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Історія України-9, тема 15
Автор: СШЛНІТ
Описание:
Модернізація українського суспільства в середині - у другій половині ХІХ століття

Задание #1
Вопрос:

Аналізуючи положення реформ 60-70-х років, вкажіть, які з них були першими
практичними кроками до створення правової держави:
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) судова реформа
2) фінансова реформа
3) цензурна реформа
4) земська реформа
Задание #2
Вопрос:

Позначте положення селянської реформи 1861 року, що стосувалися особистого
звільнення селян:
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) уже в 1861 році селяни були звільнені від подушного податку
2) скасовувалася особиста залежність селянина від поміщика; селяни діставали

особисту свободу
3) за положеннями законодавчих актів стосовно звільнення селян з 1861 року
заборонялися будь-які фізичні покарання селян
4) селяни діставали спромогу укладати договори як з приватними особами, так і з
державними установами; купувати рухоме і нерухоме майно
5) селяни могли вільно торгувати або заробляти промислами
6) селяни відразу після оголошення основних положень реформи мали право
відмовитися від наділу і залишити своє село
7) селяни мали право переходити в інші верстви суспільства (міщани, купці),
вступати на службу або до навчальних закладів
Задание #3
Вопрос:

Вкажіть, вірне твердження (Да) чи хибне (Нет):
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ традиції рабського життя настільки глибоко в'їлися в людські душі, що у деяких

селян оголошення "Маніфесту" 19 лютого 1861 року супроводжувалося сценами
розпачу і вигуками: "На кого нас залишаєш, барин?"; цих селян лякала свобода, яка
не лише відкривала перед нии нові можливості, а й вимагала ініціативи та
відповідальності за кожен свій крок
__ відразу після оголошення реформи в 1861 році селяни укладали із поміщиками
"добровільні" угоди про селянські наділи, викупали їх за ринковою ціною і ставали
повноправними власниками землі; більшість селян почали вести господарство на
фермерських засадах, за засадами ринкової економіки; за рахунок фермерських

селянських господарств уже в 60-ті роки ХІХ століття різко зросла товарність
сільськогосподарського виробництва й обсяги зовнішньої торгівлі
Задание #4
Вопрос:

Вкажіть, яке твердження стосовно долі селянських наділів в Україні є правдивим
(Да), а яке - не відповідає дійсності (Нет):
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ до укладання викупної угоди з поміщиком селяни вважалися тимчасово

зобов'язаними
__ за користування наділами українські селяни зобов'язані були виконувати панщину
__ на Правобережній Україні після польського антиросійського повстання, прагнучи
знайти підтримку серед місцевих жителів, царський уряд навіть збільшив наділи
українським селянам
__ за користування наділами всі українські селяни зобов'язані були платити оброк
Задание #5
Вопрос:

Позначте реформу в Російській імперії, яка здійснювалася найдовше - протягом 15
років (з 1862 по 1877 роки):
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) судова
2) фінансова
3) військова
4) освітня
Задание #6
Вопрос:

Вкажіть, яке положення відповідає змісту військової реформи (Да), а яке - не
відповідає (Нет):
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ відбулася заміна рекрутчини загальною військовою повинністю
__ було скорочено термін дійсної військової служби - до 6 років у сухопутних

військах та до 7 років у військово-морському флоті
__ були заборонені тілесні покарання військовослужбовців
__ територія Російської імперії поділялася на військові округи; українські губернії
увійшли до складу Полтавсько-Чернігівського, Подільського та Катеринославського
військових округів
Задание #7
Вопрос:

Яка із перерахованих характеристик судової системи після здійснення судової
реформи свідчила про її недемократичність?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) судочинство відбувалося за участю сторін, рішення приймали присяжні засідателі,

які обиралися серед громадян усіх станів
2) на засіданнях суду могли бути присутніми представники преси і взагалі всі

бажаючі
3) існували окремі суди для військових, духовенства, деяких категорій селян
4) розв'язанням друбних справ займалися мирові судді, які обиралися на трирічний
строк як уповноважені від населення або призначалися від уряду
Задание #8
Вопрос:

Яке із тверджень відносно наслідків реформ 60-70-х років відповідало дійсності (Да),
а яке - не відповідало їй (Нет)?
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ впровадження в Російській імперії наздоганяючої модернізації
__ здійснення перших кроків із формування правової держави
__ реформування політичної системи: обмеження абсолютизму, прийняття

конституції, скликання парламенту
__ створення передумов для швидкого розвитку ринкових відносин, застосування
досягнень науки та техніки у виробництві
Задание #9
Вопрос:

Позначте факти, які стосуються економічного розвитку Наддніпрянщини в 80-90-ті
роки ХІХ століття:
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:

1) запущено Брянський металургійний завод нподалік від Катеринославу (нині -

завод імені Петровського у Дніпропетровську)
2) спорудження першої залізничної лінії Балта - Одеса довжиною 200 км
3) створення перших в українських землях підприємств транспортного
машинобудування - Харківського та Луганського паровозобудівних заводів
4) початок використання у великих маєтках парових молотарок
5) остаточне завершення промислового перевороту в економіці Наддніпрянщини
6) у Бахмутському повіті Катеринославської губернії (нині - Донецька область) за
кошти англійського підприємця Юза було збудовано перший в Україні
металургійний завод
7) у Києві було пущено перший трамвай
Задание #10
Вопрос:

Позначте назви промислових селищ, які у другій половині ХІХ століття стали
спрвжніми містами за кількістю та характером діяльності населення, однак царська
влада не вважала їх містами:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Лозова, Ясинувата, Бахмач
2) Юзівка, Кам'янське, Кривий Ріг
3) Коростень, Люботин, Знам'янка
4) Ромни, Конотоп, Житомир
Задание #11
Вопрос:

Встановіть відповідність між назвами основних законодавчих актів про скасування
кріпосного права та їхніми основними характеристиками:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) проголошувалося скасування кріпосного права для поміщицьких селян як

благодіяння імператора та дворян
2) визначався загальний порядок звільнення від кріпосної залежності поміщицьких
селян
3) визначався порядок звільнення державних селян, селян Бесарабії, слуг (двірних),
козаків; визначався порядок викупу землі селянами
4) визначався порядок звільнення селян від кріпосної залежності, зважаючи на
місцеві особливості
__ "Додаткові правила" (1866 рік)
__ "Маніфест імператора Олександра ІІ"
__ "Місцеві положення" (серед них і положення щодо земель України)
__ "Положення про селян, що виходять із кріпосної залежності"
Задание #12
Вопрос:

Установіть відповідність між назвами найбільших міст Наддніпрянської України та
їхніми деякими характеристиками станом на 1897 рік:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) торгівельно-промислове місто з населенням 403 тисячі жителів; третє за кількістю

населення місто Російської імперії; з 1865 року - університетський центр
2) один з найбільших центрів металургійної промисловості, промисловий центр
усього Півдня України з населенням 112 тисяч осіб
3) центр внутрішньої торгівлі, машинобудування, адміністративного управління та
культурного життя Наддніпрянщини, що нараховував 247 тисяч мешканців
4) 175-тисячне місто, у якому зосереджувалися торгівля й промисловість
Слобожанщини та Лівобережжя
__ Київ
__ Одеса
__ Харків
__ Катеринослав
Задание #13
Вопрос:

Позначте основну причину промислового застою Західної України в другій половині
ХІХ століття:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) постачання фабрично-заводських виробів із більш розвинутих західних провінцій

Австрії; західноукраїнська прмоисловість не могла витримати конкуренції з ними
2) більшість підприємств у регіоні становили великі та середні підприємтсва, яким не
вистачало найманої робочої сили
3) західноукраїнська промисловість виробляла дешеві товари і не могла отримати

великого прибутку
4) у Західній Україні переважав імпорт фабрично-заводських виробів із
Наддніпрянської України; західноукраїнська промисловість не могла витримати
конкуренції з ними
Задание #14
Вопрос:

Які країни наприкінці ХІХ століття стали найбільшими осідками емігрантів із
західноукраїнських земель?
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) США, Канада, Бразилія, Аргентина
2) Уругвай, Панама, Франція, Румунія
3) Канада, Мексика, Німеччина, Західна Австрія
4) Іспанія, Італія, Польща, Чехія
Задание #15
Вопрос:

Твердження "Скасування панщини в підросійській Україні відбулося через 20 років
після скасування панищини в Галичині та на Буковині" є...
Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) вірним
2) хибним
Задание #16
Вопрос:

Твердження "Тимчасово зобов'язані селяни - це колишні кріпаки, звільнені
реформою 1861 року, які, не маючи змоги заплатити за землю, користувалися
поміщицькою, тимчасово відробляючи панщину і сплачуючи оброк за неї" є...
Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) вірним
2) хибним
Задание #17
Вопрос:

Твердження "Економічна політика російського царизму щодо України в
пореформенний період мала на меті перетворення її у сировинний та ресурсний
придаток імперії" є...
Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) вірним
2) хибним
Задание #18
Вопрос:

Твердження "Одним із найбільших центрів української вугільної промисловості був
Донбаський регіон, зокрема місто Юзівка, засноване у 1869 році англійським
підприємцем Дж.Юзом" є...
Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) вірним
2) хибним
Задание #19
Вопрос:

Позначте дату підписання Олександром ІІ Маніфету про скасування кріпосного
права:
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 19 лютого 1861 року
2) 20 червня 1863 року
3) 8 серпня 1848 року
4) 9 березня 1861 року
5) 15 травня 1848 року
Задание #20
Вопрос:

Позначте термін, зміст якого розкриває визначення:
"Історичне явище, пов'язане із розвитком продуктивних сил, коли відбувається
перехід від мануфактурного до фабричного, фабрично-заводського виробництва із
використанням машин і вільнонайманої праці, а також формування двох верств підприємців та робітників".
Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) раціоналізація виробництва
2) концентрація виробництва
3) індустріалізація
4) модернізація
5) промисловий переворот
Задание #21
Вопрос:

Позначте назви міст, що їх сполучала між собою перша залізнична колія,
споруджена на території підросійської України:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) Київ
2) Харків
3) Катеринослав
4) Одеса
5) Балта
6) Полтава
Задание #22
Вопрос:

Позначте назви адміністративно-політичних реформ, здійснених російським урядом
у 1864 році:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) земельна реформа
2) військова реформа

3) реформа міського самоврядування
4) освітня реформа
5) земська реформа
6) судова реформа
Задание #23
Вопрос:

Позначте особливості українського промислового розвитку у другій половині ХІХ
століття:
Выберите несколько из 8 вариантов ответа:

1) перетворення Південного сходу України на основну паливно-металургійну базу

Російської імперії
2) формування робітничого класу, в національній структурі якого переважали
українці
3) здійснення більш швидкими (порівняно із загальноросійськими) темпами розвитку
важкої індустрії
4) створення високого рівня концентрації виробництва
5) забезпечення високого рівня соціального захисту робітників
6) залучення припливу іноземного капіталу
7) використання прибутків промисловості на потреби української економіки, зокрема
сільського господарства
8) перетворення України на сировинний придаток Російської імперії
Задание #24
Вопрос:

Позначте умови, що розкривають зміст селянської реформи, проведеної російським
урядом у 1861 році:
Выберите несколько из 10 вариантов ответа:

1) селяни отримали особисту свободу та громадянські права
2) селяни звільнялися від сплати податків, рекрутського обов'язку
3) до селян заборонялося застосовувати фізичні покарання
4) селяни наділялися землею, за яку обов'язково сплачувався викуп
5) селяни отримували право безкоштовного користування сервітутами
6) селяни змушені були відробляти старі повинності до часу сплати ними вартості

отриманої землі
7) селяни Південної України та Криму позбавлялися статусу тимчасовозобов'язаних
8) селяни отримували від держави позику, яку повинні були повернути впродовж 49
років
9) селяни не мали права відмовитися від наділу і залишити село впродовж 9 років
10) селяни, які називалися державними, отримували менші наділи землі та
зобов'язані були сплачувати платежі більших розмірів
Задание #25
Вопрос:

Вкажіть відповідність між назвами українських міст та кількістю населення в них на
кінець ХІХ століття:
Укажите соответствие для всех 9 вариантов ответа:

1) понад 100 тисяч жителів
2) менше від 100 тисяч жителів
__ Юзівка
__ Житомир
__ Київ
__ Суми
__ Харків
__ Одеса
__ Катеринослав
__ Полтава
__ Єлисаветград
Задание #26
Вопрос:

Установіть відповіднсть між назвами російських імперських політикоадміністративних реформ та їх змістом:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) скасування кріпацтва; наділення селян землею; регламентація поміщицького

землеволодіння
2) створення виборчих земських установ; створення повітових чи губернських
земських зборів та їх виконавчих органів - управ
3) впровадження відкритості суду, прийняття рішення присяжними засідателями;
започаткування процедури захисту; введення посади адвоката
4) запровадження єдиної системи початкової освіти; формування наглядових
повітових та губернських шкільних рад; відновлення автономії університетів у
навчальній діяльності
5) створення Державного банку; розширення мережі приватних банків;
впорядкування податкової системи
6) запровадження з 21-річного віку загальновійськової повинності для чоловіків;
встановлення 6-7-річного терміну перебування в армії
__ селянська реформа
__ земська реформа
__ судова реформа
__ освітня реформа
Задание #27
Вопрос:

Виробництво продукції з метою отримання прибутку - це...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) екстенсивне виробництво
2) товарне виробництво
3) ефективне виробництво
4) передове виробництво
Задание #28

Вопрос:

Модернізація - це...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) відмова від нових ідей
2) назва течії в мистецтві
3) використання нових технологій
4) повернення до минулого
Задание #29
Вопрос:

Із клавіатури введіть число - рік, у якому було проведено судову реформу:
Запишите число:

___________________________
Задание #30
Вопрос:

Позначте ім'я російського імператора, за часів правління якого було скаосване
кріпосне право:
Выберите один из 6 вариантов ответа:

1) Петро І
2) Микола ІІ
3) Олександр ІІ
4) Олександр І
5) Микола І
6) Петро ІІ
Задание #31
Вопрос:

Земська реформа 1864 року передбачала...
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) утворення судів
2) введення місцевого самоврядування
3) скасування податків
4) безкоштовну роздачу земель селянам
Задание #32
Вопрос:

Означте судження, яке відображає результат скасування кріпацтва в Україні
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) селян було зрівняно у правах із поміщиками
2) ліквідація селянської общини
3) перехід землі у приватну власність селян без викупу
4) селяни отримали юридичні права
Задание #33
Вопрос:

Вкажіть, які із наведених термінів відповідають пореформенному часу (Да), а які - не

відповідають (Нет):
Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ тимчасовозобов'язані селяни
__ черезсмужжя
__ панщина
__ кругова порука
Задание #34
Вопрос:

Установіть відповідність між назвами реформ та датами їх проведення:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) 1864 рік
2) 1870 рік
3) 1862-1877 роки
4) 1861 рік
5) 1897 рік
__ земська реформа
__ міська реформа
__ військова реформа
__ селянська реформа
Задание #35
Вопрос:

Співвіднесіть назву реформи із одним із положень, яке в ній містилося:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) створювалися виборні органи місцевого самоврядування
2) створення мережі військових навчальних закладів
3) створення міської думи
4) спеціалізація навчання за гуманітарним та технічним профілем
5) запровадження відкритих судових засідань та суду присяжних
__ земська реформа
__ міська реформа
__ шкільна реформа
__ військова реформа
Задание #36
Вопрос:

Установіть відповідність між назвою регіону та його економічною спеціалізацією у
другій половині ХІХ століття:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) зернове господарство
2) вугільна промисловість
3) цукрова промисловість
4) залізорудна промисловість

5) виноробна, видобуток солі, харчова
__ Донбас
__ Кривий Ріг
__ Правобережна Україна
__ Степова Україна
Задание #37
Вопрос:

Розташуйте події у хронологічній послідовності:
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ шкільна реформа
__ скасування кріпосного права в Російській імперії
__ військова реформа
__ міська реформа
Задание #38
Вопрос:

Розташуйте назви українських міст кінця ХІХ століття за кількістю жителів,
розпочинаючи з найбільшого:
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ Київ
__ Катеринослав
__ Одеса
__ Харків
Конец

