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Історія, 8 клас, п20-23
Автор: СШЛНІТ
Описание:
Українські землі в 60-80 роках XVII століття

Задание #1
Вопрос:

Туреччина отримала Південну Київщину, Брацлавщину і Поділля за ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Андрусівським перемир'ям
2) Вічним миром
3) Слободищенський трактатом
4) Бахчисарайським договором
Задание #2
Вопрос:

Легендарний козацький ватажок, який вісім разів обирався отаманом
Запорозької Січі та виграв близько 60 битв проти Кримського ханства і
Туреччини - це ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) І.Сірко
2) П.Тетеря
3) І.Cамойлович
4) Ю.Хмельницький
Задание #3
Вопрос:

Харків було засновано ...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) у 1654 році
2) у 1657 році
3) у 1681 році
4) у 1687 році
Задание #4
Вопрос:

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть: правильне (Да) чи хибне (Нет):
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ «Андрусівське перемир'я поділило Україну на Північну і Південну»
__ «Юрій Хмельницький став гетьманом України завдяки підтримці московського

царя»
__ «За Батуринськими статтями, Гетьманщина мала забезпечувати продовольством
московське військо»
__ «Гетьмани Д. Многогрішний та П. Дорошенко були заслані царською
владою до Сибіру».

Задание #5
Вопрос:

Вкажіть умови Галицького договору (1658 р.)
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) Гетьманщина як Велике князівство Руське входить разом з Польщею та

Великим князівством Литовським до Речі Посполитої як рівноправна
держава
2) державною мовою в Речі Посполитій стає руська (українська)
3) велике князівство Руське матиме незалежну фінансову, податкову і
судовусистеми, власні гроші
4) на території Великого князівства Руського скасовується унія
5) у Великому князівстві Руському відкривається Запорозький університет
6) польські феодали повертаються в Україну, відновлюються велике
землеволодіння, кріпацтво, повинності й податки селян і міщан, що існували до
1648 року
7) гетьман мав право на самостійну міжнародну політику
Задание #6
Вопрос:

Установіть відповідність між гетьманом та роками його правління:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) 1657-1659 рр.
2) 1665-1677 рр.
3) 1677-1681 рр.
4) 1663-1668 рр.
5) 1669-1672 рр.
__ П. Дорошенко
__ І. Виговський
__ І. Брюховецький
__ Д. Многогрішний
Задание #7
Вопрос:

Розташуйте договори в хронологічній послідовності.
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ Глухівські статті
__ Московські статті
__ Конотопські статті
__ Переяславські статті
Задание #8
Вопрос:

Про яку подію йдеться?
«Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 і 1655 років, загинув за
один день,: і вже ніколи після того цар московський не був у змозі вивести на поле

таке блискуче військо. У жалібній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до
народу, і жах охопив Москву...»
Із запропонованих літер складіть назву цієї події.
Составьте слово из букв:

НКОТБПОАКАТ ОЬВСИ -> __________________________________________
Задание #9
Вопрос:

Прочитайте текст.
«...Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра...
містам і землям і місцям... з усіма своїми повітами, селами і поселеннями... як вони
до цього часу за перемирним договором на стороні їхньої царської величності
пресували, так і тепер залишатися мають на стороні їхньої царської величності на
вічні часи; ...а за Дніпром-рікою Київ має залишатися також на стороні їхньої
царської величності... Вниз ріки Дніпра, що називається Запороги, козаки, що
живуть на січі, і в Кодаку... мають бути... у володінні і в державі... їхньої царської
величності...»
Із запропонованих символів складіть дату підписання цього договору.
Составьте слово из букв:

3Р06У6 1СК ІЧН ОЯ7 -> __________________________________________
Задание #10
Вопрос:

Прочитайте текст.
«...Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра...
містам і землям і місцям... з усіма своїми повітами, селами і поселеннями... як вони
до цього часу за перемирним договором на стороні їхньої царської величності
пресували, так і тепер залишатися мають на стороні їхньої царської величності на
вічні часи; ...а за Дніпром-рікою Київ має залишатися також на стороні їхньої
царської величності... Вниз ріки Дніпра, що називається Запороги, козаки, що
живуть на січі, і в Кодаку... мають бути... у володінні і в державі... їхньої царської
величності...»
Запишіть ким цей договір був підписаний?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) між Московією та Річчю Посполитою
2) між І.Брюховецьким та П.Дорошенком
3) між Правобережною Україною та Лівобережною Україною
4) між Польщею та Україною
Задание #11
Вопрос:

Прочитайте текст.
«...Договорилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра...
містам і землям і місцям... з усіма своїми повітами, селами і поселеннями... як вони

до цього часу за перемирним договором на стороні їхньої царської величності
пресували, так і тепер залишатися мають на стороні їхньої царської величності на
вічні часи; ...а за Дніпром-рікою Київ має залишатися також на стороні їхньої
царської величності... Вниз ріки Дніпра, що називається Запороги, козаки, що
живуть на січі, і в Кодаку... мають бути... у володінні і в державі... їхньої царської
величності...»
Із запропонованих символів складіть назву «перемирного договору», що згадується
в документі:
Составьте слово из букв:

АРР Я'УІМПЬЕДИРЕСКНВСЕ -> __________________________________________
Конец

