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МЯО, Історія України-7, Березень

Автор: СШЛНІТ
Описание:
Історія України, 7 клас. Моніторинг якості освіти, проміжний етап (березень)

Задание #1
Вопрос:
Визначте, в якому році відбулось урочисте відкриття Десятинної церкви:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 980 р.
2) 986 р.
3) 989 р.
4) 990 р.
5) 996 р.

Задание #2
Вопрос:
Оберіть назву міста, де Кожум'яка, за літописом, "перейняв славу":

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Білгород
2) Переяслав
3) Чернігів
4) Перемишль
5) Любеч

Задание #3
Вопрос:
Вкажіть рік, коли князь Ярослав став одноосібним володарем Київської Русі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1015 р.
2) 1019 р.
3) 1026 р.
4) 1036 р.
5) 1037 р.

Задание #4
Вопрос:
З'ясуйте назву книги, яку Анна Ярославівна привезла до Парижа і на якій французькі 
королі складали присягу, вступаючи на престол:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Остромирове євангеліє
2) Тріорський псалтир
3) Реймське євангеліє
4) Біблія
5) Євангеліє від Луки



Задание #5
Вопрос:
Визначте території, приєднані князем Володимиром до Київської Русі:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Тмутаракань
2) Вользька Болгарія
3) червенські міста
4) печенізькі степи
5) землі білих хорватів Подністров'я
6) місто Херсонес

Задание #6
Вопрос:
З'ясуйте імена язичицьких ідолів Володимирового пантеону, затвердженого ним у 
980 р. як загальнодержавного:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Симаргл
2) Велес
3) Перун
4) Сварог
5) Хорс
6) Морена

Задание #7
Вопрос:
Зазначте стратегічні цілі спорудження Змієвих валів:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) захист Києва
2) кордони волостей
3) перешкода для розширення випасних угідь кочівників
4) огородження священної, сакральної території
5) система захисту південних рубежів Русі
6) перешкода втікачам - холопам і челяді

Задание #8
Вопрос:
Вкажіть християнські споруди, збудовані за Ярослава Мудрого:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Михайлівський Золотоверхий собор
2) Києво-Печерський монастир
3) собор Святої Софії
4) церква Святого Пантелеймона
5) церква Святої Ірини
6) Спасо-Преображенський собор

Задание #9
Вопрос:



Розташуйте у хронологічній послідовності етапи процесу запровадження 
християнства як державної релігії:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ похід князя Володимира на Корсунь
__ вибір князівською радою візантійського християнства
__ масове хрещення киян
__ створення літописної легенди про вибір віри
__ хрещення та шлюб Володимира з принцесою Анною
__ створення літописної легенди про повалення кумирів

Задание #10
Вопрос:
Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ битва тмутараканського князя Мстислава проти Ярослава під Лиственом
__ укладення "правди Ярослава" як складової частини зводу законів "Руська правда"
__ битва Ярослава проти Святополка під Любечем
__ договір Ярослава та Мстислава про поділ Русі по Дніпру
__ убивство князів Бориса та Гліба
__ битва князя Ярослава проти Святополка на р.Альті

Задание #11
Вопрос:
Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ обрання київським митрополитом русича Іларіона
__ підписання русько-візантійського договору, скріпленого шлюбом Ярославового 
сина Всеволода з Марією, дочкою Мономаха
__ складення заповіту князем Ярославом
__ остання битва та перемога князя Ярослава над печенігами
__ повернення Русі червенських міст
__ спорудження храму Свяої Софії у Києві

Задание #12
Вопрос:
Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ написання Остромирового євангелія
__ заснування Києво-Печерського монастиря
__ створення Найдавнішого літописного Київського зводу
__ видання Ярославового закону "Покон вірний"
__ написання Іларіоном твору "Слово про Закон і Благодать"
__ спорудження Золотих воріт у Києві

Задание #13
Вопрос:
Встановіть відповідність між іменами руських князів та їх прізвиськами:



Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) Красне Сонечко
2) Мудрий
3) Окаянний
4) Лютий

__ Мстислав
__ Святополк
__ Ярослав
__ Володимир

Задание #14
Вопрос:
Встановіть відповідність між історичними особами та їх суспільною діяльністю:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) прагнув завоювати Новгород і контролювати шлях "із варяг у греки"
2) активізував дипломатичні та династично-шлюбні відносини з країнами Західної 
Європи
3) провів адміністративну, судову та релігійну реформи
4) воював проти касогів, управляв Лівобережною Руссю

__ тмутараканський князь Мстислав
__ князь Володимир Великий
__ полоцький князь Брячислав
__ князь Ярослав Мудрий

Задание #15
Вопрос:
Встановіть відповідність між галузями господарства та заняттями русичів:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) виготовлення знарядь праці, ремісничих інструментів, зброї
2) вирощування вівса, проса, жита, вшениці, льону, конопель
3) видобування заліза
4) розведення великої рогатої худоби, свиней, коней, кіз, овець

__ чорна металургія
__ тваринництво
__ рільництво
__ металообробне ремесло

Задание #16
Вопрос:
Встановіть відповідність між історичними термінами та їх значеннями:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) власні монети Володимира Великого, на деяких з них викарбувано тризуб
2) хутряні гроші, шкурки білок і куниць
3) прикраси на шию у вигляді вузького прута з коштовного металу



4) грошові монети у вигляді злитків срібла усталеної форми масою від 95 до 197 г

__ "гривни"
__ "гривні"
__ "златники" та "срібники"
__ "куни"

Задание #17
Вопрос:
Встановіть відповідність між реформами князя Володимира Великого та їх 
характерними ознаками:

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) адміністративна
2) військова
3) судова

__ розмежування княжого та церковного судочинства
__ зменшення впливу варязьких найманців
__ заміна родоплемінного устрою на територіальний
__ запровадження смертної кари та подальша заміна її вирою
__ призначення київсьим князем намісників та посадників
__ проведення бенкетів для бояр, гриднів, отроків, соцьких і "кращих мужів"

Задание #18
Вопрос:
Встановіть відповідність між хронологічними періодами та історичними подіями:

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) 980-1015 роки
2) 1016-1036 роки
3) 1037-1054 роки

__ остаточне відвоювання у поляків Червенної Русі
__ обрання Київським митрополитом русича Іларіона
__ будівництво першої кам'яної церкви, яку літописець назвав "мраморяною"
__ невдала війна Русі проти Візантії
__ убивство князів Бориса та Гліба
__ поява найдавнішої "Правди Ярослава"

Задание #19
Вопрос:
Співвіднесіть історичні терміни та їх характерні ознаки:

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:
1) "ранньофеодальна централізована монархія"
2) "федеративна монархія"
3) "вотчина"
4) "волость"



__ безумовне землеволодіння, яке передавалось у спадщину
__ політичне співправління найбільш впливових представників князівської еліти
__ володіння бояр, дружинників з правом "кормління" - збирання данини і виконання 
відробітків селянами
__ єдиновладдя великого князя, його право верховної влади на київський стіл на 
засадах старійшинства
__ повнота влади в центрі та на місцях в руках родини Рюриковичів
__ умовне землекористування за службу, тимчасова власність бояр, дружинників, 
монастирів
__ певна самостійність осібних земель-князівств
__ феодальне право на працю залежних селян

Задание #20
Вопрос:
Встановіть відповідність між галузями культури та культурними здобутками Русі:

Укажите соответствие для всех 8 вариантов ответа:
1) мова
2) освіта, книгописання
3) образотворче мистецтво
4) архітектура

__ Десятинна церква, Софіївський собор
__ скрипторій при Софіївському соборі
__ графіті Софії Київської
__ фреска родини Ярослава Мудрого та мозаїка Оранта
__ кирилична абетка
__ оборонні споруди Києва та інших міст
__ іконопис, мініатюра Остромирового євангелія
__ церковнослов'янська, давньоруська літературна мова

Задание #21
Вопрос:
Визначте, в якому році дружини Ярославичів зазнали поразки від половців на 
р.Альті:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1055 р.
2) 1066 р.
3) 1068 р.
4) 1069 р.
5) 1071 р.

Задание #22
Вопрос:
Вкажіть ім'я великого київського князя на час скликання Любецького з'їзду князів:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Святослав
2) Святополк



3) Володимир
4) Всеволод
5) Ярополк

Задание #23
Вопрос:
Вкажіть місце битви, де новгород-сіверський князь Ігор зазнав поразки від половців:

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Трубіж
2) Тясмин
3) Калка
4) Каяла
5) Сейм

Задание #24
Вопрос:
Вкажіть рік найдавнішої згадки у Київському літописі назви "Україна":

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) 1087 р.
2) 1097 р.
3) 1187 р.
4) 1197 р.
5) 1199 р.

Задание #25
Вопрос:
Вкажіть основні настанови синам у заповіті Ярослава Мудрого:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) любити батька і матір
2) жити у мирі та братній любові
3) боротися проти половців
4) не порушувати братніх уділів
5) слухатися старшого брата на київському столі
6) перенести мощі святих Бориса та Гліба у новозбудовану церкву

Задание #26
Вопрос:
Оберіть отчинні спадкові володіння, встановлені на Любецькому з'їзді князів:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Київ
2) Ростов
3) Чернігів
4) Новгород
5) Переяслав
6) Галич

Задание #27



Вопрос:
З'ясуйте, за вбивство яких осіб "Правда Ярославичів" встановлювала найвищий 
штраф - 80 гривень:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) старшого конюха
2) огнищанина
3) рядовича
4) князівського тіуна
5) варяга
6) вірника

Задание #28
Вопрос:
Оберіть імена воїнів-богатирів, оспіваних у руських билинах:

Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) Добриня Микитич
2) Микула Селянинович
3) Альоша Попович
4) Євпатій Коловрат
5) Ілля Муромець
6) Данило Затворник

Задание #29
Вопрос:
Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ перше вигнання Ізяслава з Києва
__ поразка дружини Ярославичів на р.Альті від половців
__ смерть київського князя Святослава
__ битва на "Нежатиній ниві", загибель Ізяслава та Бориса, втеча Олега до 
Тмутаракані
__ збірник законів "Правда Ярославичів"
__ друге вигнання Ізяслава із Києва

Задание #30
Вопрос:
Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ Любецький з'їзд князів
__ роздрібненість Русі на удільні князівства - землі
__ утвердження на київському столі князя Святополка Ізяславича
__ об'єднання Галицького князівства
__ утворення Новгород-Сіверського князівства
__ Повість минулих літ Нестора Літописця

Задание #31
Вопрос:



Розташуйте події у хронологічній послідовності:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ розгром Києва князем Андрієм Боголюбським
__ обрання митрополитом київським русича Клима Смолятича
__ правління Мстислава Володимировича у Києві
__ утворення Галицько-Волинського князівства
__ поразка новгород-сіверського князя Ігоря на р.Каялі від поовців
__ "Устав" Володимира Мономаха

Задание #32
Вопрос:
Встановіть хронологічну послідовність появи культурних пам'яток:

Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ "Слово про Ігорів похід"
__ повість минулих літ
__ Ізборник Святослава
__ "Правда Ярославичів"
__ "Повчання" Володимира Мономаха
__ Києво-Печерський патерик

Задание #33
Вопрос:
Встановіть відповідність між хронологічними періодами і співправлінням 
Ярославичів:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) Ізяслав, Всеволод
2) Всеволод, Володимир Мономах
3) Ізяслав, Святослав, Всеволод
4) Святослав, Всеволод

__ 1054-1068 рр.
__ 1073-1076 рр.
__ 1077-1078 рр.
__ 1078-1093 рр.

Задание #34
Вопрос:
Встановіть відповідність між датами та подіями:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) битва на "Нежатиній ниві", загибель Ізяслава та Бориса
2) перемога руських дружин над половцями на р.Сутінь
3) перша поява половців на південних кордонах Русі
4) повстання міщан і скликання віча у Києві

__ 1055 р.
__ 1068 р.
__ 1078 р.



__ 1103 р.

Задание #35
Вопрос:
Встановіть відповідність між отчинними володіннями та гілками князівського роду з 
огляду на рішення Любецького з'їзду князів:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) Давид і Ростиславичі
2) Святославичі
3) Ізяславичі
4) Всеволодовичі

__ Київ і Київська земля
__ Переяславське князівство
__ Чернігівське князівство
__ Волинські, Перемишльські та Теребовлянські волості

Задание #36
Вопрос:
Встановіть відповідність між літературними творами та їх характеристикою:

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) складено на початку ХІІІ ст., містить послання, повчання Феодосія Печерського, 
житійні твори Нестора
2) рукописний збірник різних творів, статей грецьких авторів, перекладений 
давньоруською мовою, в ньому вперше вміщено портрет князівської родини
3) перший у давньоруській літературі автобіографічний твір, в якому висловлюються 
філософські думки з питань моралі, державного управління, господарства
4) перлина давньоруської літератури, основна ідея якої - збереження єдності Русі та 
спільні дії князів проти ворогів

__ Ізборник Святослава
__ "Повчання" Володимира Мономаха
__ "Слово про Ігорів похід"
__ Києво-Печерський патерик

Задание #37
Вопрос:
Встановіть відповідність між історичними документами та їх змістом

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) заповіт Ярослава Мудрого
2) "Правда Ярославичів"
3) "Устав" Володимира Мономаха

__ вперше визначено права та обов'язки закупів, захист купців і обмеження 
лихварства
__ встановлено штраф за вбивство представників княжого апарату у 80 гривень, 
княжого коня - 3 гривні, смерда - 2 гривні



__ сформовано удільну систему володіння руськими землями
__ визначено різні типи холопів, деякі їх громадянські права
__ встановлено право старійшинства на київський стіл
__ охорона приватної власності на землю, за порушення межових знаків - штраф 12 
гривень

Задание #38
Вопрос:
Встановіть відповідність між хронологічними періодами та подіями:

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) 1054-1096 рр.
2) 1097-1132 рр.
3) 1133-1199 рр.

__ повстання у Києві та утвердження Володимира Мономаха на престолі
__ перша згадка у літописі назви "Україна"
__ боротьба Ярослава Осмомисла проти Івана Берладника
__ боротьба Ярославичів проти князів-ізгоїв Олега Святославича, Бориса 
В'ячеславича, Ростислава Володимировича
__ правління на київському столі полоцького князя Всеслава
__ Любецький, Долобський, Витичівський з'їзди

Задание #39
Вопрос:
Встановіть відповідність між двома періодами історії Руської держави та їх 
характерними ознаками:

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) централізація Руської держави (1113-1132 рр.)
2) удільна роздрібленість Русі (40-50 роки; ХІІ ст. - перша половина ХІІІ ст.)

__ закономірний наслідок соціально-економічного та політичного ровзитку Русі
__ отчинне володіння Мономашичів становило 75% земель держави
__ зміцнення великокнязівської влади
__ виокремлення удільних князівств, зростання їхньої самостійності
__ посилення державної єдності Русі
__ поширення приватної власності, зміцнення вотчинної форми землеволодіння

Задание #40
Вопрос:
Встановіть відповідність між князівствами та їх характерними ознаками:

Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) Галицьке князівство
2) Волинське князівство

__ династія Мономашичів (гілка Мстиславичів)
__ Луцьк, Червен, Белз, Дорогобуж, Пересопниця, Берестя
__ династія Росиславичів



__ Перемишль, Теребовля, Звенигород, Берладь
__ потужне боярство, олігархічне правління
__ сильна князівська влада, сюзеренно-васальний принцип правління

Конец


