між датами та здійсненими переговорами: 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) про союз України і Венецією 

2) про союз України з Росією 

3) про союз України зі Швецією 
 

__ 1650 р. 

__ 1652 р. 

__ 1654 р. 
 

Задание #21 
Вопрос: 

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

1) Молдавський похід 

2) оборона Умані 

3) Берестецька битва 
 



__ Іван Богун 

__ Тимофій Хмельницький 

__ Іслам-Гірей 
 

Задание #22 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між датами та подіями: 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) Молдавський похід 

2) оборона Умані 

3) Берестецька битва 
 

__ 1651 р. 

__ 1653 р. 

__ 1655 р. 
 

Задание #23 
Вопрос: 

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

1) воєнні дії в Білорусі 

2) Зборівський договір 

3) битва під Пилявцями 
 

__ Іван Золотаренко 

__ Максим Кривоніс 

__ Ян Казимир 
 

Задание #24 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між датами та подіями: 
 
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1) воєнні дії в Білорусі 

2) Зборівський договір 

3) битва під Пилявцями 
 

__ 1648 р. 

__ 1649 р. 

__ 1655 р. 
 

Задание #25 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між державами та ознаками: 



 
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа: 

1) гетьманська Україна 

2) Московія 
 

__ абсолютна монархія 

__ феодальне землеволодіння, кріпацтво 

__ міське самоврядування 

__ толерантність, сприйняття європейської моделі 

__ республіка 

__ розвиток козацького землеволодіння з найманою працею 

__ міста без прав на самоврядування 

__ релігійний фанатизм, нетерпимість до чужої віри 
 

Задание #26 
Вопрос: 

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

1) Зборівський договір 1649 року 

2) Білоцерківський договір 1651 року 
 

__ поширення влади гетьмана України на Київське воєводство 

__ визначення кількості реєстрових козаків у 40 тисяч 

__ обмеження міжнародних зв'язків 

__ повернення на українські землі польської шляхти 

__ поширення влади гетьмана на три воєводства 

__ визначення кількості реєстрових козаків у 20 тисяч 

__ дозвіл на встановлення міжнародних зв'язків 

__ амністія учасниками повстання 
 

Задание #27 
Вопрос: 

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

1) Корсунська битва 1648 року 

2) Батізька битва 1652 року 
 

__ взяття у полон Миколая Потоцького та Мартина Калиновського 

__ урочище Горохова Діброва 

__ битва поблизу гори Батіг 

__ використання прорахунків поляків 

__ командування Тимофія Хмельницького 

__ знищення 20-тисячного польського війська 



__ пограбування та спалення міста Миколаєм Потоцьким 

__ загибель Мартина Калиновського 
 

Задание #28 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між періодами військових дій та місцями битв: 
 
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа: 

1) 1648 - 1649 рр. 

2) 1650 - 1653 рр. 
 

__ Батіг 

__ Берестечко 

__ Збараж 

__ Корсунь 

__ Жовті Води 

__ Зборів 

__ Жванець 

__ Ясси 
 

Задание #29 
Вопрос: 

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи: 

Полковник Кальницького козацького полку. Найвидатніший після гетьмана 
Богдана Хмельницького стратег національно-визвольної війни, брав участь у 
всіх великих битвах, блискучий майстер польових боїв і захисту міст. Хоробрий 
і кмітливий, шляхетний, "лицарська людина". Мудрий політик, він уособлював ту 
частину козацтва, яка завжди підтримуючи ідею незалежністі України, прагнула 
"не бути ані під королем польським, ані під царем московським". 
 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #30 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Верховенство однієї держави над іншою. 
 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #31 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Вибір між кількома можливостями, що включають одна одну. 
 



Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #32 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Форма правління, за якої влада в державі зосереджена в руках однієї особи. 
 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #33 
Вопрос: 

Визначте поняття (одним словом): 

Документ, який видавав гетьманський уряд та полковники. 
 
Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #34 
Вопрос: 

Визначте за фотографіями історичних діячів  - Тимофія Хмельницького 
 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #35 
Вопрос: 

Визначте за фотографіями історичних діячів  - Богдана Хмельницького 
 
Укажите место на изображении: 



 
 

Задание #36 
Вопрос: 

Визначте за фотографіями історичних діячів  - Василя Лупула 
 
Укажите место на изображении: 

 
 

Задание #37 
Вопрос: 

Встановіть відповідність між кордонами держави Богдана Хмельницького та 

договорами, якими вони визначались. 
Изображение: 



 
 
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) 1 

2) 2 
 

__ Білоцерківський договір 

__ Зборівський договір 
 

Задание #38 
Вопрос: 

Встановіть кордони держави Богдана Хмельницького  у зазначені роки і вкажіть 

договори, якими вони визначались. 
Изображение: 



 
 
Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) 1649 рік 

2) 1651 рік 
 

__ Білоцерківський договір 

__ Зборівський договір 
 

Задание #39 
Вопрос: 

Із запропонованих символів складіть ім'я та прізвище видатного українського 

історичного діяча, зображеного на малюнку: 
Изображение: 

 
 
Составьте слово из букв: 

ЕЦГМДНЙИНБАИОХЬ ЛЬК -> __________________________________________ 

 

Конец 

 


