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Історія України, Тема-24
Автор: СШЛНІТ
Описание:
Україна під час Другої світової війни (1939-1945 роки)

Задание #1
Вопрос:

Вкажіть назву військового плану, затвердженого А.Гітлером 18 грудня 1940 року, що
передбачав розгром СРСР протягом літньої воєнної кампанії 1941 року:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) "Ост"
2) "Вайс"
3) "Барбарроса"
4) "Кремль"
Задание #2
Вопрос:

Вкажіть, хто з німецьких генерал-фельдмаршалів очолював групу армій "Південь":
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Т.фон Бок
2) Г.фон Рундштедт
3) В.-Й.фон Леєб
4) Ф.Паулюс
Задание #3
Вопрос:

Вкажіть керівника рейхскомісаріату "Україна":
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Г.фон Рундштедт
2) А.Розенберг
3) Й.фон Ріббентроп
4) Е.Кох
Задание #4
Вопрос:

Вкажіть назву провінції, утвореної румунським окупаційним командуванням влітку
1941 року на території Одеської, південних районів Вінницької та західних районів
Миколаївської областей:
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) рейхскомісаріат "Україна"
2) дистрикт "Галичина"

3) "прифронтова зона"
4) "Трансністрія"
Задание #5
Вопрос:

Вкажіть умови, що сприяли успішному форсуванню Дніпра радянськими військами у
1943 році:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) визнання сталінським урядом права українського народу на відновлення своєї

незалежної від російської держави
2) успішне завершення Курської битви та визволення Лівобережної України
3) ранні морози, які скували Дніпро кригою
4) майже повна відсутність оборони правого берега Дніпра з боку німецької армії
5) масовий героїзм та величезні втрати у лавах Червоної Армії
6) активізація партизанської боротьби проти німецьких загарбників
Задание #6
Вопрос:

Вкажіть головні особливості діяльності Української повстанської армії:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) воювала за незалежну соборну Україну
2) завжди вважала своїм спільником у боротьбі проти російського комуно-більшовизму

німецький націонал-соціалізм
3) головні надії на створення незалежної України покладала на фюрера ІІІ рейху
А.Гітлера
4) мала найбільшу підтриму у західних областях України
5) прагнула до встановлення панівної ролі греко-католицької церкви на сході України
6) почала формуватися в 1941 році під проводом Т.Бульби-Боровця
Задание #7
Вопрос:

Визначте заходи, які заходи нацистський окупаційний "новий порядок" передбачав
здійснити в Україні в 1941-1944 роках:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) масове винищення євреїв - голокост
2) утворення незалежної соборної Української держави
3) колонізація українських земель представниками арійської раси
4) часткове винищення слов'янських народів і перетворення решти на рабів
5) відновлення демократичних прав і свобод
6) поліпшення умов розвитку української промисловості та культури
Задание #8

Вопрос:

Вкажіть причини поразок Червоної Армії у 1941-1942 роках:
Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1) малочисельність Червоної Армії
2) раптовість нападу противника
3) прорахунки радянського керівництва щодо напрямів головних ударів противника
4) нестача кваліфікованих військових кадрів унаслідок винищення офіцерського

корпусу в роки сталінських репресій
5) вороже ставлення до СРСР Великої Британії та США
6) відсутність у радянського командування розвідувальних даних про можливий
початок німецького вторгнення в СРСР
Задание #9
Вопрос:

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

__ формування українських батальйонів "Нахтігаль" та "Роланд"
__ Курська битва
__ остаточне визволення України від загарбників
__ утворення дивізії СС "Галичина"
__ Корсунь-Шевченківська битва
__ героїчна оборона Севастополя
Задание #10
Вопрос:

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

__ призначення головнокомандувачем УПА Р.Шухевича
__ битва під Бродами
__ повна окупація України військами Німеччини та її союзників
__ танкова битва у трикутнику Луцьк - Рівне - Броди
__ завершення Другої світової війни
__ визволення Криму від загарбників
Задание #11
Вопрос:

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

__ героїчна оборона Києва
__ утворення Українського штабу партизанського руху
__ початок депортації татар, греків, вірменів, болгар із Криму

__ приєднання до СРСР Західної України
__ битва під Сталінградом
__ початок німецько-радянської війни
Задание #12
Вопрос:

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

__ героїчна оборона Одеси
__ початок евакуації радянських підприємств на Схід
__ битва за Дніпро
__ перемога над Німеччиною
__ початок "радянізації" на Західній Україні
__ початок вивезення людей на примусові роботи до Німеччини
Задание #13
Вопрос:

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

1) початок німецько-радянської війни
2) завершення повної окупації України військами Німеччини та її союзників
3) німецьке вторгнення в Польщу, початок Другої світової війни
4) постанова про депортацію кримських татар
__ 1 вересня 1939 року
__ 22 червня 1941 року
__ 22 липня 1942 року
__ 11 травня 1944 року
Задание #14
Вопрос:

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

1) приєднення до СРСР Бессарабії та Північної Буковини
2) початок масових розстрілв у Бабиному Яру
3) капітуляція Німеччини, закінчення війни в Європі
4) підписання акту Молотова-Ріббентропа
__ 23 серпня 1939 року
__ 28 червня 1940 року
__ 29 вересня 1941 року
__ 9 травня 1945 року

Задание #15
Вопрос:

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

1) договір "Про дружбу і кордон" між СРСР та Німеччиною
2) закінчення Другої світової війни
3) проголошення "Акта відновлення Української держави"
4) остаточне визволення України від загарбників
__ 28 вересня 1939 року
__ 30 червня 1941 року
__ 28 жовтня 1944 року
__ 2 вересня 1945 року
Задание #16
Вопрос:

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

1) початок визволення України від загарбників
2) вступ Червоної Армії у Галичину відповідно до радянсько-німецької угоди
3) визволення Києва від німецьких загарбників
4) захоплення німецькими військами Києва
__ 17 вересня 1939 року
__ 19 вересня 1941 року
__ 18 грудня 1942 року
__ 6 листопада 1943 року
Задание #17
Вопрос:

Встановіть відповідність між подіями, датами та місцями, де вони відбулися:
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) 18-22 липня 1944 року (Броди)
2) 27 жовтня 1944 року (Ужгород)
3) 30 червня 1941 року (Львів)
__ проголошення "Акта відновлення Української держави"
__ битва дивізії СС "Галичина"
__ визволення Закарпаття
Задание #18
Вопрос:

Встановіть відповідність між подіями, датами і місцями, де вони відбулися:
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) 23 серпня 1939 року (Москва)
2) 6 листопада 1943 року (Київ)
3) 23-29 червня 1941 року (Луцьк - Рівне - Броди)
__ визволення від загарбників
__ велика танкова битва
__ Пакт Молотова-Ріббентропа
Задание #19
Вопрос:

Встановіть відповідність між подіями, датами і місцями, де вони відбулися:
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) 11 травня 1944 року (Крим)
2) 19 вересня 1941 року (Київ)
3) 22 липня 1942 року (Свердловськ Луганської (Ворошиловградської) області)
__ захоплення німецькими військами столиці
__ повна окупація України
__ депортація татарського народу
Задание #20
Вопрос:

Встановіть відповідність між подіями, датами і місцями, де вони відбулися:
Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) вересень-листопад 1943 року (Дніпро)
2) 28 червня 1940 року (Чернівці)
3) 29 вересня 1941 року (Київ)
__ початок масових розстрілів у Бабиному Яру
__ форсування
__ приєднання до СРСР Північної Буковини
Задание #21
Вопрос:

Встановіть відповідність між областями України, їх підпорядкуванням окупаційним
військам та окупаційною назвою у 1941-1944 роках:
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1) Німеччина (рейхскомісар Е.Кох), рейхскомісаріат "Україна"
2) Румунія (повернені землі), територія Румунії
3) Німеччина (військове командування), зона прифронтового військового командування

4) Румунія (новоутворена провінція), "Трансністрія"
5) Німеччина (землі генерал-губернаторства), дистрикт "Галичина"
6) Угорщина, Підкарпатська Русь
__ Закарпатська область
__ Одеська, південь Вінницької та захід Миколаївської областей
__ Чернігівська, Харківська, Луганська (Ворошиловградська), Донецька області та

Крим
__ Чернівецька та південь Одеської областей
__ Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області
__ Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська,
Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Херсонська області
Задание #22
Вопрос:

Встановіть відповідність між політичними діячами, роками їх призначення на посаду
та характеристикою діяльності:
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1) 1940 рік, керівник революційного проводу ОУН, в 1941-1944 роках перебував у

німецьких концтаборах
2) 1941-1944 роки, рейхскомісар "України"
3) 1944 рік, очолив наркомат оборони УРСР
4) 1938 рік, очолив провід ОУН після загибелі Є.Коновальця
5) 1938-1949 роки (з перервами), перший секретар ЦК КП(б)У
6) 30 червня 1941 року, очолив уряд відновленої Української держави
__ Е.Кох
__ С.Бандера
__ А.Мельник
__ Я.Стецько
__ М.Хрущов
__ В.Герасименко
Задание #23
Вопрос:

Встановіть відповідність між воєначальниками, їх діяльністю та датами здійснення
військових операцій:
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1) партизанський рейд від Путивля до Карпат (1943 рік)
2) визволення Києва (6 листопада 1943 року)
3) організація "Поліської Січі", утворення УПА (літо 1941 - осінь 1942 років)
4) керівництво Українським штабом партизанського руху (20 червня 1942 року)

5) оборона Києва від загарбників (липень-вересень 1941 року)
6) командування УПА після К.Савура (лютий 1943 - березень 1950 років)
__ М.Кирпонос
__ С.Ковпак
__ Т.Строкач
__ Р.Шухевич
__ Т.Бульба-Боровець
__ М.Ватутін
Задание #24
Вопрос:

Встановіть відповідність між історичними особами, галузями їх діяльності та її
характеристиками:
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:

1) медицина, створення ліків для лікування ран і переломів кісток
2) поезія, активна діяльність в ОУН (мельниківській)
3) фізика, запровадження нових методів електрозварювання
4) література, написання "Зенітки", "Вишневих усмішок"
5) кіномистецтво, написання кіноповісті "Україна в огні"
6) релігія, підтримка ідеї незалежності України, релігійні заклики до припинення

насильства
__ О.Теліга
__ Є.Патон
__ О.Довженко
__ А.Шептицький
__ О.Богомолець
__ Остап Вишня
Задание #25
Вопрос:

Вкажіть прізвище історичної особи:
Народився у 1887 році на Полтавщині. Учасник громадянської та Першої світової війн.
У 1937-1941 роках - голова Путивльського міськвиконкому Сумської області. З 1941
року - командир Путивльського партизанського загону, пізніше з'єднання. Двічі Герой
Радянського Союзу. Здійснив рейд по тилах противника від Путивля до Карпат. У
1947-1967 роках - заступник голови Верховної Ради УРСР. Помер у 1967 році.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С.Ковпак
2) С.Бандера
3) А.Мельник

4) М.Кирпонос
Задание #26
Вопрос:

Вкажіть прізвище історичної особи:
Народився у 1909 році в родині греко-католицького священика. У 1929 році вступив до
ОУН. Один із організаторів політичного вбивства польського міністра Б.Перацького у
1934 році. Був засуджений до смертної кари, заміненої пізніше на довічне ув'язнення. У
1939 році був визволений із в'язниці членами ОУН. У 1940 році очолив ОУН
(революційну). За відмову скасувати "Акт відновлення Української держави" від 30
червня 1941 року був відправлений до німецького концтабору. Із 1944 року керував
українським націоналістичним рухом за кордоном. Вбитий у 1959 році.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С.Ковпак
2) С.Бандера
3) А.Мельник
4) М.Кирпонос
Задание #27
Вопрос:

Вкажіть прізвище історичної особи:
Народився у 1890 році неподалік Дрогобича. Під час Першої світової війни служив у
австрійському війську. Потрапив до російського полону. В 1917 році став одним із
організаторів загонів Січових стрільців. Із 1921 року входив до керівництва
Української військової організації. У 1938 році після смерті Є.Коновальця очолив
провід ОУН, а пізніше - одну із консервативних течій ОУН. Сподівання на
відродження незалежної України пов'язував із Німеччиною. У 1944 році був ув'язнений
в німецькому концтаборі Заксенхаузен. Помер у 1967 році в Люксембурзі.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С.Ковпак
2) С.Бандера
3) А.Мельник
4) М.Кирпонос
Задание #28
Вопрос:

Вкажіть прізвище історичної особи:
Народився на Чернігівщині в 1892 році у селянській родині. Учасник Першої світової
та громадянської війн. Під час радянсько-фінської війни 1939-1940 років заслужив
звання Героя Радянського Союзу. В 1941 році - командуючий Київським особливим
військовим округом. Із 22 червня 1941 року - командуючий Південно-Західним
фронтом. Командував обороною Києва з липня до вересня 1941 року. Загтинув у бою

при спробі прорвати оточення у вересні 1941 року.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) С.Ковпак
2) С.Бандера
3) А.Мельник
4) М.Кирпонос
Задание #29
Вопрос:

Визначте поняття:
Вивезення людей, техніки та установ із територій, що опинилися під загрозою ворожої
окупації, в глиб країни.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) евакуація
2) фюрер
3) депортація
4) голокост
Задание #30
Вопрос:

Визначте поняття:
Термін, яким називали керівника нацистської партії і німецького лідера у 1933-1945
роках А.Гітлера. У перекладі на українську мову це слово означає "вождь".
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) евакуація
2) фюрер
3) депортація
4) голокост
Задание #31
Вопрос:

Визначте поняття:
Політика насильницького переселення народів із рідних місць на інші території.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) евакуація
2) фюрер
3) депортація
4) голокост
Задание #32
Вопрос:

Визначте поняття:

Політика нацистського уряду, спрямована на винищення єврейського народу в
окупованих Німеччиною країнах. Полягала у масових вбивствах євреїв, створенні для
них умов, непридатних для життя.
Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) евакуація
2) фюрер
3) депортація
4) голокост
Задание #33
Вопрос:

Встановіть відповідність між назвою військової операції та датою її проведення:
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) Корсунь-Шевченківська битва
2) Яссько-Кишинівська операція
3) Курська битва
4) Львівсько-Сандомирська операція
__ 5 липня - 23 серпня 1943 року
__ 24 січня - 17 лютого 1944 року
__ 13 липня - 29 серпня 1944 року
__ 20 - 29 серпня 1944 року
Задание #34
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть назву військового плану, затвердженого
А.Гітлером 18 грудня 1940 року, що передбачав розгром СРСР протягом літньої
воєнної кампанії 1941 року.
Составьте слово из букв:

ББАОСААСРР -> __________________________________________
Задание #35
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть прізвище історичної особи:
Народився у 1887 році на Полтавщині. Учасник громадянської та Першої світової війн.
У 1937-1941 роках - голова Путивльського міськвиконкому Сумської області. З 1941
року - командир Путивльського партизанського загону, пізніше з'єднання. Двічі Герой
Радянського Союзу. Здійснив рейд по тилах противника від Путивля до Карпат. У
1947-1967 роках - заступник голови Верховної Ради УРСР. Помер у 1967 році.
Составьте слово из букв:

ККОВПА -> __________________________________________

Задание #36
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть прізвище історичної особи:
Народився у 1909 році в родині греко-католицького священика. У 1929 році вступив до
ОУН. Один із організаторів політичного вбивства польського міністра Б.Перацького у
1934 році. Був засуджений до смертної кари, заміненої пізніше на довічне ув'язнення. У
1939 році був визволений із в'язниці членами ОУН. У 1940 році очолив ОУН
(революційну). За відмову скасувати "Акт відновлення Української держави" від 30
червня 1941 року був відправлений до німецького концтабору. Із 1944 року керував
українським націоналістичним рухом за кордоном. Вбитий у 1959 році.
Составьте слово из букв:

РААЕДНБ -> __________________________________________
Задание #37
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть прізвище історичної особи:
Народився у 1890 році неподалік Дрогобича. Під час Першої світової війни служив у
австрійському війську. Потрапив до російського полону. В 1917 році став одним із
організаторів загонів Січових стрільців. Із 1921 року входив до керівництва
Української військової організації. У 1938 році після смерті Є.Коновальця очолив
провід ОУН, а пізніше - одну із консервативних течій ОУН. Сподівання на
відродження незалежної України пов'язував із Німеччиною. У 1944 році був ув'язнений
в німецькому концтаборі Заксенхаузен. Помер у 1967 році в Люксембурзі.
Составьте слово из букв:

КНЛЬЕМИ -> __________________________________________
Задание #38
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть прізвище історичної особи:
Народився на Чернігівщині в 1892 році у селянській родині. Учасник Першої світової
та громадянської війн. Під час радянсько-фінської війни 1939-1940 років заслужив
звання Героя Радянського Союзу. В 1941 році - командуючий Київським особливим
військовим округом. Із 22 червня 1941 року - командуючий Південно-Західним
фронтом. Командував обороною Києва з липня до вересня 1941 року. Загтинув у бою
при спробі прорвати оточення у вересні 1941 року.
Составьте слово из букв:

ИНПСОРОК -> __________________________________________
Задание #39
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть поняття:
Вивезення людей, техніки та установ із територій, що опинилися під загрозою ворожої
окупації, в глиб країни.

Составьте слово из букв:

АІВУЕЯЦАК -> __________________________________________
Задание #40
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть поняття:
Термін, яким називали керівника нацистської партії і німецького лідера у 1933-1945
роках А.Гітлера. У перекладі на українську мову це слово означає "вождь".
Составьте слово из букв:

РРЕЮФ -> __________________________________________
Задание #41
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть поняття:
Політика насильницького переселення народів із рідних місць на інші території.
Составьте слово из букв:

ЦРІПОАТЯЕД -> __________________________________________
Задание #42
Вопрос:

Із запропонованих символів складіть поняття:
Політика нацистського уряду, спрямована на винищення єврейського народу в
окупованих Німеччиною країнах. Полягала у масових вбивствах євреїв, створенні для
них умов, непридатних для життя.
Составьте слово из букв:

ТЛОКСООГ -> __________________________________________
Конец

