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Історія України, розділ-10
Автор: СШЛНІТ
Описание:
Українські землі у другій половині XVII століття. Поділ Гетьманщини і боротьба за незалежність
Задание #1
Вопрос:

Вкажіть, кого було обрано після смерті Богдана Хмельницького гетьманом України:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Юрія Хмельницького
2) Івана Виговського
3) Павла Тетерю
4) Івана Брюховецького
5) Петра Дорошенка
Задание #2
Вопрос:

Зазначте, для союзу з якою державою було укладено Гадяцький договір:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Росією
2) Річчю Посполитою
3) Молдовою
4) Швецією
5) Кримом
Задание #3
Вопрос:

Вкажіть, у якому році відбулася Конотопська битва:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1658 році
2) 1659 році
3) 1660 році
4) 1663 році
5) 1668 році
Задание #4
Вопрос:

Назвіть державу, за військово-політичний союз із якою звинувачували гетьмана Петра
Дорошенка:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Польща

2) Туреччина
3) Росія
4) Швеція
5) Франція
Задание #5
Вопрос:

Вкажіть ознаки адміністративно-політичного устрою Лівобережної України:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) збереження незмінним адміністративно-територіального устрою
2) полки поділялися на сотні
3) полковник керував полком довічно
4) посад гетьмана і генеральної старшини не існувало
5) полковники підпорядковувалися бєлгородському воєводі
6) полковники входили до старшинської ради і підкорялися гетьманові
Задание #6
Вопрос:

Вкажіть ознаки адміністративно-політичного устрою Слобідської України:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) існувало 10 козацьких полків
2) утворено 5 козацьких полків
3) полковників обирали довічно, посада успадковувалася
4) полковники підпорядковувалися бєлгородському воєводі
5) повноваження гетьмана визначалися домовленістю між ним і царем
6) кожен полк отримував царську грамоту і привілеї
Задание #7
Вопрос:

Вкажіть основні соціальні стани українського суспільства другої половини 17 століття:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) магнати
2) козаки
3) міщани
4) селяни
5) духовенство
6) дворянство
Задание #8
Вопрос:

Вкажіть основні сфери розвитку сільського господарства Лівобережжя:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) зернове хліборобство
2) городина
3) технічні культури
4) тваринництво
5) садівництво
6) виноградарство
Задание #9
Вопрос:

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

__ Корсунська козацька рада та оформлення договору зі Швецією
__ обрання Старшинською радою гетьманом Івана Виговського
__ антигетьманське повстання Максима Пушкаря та Якова Барабаша
__ похід 100-тисячної російської армії Олексія Трубецького на Україну
__ козацька рада під Германівкою на Київщині
__ перемога української армії у Конотопській битві
Задание #10
Вопрос:

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

__ укладення Андрусівського перемир'я
__ початок другого гетьманства Юрія Хмельницького
__ укладення Бучацького мирного договору
__ українсько-російська війна
__ укладення Гадяцького договору
__ Чуднівська кампанія
Задание #11
Вопрос:

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

__ порушення територіальної цілісності України
__ "Звернення до європейських дворів" Івана Виговського
__ Слободищенська угода Юрія Хмельницького
__ звернення московського царя Олексія до українського народу
__ обрання гетьманом Павла Тетері
__ "Чорна рада" в Ніжині
Задание #12
Вопрос:

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

__ початок царювання в Росії Петра І
__ усунення Івана Самойловича з гетьманського уряду
__ проголошення Петра Дорошенка гетьманом усієї України
__ проголошення Туреччиною Юрія Хмельницького гетьманом
__ перша гетьманська поїздка до Москви Івана Брюховецького
__ взяття об'єднаним козацько-турецьким військом Кам'янця
Задание #13
Вопрос:

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

1) Чуднівська воєнна кампанія
2) українсько-московська війна
3) перший Кримський похід
4) перший Чигиринський похід
__ 1658-1659 роки
__ 1660 рік
__ 1677 рік
__ 1687 рік
Задание #14
Вопрос:

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

1) укладення "Вічного миру" між Москвою та Польщею
2) проголошення гетьманом Івана Брюховецького
3) обрання гетьманом Дем'яна Многогрішного
4) другий Чигиринський похід
__ 1663 рік
__ 1669 рік
__ 1678 рік
__ 1686 рік
Задание #15
Вопрос:

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

1) козацька "Чорна рада" у Ніжині
2) підпорядкування Київської метрополії Москві
3) Переяславські статті Юрія Хмельницького
4) Бахчисарайський мирний договір
__ 1659 рік
__ 1663 рік
__ 1681 рік
__ 1686 рік
Задание #16
Вопрос:

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

1) кінець гетьманування Івана Брюховецького
2) Андрусівське перемир'я
3) українсько-польські домовленості в Гадячі
4) кінець гетьманування Павла Тетері
__ 1658 рік
__ 1665 рік
__ 1667 рік
__ 1668 рік
Задание #17
Вопрос:

Встановіть відповідність між регіонами та їх характерними ознаками:
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:

1) Правобережна Гетьманщина у 60-80 роки
2) Лівобережна Гетьманщина у 60-80 роки
__ знищено 65-70% населення
__ гетьманування Івана Самойловича
__ похід султанського війська на Брацлавщину
__ діяльність Якима Сомка
__ гетьманування Павла Тетері
__ "Чорна рада" в Ніжині
__ боротьба між Петром Дорошенком, Петром Суховієм та Михайлом Ханенком
__ створення бунчукового товариства
Задание #18
Вопрос:

Встановіть відповідність між договорами та їх змістом:

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:

1) Гадяцький договір із Польщею
2) Переяславський договір із Росією
__ розміщення військових залог у шести містах України
__ переобрання гетьмана з дозволу царя
__ Україна, Польща і Литва утворюють федерацію
__ 30-тисячне козацьке військо, 10 тисяч найманців
__ заборона вести самостійну зовнішню політику
__ гетьман втрачав право на кадрову політику
__ незалежність України в межах трьох воєводств
__ створення двох університетів, закладів освіти
Задание #19
Вопрос:

Встановіть відповідність між заходами гетьманів та їх наслідками:
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:

1) реорганізаційні заходи Дем'яна Многогрішного
2) реорганізаційні заходи Івана Самойловича
__ зміцнення авторитаризму гетьманської влади
__ зміцнення гетьманської та старшинської влади
__ подолання промосковських настроїв у старшини
__ збереження соборності земель, їх окультурення
__ створення найманого війська
__ Київ із околицями залишено у складі Лівобережжя
__ обмеження втручань козацтва у державні справи
__ створення бунчукового товариства
Задание #20
Вопрос:

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

1) Андрусівський договір між Росією та Польщею
2) договір про "Вічний мир" між Росією та Польщею
__ Ліворбережжя, Київ залишалися під владою Москви
__ Правобережжя та Білорусь залишалися під владою Польщі
__ термін миру залишався невизначеним
__ Лівобережжя, Київ, Запорожжя - під владою Московії
__ воєнні дії припинялися на 13,5 років
__ Запорозька Січ переходила під контроль обох держав

__ Брацлавщина, Південна Київщина - нейтральна зона
__ Північна Київщина, Волинь, Галичина - під владою Польщі
Задание #21
Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Одні називали його "Сонце Руїни", інші - зрадником України. Був онуком гетьмана
Війська Запорозького, соратником Богдана Хмельницького, прилуцьким полковником.
Ставши гетьманом Правобережжя, на деякий час об'єднав Україну. Союз із
Туреччиною виявився невдалим.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Петро Дорошенко
2) Іван Сірко
3) Іван Виговський
4) Юрій Хмельницький
Задание #22
Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Полководець, учасник національно-визвольної війни, герой народних легенд і
переказів, відомий у багатьох країнах. 15 разів був обраний кошовим отаманом на
Запорожжі. Провів понад 60 переможних битв проти турецько-татарських військ.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Петро Дорошенко
2) Іван Сірко
3) Іван Виговський
4) Юрій Хмельницький
Задание #23
Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Потрапив у полон до татар під час битви під Жовтими Водами, викуплений Богданом
Хмельницьким. Став його найближчим і вірним сподвижником, генеральним
військовим писарем, розбудовував адміністративний і дипломатичний штаби. Обраний
гетьманом України.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Петро Дорошенко
2) Іван Сірко
3) Іван Виговський
4) Юрій Хмельницький
Задание #24

Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Він міг стати ученим, письменником, але гетьманом та військовим діячем був слабким.
За його гетьманування відбувся не лише територіальний поділ України, а й підкорення
її земель Речі Посполитій, Московії, Туреччині.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Петро Дорошенко
2) Іван Сірко
3) Іван Виговський
4) Юрій Хмельницький
Задание #25
Вопрос:

Вкажіть на малюнку зображення історичного діяча (клацніть мишкою на відповідній
області малюнку):
Павло Тетеря
Укажите место на изображении:

Задание #26
Вопрос:

Вкажіть на малюнку зображення історичного діяча (клацніть мишкою на відповідній
області малюнку):
Януш Радзівілл
Укажите место на изображении:

Задание #27
Вопрос:

Вкажіть на малюнку зображення історичного діяча (клацніть мишкою на відповідній
області малюнку):
Петро Дорошенко
Укажите место на изображении:

Задание #28
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть ім'я та прізвище особи, яку було обрано після
смерті Богдана Хмельницького гетьманом України:
Составьте слово из букв:

ЛИІР НЬЕЬЙИЙЦКМЮХ -> __________________________________________
Задание #29
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть назву держави, для союзу з якою було укладено
Гадяцький договір:
Составьте слово из букв:

ЛРИПТАОСОІ ЧП -> __________________________________________
Задание #30
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть назву державу, за військово-політичний союз із
якою звинувачували гетьмана Петра Дорошенка:
Составьте слово из букв:

РЧЧУЕИНТА -> __________________________________________
Конец

