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Історія України. Розділ-11
Автор: СШЛНІТ
Описание:
Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIIІ століття. Культура України другої
половини XVII - першої половини XVIII століття.
Задание #1
Вопрос:

Вкажіть термін гетьманування Івана Мазепи:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 23 роки
2) 21 рік
3) 18 років
4) 11 років
5) 10 років
Задание #2
Вопрос:

Вкажіть, хто відновив козацький устрій на зруйнованому Правобережжі:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Пилип Орлик
2) Ян ІІІ Собеський
3) Іван Мазепа
4) Станіслав Лещинський
5) Семен Палій
Задание #3
Вопрос:

Вкажіть, чому Батурин був захоплений і знищений російськими військами:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) не було надійної оборони
2) козак-зрадник вказав на таємний хід до міста
3) мешканці міста добровільно здалися
4) надійшла військова допомога союзників Росії
5) захисники міста виснажилися
Задание #4
Вопрос:

Вкажіть, коли Кирила Розумовського було затверджено гетьманом України:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) у 1744 році

2) у 1746 році
3) у 1750 році
4) у 1755 році
5) у 1753 році
Задание #5
Вопрос:

Визначте причини пошуку гетьманом Іваном Мазепою нових союзників:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) схильність Петра І до жорсткого централізму, обмеження політичних прав України
2) допомога царю у війні виснажувала людський та економічний потенціал
3) наміри гетьмана підпорядкувати Україну Речі Посполитій
4) відмова царя допомогти гетьману в умовах загрози вторгнення поляків
5) потреба збагачення гетьманської та державної казни
6) спроби залучення іноземного капіталу
Задание #6
Вопрос:

Визначте причини непідтримання населенням переходу Івана Мазепи на бік шведів:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) соціальна політика гетьмана позбавила його популярності та авторитету
2) таємність угоди зі шведами була несподіваною і викликала непорозуміння
3) довіра і законопослушність українців політиці Петра І
4) задоволеність населення Гетьманщини своїм становищем
5) швидкі та рішучі дії царя з ізоляції гетьмана після його переходу
6) сподівання, що перемога в Північній війні принесе злагоду і добробут
Задание #7
Вопрос:

Визначте три основні завдання І Малоросійської колегії:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) подолання соціально-економічної кризи в Гетьманщині
2) поступове обмеження політичної автономії України
3) контроль за діяльністю гетьмана і старшини
4) встановлення і стягнення податків до царської казни
5) надання фінансової допомоги знедоленим людям
6) відкриття закладів освіти і культури
Задание #8
Вопрос:

Вкажіть заходи, що обмежували розвиток української культури:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) формування різних поглядів у суспільстві на історичний розвиток
2) перетворення Київської митрополії на єпархію російської церкви
3) висилання за кордон "польських" (правобережних) студентів
4) ведення ділової документації у державних установах російською мовою
5) запровадження модернізаційних змін і відмінностей в одязі
6) піднесення у розвитку усної народної творчості
Задание #9
Вопрос:

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

__ обрання гетьманом Івана Скоропадського
__ узаконення Іваном Мазепою дводенної панщини
__ Полтавська битва Петра І з Карлом ХІІ
__ початок будівництва Української лінії
__ закінчення Північної війни
__ "Рішительні пункти" для Данила Апостола
Задание #10
Вопрос:

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

__ прийняття Конституції Пилипа Орлика
__ початок діяльності І Малоросійської колегії
__ зруйнування Чортомлицької Січі Петром І
__ залучення українських козаків до участі у Північній війні
__ велике гайдамацьке повстання на Правобережжі
__ похід російьско-українських військ в Очаків
Задание #11
Вопрос:

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

__ заснування Нової Січі
__ національно-визвольний рух на Правобережжі
__ укладення договору Івана Мазепи з Карлом ХІІ
__ подання старшиною Петру І Коломацьких чолобитних
__ дії Павла Полуботка щодо збереження автономії України
__ запровадження Таємної канцелярії
Задание #12
Вопрос:

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

__ похід через Україну шведських військ
__ обрання гетьманом Кирила Розумовського
__ початок російсько-турецької війни
__ переговори Івана Мазепи з польським королем
__ ліквідація гетьманства в Україні
__ діяльність Пилипа Орлика в еміграції
Задание #13
Вопрос:

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

1) укладення Коломацьких статей
2) відновлення козацького устрою на Правобережжі
3) національно-визвольне повстання на Правобережжі
4) ліквідація сеймом козацьких полків
__ 1685 рік
__ 1687 рік
__ 1699 рік
__ 1702 рік
Задание #14
Вопрос:

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

1) укладення Пилипом Орликом антимосковської коаліції
2) похід козацьких загонів з Бендер на Правобережжя
3) початок антиколоніального повстання Івана Мазепи
4) другий Кримський похід
__ 1689 рік
__ 1708 рік
__ 1710 рік
__ 1711 рік
Задание #15
Вопрос:

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

1) закінчення Північної війни
2) політичні акції Петрика за незалежність України
3) прохання старшини відновити гетьманство
4) ув'язнення Павла Полуботка у російській фортеці
__ 1692 рік
__ 1721 рік
__ 1723 рік
__ 1744 рік
Задание #16
Вопрос:

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

1) смерть російьского царя Петра І
2) запровадження комендантів у полкових містах
3) початок влади Правління гетьманського уряду
4) обрання гетьманом Данила Апостола
__ 1722 рік
__ 1725 рік
__ 1727 рік
__ 1734 рік
Задание #17
Вопрос:

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

1) Правобережна Україна в першій половині XVIII століття
2) Лівобережна Україна в першій половині XVIII століття
__ заселення сплюндрованого війнами краю
__ воєнно-політичні акції в період Північної війни
__ насильницька експлуатація населення Гетьманщини
__ антиколоніальне повстання Івана Мазепи
__ відновлення полково-сотенного козацького устрою
__ національно-визвольне повстання Семена Палія
__ національно-визвольна боротьба під проводом полковників Самійла Івановича,

Андрія Абхазина, Захарія Іскри
__ каральні акції проти міст, поселень і люду
Задание #18
Вопрос:

Встановіть відповідність між визвольними рухами та їх ознаками:
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:

1) гайдамацький рух у першій половині XVIII століття
2) опришківський рух у першій половині XVIII століття
__ народні месники на Правобережжі та Запорожжі
__ повстанські загони нараховували по 200-300 осіб
__ загін Олекси Довбуша налічував 30-50 осіб
__ опорний пункт знаходився у Карпатах
__ ім'ям лідера названа печера г.Говерла в Яремчі
__ військова дисципліна, козацький реєстр, командири
__ найвищого піднесення рух досяг у 1738-1759 роках
__ сотник Верлан оволодів Вінницею, іншими містами
Задание #19
Вопрос:

Встановіть відповідність між гетьманами та їх спробами зберегти державність України:
Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:

1) Павло Полуботок
2) Данило Апостол
__ проведення слідства про маєтності, повернення їх казні
__ встановлення чіткого бюджету державних видатків
__ здійснення судової реформи та обмеження втручань царизму
__ боротьба проти хабарництва та тяганини в судах
__ встановлення порядку подання оскаржень населення
__ видання єдиного збірника законів українського судочинства
__ відновлення права гетьмана на кадрову політику
__ підготовка прохань про відновлення прав України
Задание #20
Вопрос:

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

1) Іван Мазепа
2) Іван Скоропадський
__ підпорядковувався владі царського резидента
__ робив спроби об'єднати всі етнічні землі України
__ стабілізував економічне та політичне життя
__ переніс столицю Гетьманщини у Глухів
__ подавав цареві "загальнонародні потреби"

__ зробив щедрі пожертвування на розвиток культури
__ запровадив обрання радами кандидатів на козацьку старшину
__ ініціював будівництво архітектурних споруд у стилі козацького бароко
Задание #21
Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Виходець із чесько-польської родини. Кар'єру розпочав з посади писаря у канцелярії
Київського митрополита і завдяки розуму в 34 роки став генеральним писарем (1700 р.)
та довіреною особою Івана Мазепи. Був утаємничений у політичні плани гетьмана і
залишався вірним йому та Україні.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Пилип Орлик
2) Павло Полуботок
3) Семен Палій
4) Роман Ракушка
Задание #22
Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Наказний гетьман України у 1722-1724 роках. Вихованець Києво-Могилянської колегії.
З 1706 року - чернігівський полковник. Був кандидатом у гетьмани в 1708 році, але
російський цар Петро І його остерігався. Цікавився історією України і був автором
"Хроніки".
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Пилип Орлик
2) Павло Полуботок
3) Семен Палій
4) Роман Ракушка
Задание #23
Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Полковник, народний герой, керівник визвольної боротьби на Правобережній Україні.
Заарештований і у 1705 році засланий до Сибіру. У 1709 році брав участь у
Полтавській битві. Вів переговори з Іваном Мазепою про возз'єднання Правобережної
України з Лівобережною.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Пилип Орлик
2) Павло Полуботок
3) Семен Палій
4) Роман Ракушка

Задание #24
Вопрос:

Вкажіть ім'я та прізвище історичної особи:
Став козаком за доби Богдана Хмельницького. Тридцятилітнім уже належав до вищої
полкової старшини. Був дозорцем скарбу полкового, ревізором скарбу військового,
генеральним підскарбієм. Опісля став священиком та автором книги "Літопис
Самовидця".
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Пилип Орлик
2) Павло Полуботок
3) Семен Палій
4) Роман Ракушка
Задание #25
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть ім'я та прізвище гетьмана України, обраного у
1750 році:
Составьте слово из букв:

ЛОУЬЙИОИРКВ ЗРИКСМО -> __________________________________________
Задание #26
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть ім'я та прізвище історичної особи:
Виходець із чесько-польської родини. Кар'єру розпочав з посади писаря у канцелярії
Київського митрополита і завдяки розуму в 34 роки став генеральним писарем (1700 р.)
та довіреною особою Івана Мазепи. Був утаємничений у політичні плани гетьмана і
залишався вірним йому та Україні.
Составьте слово из букв:

ЛИРИ ПКЛОИП -> __________________________________________
Задание #27
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть ім'я та прізвище історичної особи:
Наказний гетьман України у 1722-1724 роках. Вихованець Києво-Могилянської колегії.
З 1706 року - чернігівський полковник. Був кандидатом у гетьмани в 1708 році, але
російський цар Петро І його остерігався. Цікавився історією України і був автором
"Хроніки".
Составьте слово из букв:

ЛТЛОП ОВОАОКУПБ -> __________________________________________
Задание #28
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть ім'я та прізвище історичної особи:
Полковник, народний герой, керівник визвольної боротьби на Правобережній Україні.
Заарештований і у 1705 році засланий до Сибіру. У 1709 році брав участь у
Полтавській битві. Вів переговори з Іваном Мазепою про возз'єднання Правобережної
України з Лівобережною.
Составьте слово из букв:

ІПЙНЕЕС ЛМА -> __________________________________________
Задание #29
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть ім'я та прізвище історичної особи:
Став козаком за доби Богдана Хмельницького. Тридцятилітнім уже належав до вищої
полкової старшини. Був дозорцем скарбу полкового, ревізором скарбу військового,
генеральним підскарбієм. Опісля став священиком та автором книги "Літопис
Самовидця".
Составьте слово из букв:

МШОКК РАРАУАН -> __________________________________________
Конец

