
Залікові тести (для міжнародників) 
ІІ триместр 

 
1. Вищий орган державної влади у Франції, який утворився після падіння 

якобінської диктатури, називався: а) Конвент, б) Директорія, в) Законодавчі 
збори, г) Установчі збори. 

2.  “Товариство рівних”, створене у Франції у 1796 р., очолив: а) Бабеф; б) Сен-
Жюст, в) Ебер, г) Жак Ру. 

3. Кампо-Формійський договір 1797 р. Франція підписала з: а) Росією, б) 
Англією, в) Пруссією, г) Австрією. 

4. Назвіть країну, де Наполеон зазнав першої великої невдачі: а) Єгипет, б) 
Сирія, в) Італія, г) Іспанія. 

5. У 1799 р. французька ескадра була розгромлена біля: а) Абукіра, б) 
о. Корфу, в) о. Мальта, г) Трафальгарського мису. 

6. Яка із зазначених країн не брала участі у антифранцузькій коаліції 1798-
1799 рр.: а) Росія, б) Англія, в) Туреччина, г) Пруссія. 

7. Війська Суворова розгромили французькі війська у Північній Італії у: а) 1797 
р., б) 1798 р., в) 1799 р., 1800 р. 

8. Люневільський мир 1801 р. Наполеоном було укладено з: а) Росією, б) 
Австрією, в) Англією, г) Туреччиною. 

9. Ам’єнський договір 1802 р. Наполеоном було укладено з: а) Англією, б) 
Іспанією, в) Пруссією, г) Швецією. 

10. Довічним консулом Наполеон був проголошений у: а) 1800 р., б) 1801 р., в) 
1802 р., г) 1803 р. 

11. Імператором Наполеон був проголошений у: а) 1803 р., б) 1804 р., в) 1805 
р., г) 1806 р. 

12. Як називався новий цивільний кодекс, прийнятий у Франції за часів 
правління Наполеона Бонапарта: а) цивільний кодекс Франції, б) Дигести, в) 
Кодекс Наполеона, г) Головне цивільне право. 

13. Назвіть ім’я дружини Наполеона: а) Жозефіна, б) Марія, в) Єлизавета, г) 
Луїза. 

14. Яка перемога Наполеона не відноситься до війни 1805 р.: а) Аустерліц, б) 
Ієна, в) Ауерштадт, г) Маренго. 

15. Важкий і принизливий для Росії і Пруссії мир, укладений Наполеоном у 1807 
р. з цими країнами, називався: а) Віденський, б) Варшавський, в) 
Тільзітський, г) Берлінський. 

16.  У 1908 р. зустріч Наполеона з Олександром І відбулася в: а) Ерфурті, б) 
Відні, в) Равенні, г) Аахені. 

17.  Яку з битв, які проводив Наполеон, називали “битвою народів”: а) біля 
Маренго, б) Аустерліц, в) Лейпциг, г) Ватерлоо. 

18. Остання битва біля Ватерлоо, яку Наполеон програв, відбулася у: а) 1814 
р., б) 1815 р., в) 1816 р., г) 1818 р. 

19. Острів, на який Наполеон після поразки у 1814 р. був відправлений 
губернатором, називався: а) Мальта, б) Ельба, в) Корфу, г) Ямайка. 

20. Острів, на який Наполеон був відправлений на довічне заслання: а) 
Св. Олени, б) Барбадос, в) Цейлон, г) Гренгам. 

21. Як називалася верхня палата французького парламенту у 1815-1848 рр.: а) 
палата перів; б) палата лордів, в) Сенат, г) палата грандів. 

22. Назвіть ім’я останнього французького короля: а) Людовик ХVIII, б) Карл Х, в) 
Луї-Філіп І, г) Наполеон ІІІ. 

23. Яку революцію у Франції називають Липневою: а) 1789-1794 рр.; б) 1830 р., 
в) 1848 р., г) 1870 р. 



24. Яку революцію у Франції називають Лютневою: а) 1789-1794 рр., б) 1830 р., 
в) 1848 р., г) 1870 р. 

25. Назвіть ім’я генерала, війська якого придушили червневе повстання у 
Парижі у 1848 р.: а) Сент-Арно, б) Пелісьє, в) Поліньяк, г) Кавеньяк. 

26. Визначте роки існування Другої імперії у Франції: а) 1851-1870, б) 1852-1870, 
в) 1849-1875, г) 1848-1852. 

27. Визначте роки існування Другої республіки у Франції: а) 1848-1852, б) 1849-
1852, в) 185-1855, г) 1853-1856. 

28. Якої із зазначених дій не мав права здійснювати Наполеон ІІІ за 
конституцією 1852 р.: а) розпускати парламент, б) оголошувати війну чи 
укладати мир, в) призначати високих державних посадовців, г) бути 
головнокомандувачем армії. 

29. Визначте роки Кримської війни, в якій брала участь Франція; а) 1850-1854, б) 
1852-1855, в) 1853-1856, г) 1854-1856. 

30. Яка із зазначених країн не брала участь разом із Францією у Кримській війні: 
а) Англія, б) Австрія, в) Туреччина, г) Сардинія.  

31.  Що було приводом до франко-прусської війни: а) поганий сон прусського 
короля Вільгельма І в один із липневих днів 1870 р.; б) відмова Франції в 
акредитації німецького посла; в) “емська депеша”, г) публічна образа 
Наполеона ІІІ прусським королем. 

32. Назва міста, біля якого капітулювала французька армія у 1870 р. на чолі з 
Наполеоном ІІІ: а) Седан, б) Страсбург, в) Мец, г) Лілль. 

33. Хто очолив уряд національної оборони у Франції у вересні 1870 р.: а) Гізо, б) 
Тьєрі, в) Тьєр, г) Мак-Магон. 

34. За умовами мирного договору від 10 травня 1871 р. Франція мала сплатити 
Німеччині контрибуцію в розмірі: а) 1 млрд. золотих франків, б) 2 млрд., в) 5 
млрд., г) 10 млрд. 

35. Які з цих областей Франції не відійшли до Німеччини у 1871 р.: а) Шампань, 
б) Лотарингія, в) Ельзас, г) Прованс? 

36. Паризька комуна проіснувала з: а) 18 березня по 28 травня 1871 р., б) з 13 
березня по 21 травня 1871 р., в) з 18 березня по 28 травня 1872 р., г) з 17 
березня по 11 травня 1875 р. 

37. Третя республіка у Франції існувала у: а) 1875-1940 рр., б) 1870-1940 рр., в) 
1870-1946 рр., г) 1875-1945 рр.  

38. За конституцією 1875 р. Франція була республікою: а) парламентською, б) 
парламентсько-президентською, в) президентсько-парламентською, г) 
конституційною монархією. 

39. Серед гучних політичних справ, які хвилювали громадськість Франції у кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст., була справа: а) зятя президента Греві, б) 
“панамська афера”, в) справа Дрейфуса, г) “зрада Мільєрана”. 

40. Франко-російський союз склався у: а) 1875 р., б) 1887 р., в) 1891 р., г) 1881-
1893 рр. 

41. Англійський флот у 1805 р. здобув перемогу біля Трафальгара під 
керівництвом адмірала: а) Дрейка, б) Кука, в) Нельсона, г) Моргана. 

42. Війна Англії із США на початку ХІХ ст. відбулася у: а) 1812-1814 рр., б) 1815 
р., в) 1816-1817 рр., г) 1818-1821 рр. 

43. Яку територію Англія не одержала за рішенням Віденського конгресу: а) 
о. Мальту, б) Гонконг, в) Цейлон, г) Капську область. 

44. Перший паровоз в Англії у 1814 р. був збудований: а) Ваттом, б) Фултоном, 
в) Бесемером, г) Стефенсоном. 

45. Перша в світі залізниця була збудована в Англії в: а) 1825 р., б) 1830 р., г) 
1837 р., г) 1842 р. 



46. Перший у світі пароплав був збудований у: а) Англії, б) Росії, в) США, г) 
Франції. 

47. Перша світова економічна криза сталася в Англії у: а) 1811 р., б) 1819 р., в) 
1825 р., г) 1831 р. 

48. Перша світова економічна криза сталася в Англії у: а) 1811 р., б) 1819 р., в) 
1825 р., г) 1831 р.овий робітничий рух в Англії за парламентську реформу в 
середині ХІХ ст. мав назву: а) луддизм, б) чартизм, в) синтоїзм, г) 
клерикалізм. 

49. Визначте головну причину економічного лідерства Англії у середині ХІХ ст.: 
а) панування на морі, б) пограбування колоній, в) вміле використання 
досягнень науково-технічного прогресу, г) економічна політика англійського 
уряду. 

50. Перша Всесвітня виставка 1851 р. відбулася у: а) Парижі, б) Брюсселі, в) 
Лондоні, г) Стокгольмі. 

51. Корінні жителі Нової Зеландії, винищені англійськими колонізаторами, 
називалися: а) маорі, б) папуаси, в) бушмени, г) готтентоти.  

52. Політику “блискучої ізоляції” проводив в Англії у ХІХ ст.: а) Пальмерстон, б) 
Дізраелі, в) Гладстон, г) Солсбері. 

53. Термін “Британська імперія” вперше з’явився у: а) ХVIII ст., б) першій 
половині ХІХ ст., в) другій половині ХІХ ст., г) в останній третині ХІХ ст. 

54. Під час яких подій конфлікт Англії з Росією у ХІХ ст. був найгострішим: а) 
воєн з Наполеоном, б) Кримської війни, в) російсько-турецької війни 1877-
1878 рр., г) завоювання Росією Середньої Азії. 

55. Хто з політичних лідерів Англії ХІХ ст. висунув ідею створення Британської 
співдружності націй: а) Веллінгтон, б) Пальмерстон, в) Гладстон, г) 
Чемберлен. 

56. Першою в Британській імперії одержала права домініону у 1867 р.: а) 
Канада, б) Австралія, в) Нова Зеландія, г) Індія. 

57. Назвіть головну причину втрати Англією економічної першості в кінці ХІХ ст.: 
а) повільні темпи розвитку економіки; б) застарілість матеріально-технічної 
бази промисловості, в) недостатні інвестиції в економіку, г) наявність 
монархії. 

58. Право законодавчої ініціативи в другій половині ХІХ ст. в Англії належало: а) 
королю, б) кабінету міністрів, в) депутатам парламенту, г) політичним і 
громадським організаціям. 

59. Яка із зазначених партій не існувала в Англії у ХІХ ст.: а) консервативна, б) 
ліберальна, в) лейбористська, г) Британська соціалістична. 

60. Вперше в Англії у ХІХ ст. право на 8-год. робочий день одержали: а) 
металурги, б) шахтарі, в) будівельники, г) докери. 

61. Після завершення наполеонівських воєн провідну роль в Німеччині 
відігравала: а) Пруссія, б) Австрія, в) Баварія, г) Саксонія. 

62. Вкажіть найголовнішу причину, яка заважала розвитку капіталістичних 
відносин у Німеччині: а) наявність феодальних пережитків, б) політична 
роздробленість, в) поразка у революції 1848-1849 рр., г) внутрішні митниці. 

63. Збройне повстання в ході революції 1848-1849 рр. в Німеччині відбулось у: 
а) Мюнхені, б) Гамбурзі, в) Берліні, г) Дрездені. 

64. Засновником таємної патріотичної організації “Молода Італія” був: а) 
Мадзіні, б) Гарібальді, в) Кавур, г) Россіні. 

65. Повстанці під керівництвом Гарібальді мали назву: а) круглоголові, б) гези, 
в) карбонарії, г) червоносорочечники. 

66. З перелічених країн назвіть таку, яка не входила до складу Австрійської 
імперії у середині ХІХ ст.: а) Чехія, б) Болгарія, в) Польща, г) Словенія. 



67. В Австрійській імперії панувала династія: а) Габсбургів, б) Гогенцоллернів, 
в) Рейнштадтів, г) Штернбергів. 

68. У якій із названих країн не відбулася революція 1848-1849 рр.: а) Франція, б) 
Німеччина, в) Австрія, г) Великобританія. 

69. У якій із наступних країн у придушенні революції брав участь російський 
царизм: а) Франції, б) Угорщині, в) Німеччині, г) Італії. 

70. У якій із зазначених країн було скасовано кріпосне право під впливом 
революції 1848 р.: а) Італії, б) Франції, в) Австрії, г) Німеччині. 

71. Видатну роль в об’єднанні Німеччини у ХІХ ст. відіграв: а) Фрідріх-Вільгельм 
IV, б) Меттерніх, в) Бісмарк, г) фон Бюлов. 

72. Першу війну за об’єднання Німеччини Пруссія провела з: а) Данією, б) 
Швецією, в) Австрією, г) Францією. 

73. Війна Австрії з Пруссією в ході об’єднання Німеччини відбулась у: а) 1864 
р., б) 1865 р., в) 1866 р., г) 1867 р. 

74. Об’єднання Італії завершилось у: а) 1861 р, б) 1865 р., в) 1870 р., г) 1871 р. 
75. Існування якого державного органу не передбачала німецька конституція 

1971 р.: а) рейхстагу, б) Сенату, в) Союзної ради, г) кабінету міністрів. 
76. Кому з відомих німецьких діячів належать слова: "Не промовами, не 

постановами більшості вирішуються великі питання часу..., а залізом і 
кров’ю": а) Ніцше, б) Фрідріху ІІ, в) Бісмарку, г) генералу Шліффену.  

77. Кому належать слова: "Ті часи, коли німець одному з своїх сусідів 
поступався землею, іншому морем, а собі залишав небо, – ці часи 
пройшли... Ми вимагаємо і для себе місця під сонцем": а) Бісмарку, б) 
Гітлеру, в) фон Бюлову, г) Вільгельму ІІ. 

78. Троїста угода була укладена в: а) 1873 р., б) 1879, р., в) 1882 р., г) 1887 р. 
79. Назвіть країну, яка не входила до Німецької колоніальної імперії: а) 

Південно-Західна Африка, б) Східна Африка, в) о. Мадагаскар, г) Каролінські 
острови. 

80. План блискавичної війни Німеччини на два фронти розробив генерал: а) 
Мольтке, б) Шліффен, в) Гінденбург, г) Людендорф. 

81. Розташуйте у хронологічному порядку імена російських імператорів: а) 
Олександр ІІ, б) Павло І, в) Микола І, г) Олександр І. 

82. Відзначте, якої групи селян не існувало в Росії у першій половині ХІХ ст.: а) 
кріпаків, б) удільних, в) монастирських, г) державних. 

83. Найбільшим ярмарком Росії у ХІХ ст. був: а) Нижегородський, б) Ірбітський, 
в) Свенський, г) Курський. 

84. Указ про “вільних хліборобів” Олександр І видав у: а) 1801 р., б) 1803 р., в) 
1807 р., г) 1810 р. 

85. Право безмитної торгівлі в першій половині ХІХ ст. в Росії одержало місто: 
а) Одеса, б) Севастополь, в) Рига, г) Петербург. 

86. Назвіть ім’я державного діяча Росії першої половини ХІХ ст., автора 
проектів реформ державного управління: а) М.І. Кутузов, б) 
М.М. Сперанський, в) П.А. Строганов, г) В.П. Кочубей. 

87. Який з проектів реформ державного управління М.М. Сперанському вдалося 
реалізувати: а) створення представницьких установ у всій Росії, зрівняння 
всіх станів перед законом, в) створення Державної ради, г) поділ властей. 

88. Якого університету не існувало в Росії у першій половині ХІХ ст.: а) 
Київського, б) Петербурзького, в) Московського, г) Новоросійського. 

89. Добровільне приєднання Грузії до Росії сталося у: а) 1801 р., б) 1804 р., в) 
1809 р., г) 1812 р. 

90. Російсько-перська війна 1804-1813 рр. закінчилася миром: а) Гюлістанським, 
б) Тільзітським, в) Фрадріхсгамським, г) Бухарестським. 



91. Дагестан і Північний Азербайджан були приєднані до Росії внаслідок війни: 
а) 1804-1813 рр., б) 1805-1807 рр., в) 1808-1809 рр., г) 1806-1812 рр. 

92. Фінляндія була приєднана до Росії внаслідок війни: а) 1804-1813 рр., б) 
1805-1807 рр., в)1808-1809 рр., г) 1806-1812 рр. 

93. Бессарабія була приєднана до Росії внаслідок війни: а) 1804-1813 рр., б) 
1805-1807 рр., в) 1808-1809 рр., г) 1806-1812 рр. 

94. Вітчизняна війна Росії з військами Наполеона відбулася у: а) 1805-1807 рр., 
б) 1808-1809 рр., в) 1812 р., г) 1813-1814 рр. 

95. Головнокомандувачем російської армії у Вітчизняній війні з військами 
Наполеона був: а) Кутузов, б) Барклай де Толлі, в) Багратіон, г) Раєвський. 

96. У Бородінській битві російськими військами командував: а) Кутузов, б) 
Барклай де Толлі, в) Багратіон, г) Раєвський. 

97. Який з державних діячів Росії відігравав провідну роль у здійсненні 
внутрішньої політики після Вітчизняної війни 1812 р.: а) Єрмолов, б) 
Аракчеєв, в) Сперанський, г) Уваров. 

98. Перше таємне товариство, що започаткувало декабристський рух у Росії, 
називалось: а) “Союз порятунку”, б) “Орден російських рицарів”, в) “Союз 
благоденства”, г) “Товариство з’єднаних слов’ян”. 

99. Назвіть автора “Руської правди” – важливої пам’ятки декабристського руху в 
Росії: а) Муравйов-Апостол, б) Пестель, в) Рилєєв, г) Каховський. 

100. Якої із зазначених вимог не висували декабристи: а) ліквідація 
самодержавства, б) скасування кріпосного права, в) надання незалежності 
народам Російської імперії, г) скасування станів. 

101. Повстання декабристів у Петербурзі відбулося: а) 19 листопада 1825 
р., б) 14 грудня 1825 р., в) 21 грудня 1825 р., 27 грудня 1825 р. 

102. Якому із російських імператорів належать слова: “Революція на порозі 
Росії, але, клянусь, вона ніколи не проникне до Росії, доки в мене 
зберігається дихання життя”: а) Олександру І, б) Миколі І, в) Олександру ІІ, 
г) Миколі ІІ. 

103. Першим шефом корпусу жандармів був: а) граф Остерман, б) граф 
Бенкендорф, в) граф Нессельроде, г) граф Мініх. 

104. Яку із зазначених грошових реформ ХІХ ст. проводив міністр фінансів 
Канкрін: а) 1839-1843 рр., б) 1862 р., в) 1897 р. 

105. Перша залізниця в Росії була збудована у: а) 1825 р., б) 1837 р., в) 
1848 р., г) 1851 р. 

106. Хто із зазначених діячів громадсько-політичної думки Росії першої 
половини ХІХ ст. не входив до числа західників: а) О.І. Герцен, б) 
Т.Н. Грановський, в) Б.Н. Чичерін, г) І.С. Киреєвський. 

107. Хто із зазначених діячів громадсько-політичної думки Росії першої 
половини ХІХ ст. не входив до числа слов’янофілів: а) В.Г. Бєлінський, б) 
О.С. Хом’яков, в) брати Аксакови, г) І.С. Киреєвський. 

108. Єреванське і Нахічеванське ханства були приєднані до Росії внаслідок 
війни: а) 1804-1813 рр., б) 1826-1828 рр., в) 1853-1856 рр., г) 1877-1878 рр. 

109. Російсько-турецька війна 1828-1829 рр. закінчилася миром: а) Сан-
Стефанським, б) Паризьким, в) Адріанопольським, г) Туркманчайським. 

110. Рух горців на Північному Кавказі у ХІХ ст. проходив під релігійним 
прапором: а) мюридизму, б) вахаббізму, в) ісламізму, г) шиїзму. 

111. Найбільш видатним діячем, що очолив боротьбу горців проти Росії у 
ХІХ ст., був: а) Шаміль, б) Газі-Мухамед, в) Коста Хетагуров, г) Рашид 
Бейбутов. 

112. Кримська війна відбулася у: а) 1826-1828 рр., б) 1828-1829 рр., в) 
1853-1856 рр., г) 1877-1878 рр. 



113. Яка із зазначених європейських країн не брала участі у Кримській 
війні: а) Франція, б) Англія, в) Пруссія, г) Сардинія. 

114. Назвіть найбільш значущу причину поразки Росії у Кримській війні: а) 
чисельна і матеріальна перевага військ союзників, б) техніко-економічна 
відсталість Росії, в) бездарність російського командування, г) більш низький 
рівень військового мистецтва Росії порівняно із західними країнами. 

115. Розташуйте у хронологічній послідовності реформи, які проводились у 
Росії в 60-70-х рр. ХІХ ст.: а) військова, б) судова, в) міська, г) земська, д) 
селянська, е) шкільна. 

116. До якої народницької течії належав М. Бакунін: а) бунтарської, б) 
ліберальної, в) змовницької, г) пропагандистської. 

117. Пропагандистську течію народників очолив: а) Ткачов, б) Бакінін, в) 
Желябов, г) Лавров. 

118. Вбивство Олександра ІІ здійснили представники народницької 
організації: а) “Земля і воля”, б) “Чорний переділ”, в) “Народна воля”. 

119. У якому із зазначених районів Росії у ХІХ ст. переважав 
американський шлях розвитку капіталізму у сільському господарстві: а) 
Урал, б) Нечорноземний регіон, в) Новоросія, г) Центрально-Чорноземний 
район. 

120. Внаслідок російсько-турецької війни 1877-1878 рр. Росія одержала: а) 
Бессарабію, б) Карс, Ардаган, Батум; в) Ташкент, г) Хіву. 

121. Територія, придбана у США у 1803 р., називалась: а) Каліфорнія, б) 
Джорджія, в) Луїзіана, г) Техас. 

122. Розташуйте у хронологічному порядку території, які були приєднані до 
США у першій половині ХІХ ст.: а) Орегон, б) Луїзіана, в) Техас, г) Флорида. 

123. Індійське плем’я, що вело найбільш тривалу війну проти експансії 
американців у першій половині ХІХ ст.: а) семіноли, б) ірокези, в) чироки, г) 
могікани. 

124. Територія Аляски відійшла від Росії до США у: а) 1803 р., б) 1845 р., 
1867 р., г) 1898 р. 

125. Чиїм іменем була названа доктрина, яка давала підставу США 
поширити свою експансію на Латинську Америку: а) Джефферсона, б) 
Монро, в) Джексона, г) Лінкольна. 

126. “Золота лихоманка” в середині ХІХ ст. вибухнула в США у штаті: а) 
Нью-Джерсі, б) Каліфорнія, в) Кентуккі, г) Невада. 

127. Яких повноважень не мав президент США за конституцією 1787 р.: а) 
розпустити парламент, б) командувати армією і флотом, в) укладати 
міжнародні договори, г) призначати вищих урядовців? 

128. Демократична партія у США була створена у: а) 1790 р., б) 1806 р., в) 
1816 р., г) 1828 р. 

129. За час правління якого президента у США закріпилась практика 
розподіляти важливі державні посади членам партії, яка перемогла на 
президентських виборах: а) Джефферсона, б) Джексона, в) Лінкольна, г) 
Мак-Кінлі. 

130. У якому році була створена Республіканська партія у США: а) 1832, б) 
1846, в) 1854, г) 1860. 

131. Про кого з американських президентів Л.М. Толстой написав: “Він був 
тим, чим Бетховен був у музиці, Данте в поезії, Рафаель у живопису, 
Христос у філософії”: а) Дж. Вашингтона, б) Т. Джефферсона, в) 
Е. Джексона, г) А. Лінкольна. 

132. Як називались противники рабства у США: а) роялісти, б) 
імпресіоністи, в) аболіціоністи, г) нудисти. 



133. Назвіть правильно роки громадянської війни в США: а) 1846-1849, б) 
1861-1865, в) 1872-1876, г) 1884-1885. 

134. Підкресліть, які події відбулися у 1862 р. під час громадянської війни в 
США: а) А. Лінкольна було обрано президентом, б) скасовано рабство, в) 
виданий закон про гомстеди, г) винайдено телефон. 

135. Назвіть прізвище американського генерала, який здобув остаточну 
перемогу над військом Півдня під час громадянської війни в США: а) Грант, 
б) Герман, в) Шеридан, г) Браун. 

136. Швейну машину в США винайшов: а) Зінгер, б) Фултон, в) Едісон, г) 
Белл. 

137. Найбільш плідним винахідником у ХІХ ст. в США був: а) Уїтні, б) 
Едісон, в) Строуджер, г) Белл. 

138. Перша велика монополія в США була створена: а) Рокфеллером, б) 
Морганом, в) Фордом, г) Дюпоном. 

139. Перший у світі хмарочос з’явився в США у місті: а) Нью-Йорку, б) 
Вашингтоні, в) Чикаго, г) Філадельфії. 

140. Вперше у світі відзначали 1 Травня – День міжнародної солідарності 
трудящих у: а) 1886 р., б) 1889 р., в) 1890 р., г) 1895 р. 

141. Країни, з якими мала зносини Японія на початку ХІХ ст.: а) Англія, б) 
Франція, в) Росія, г) Голландія. 

142. Яка країна першою в середині ХІХ ст. здобула право заходити у 
японські порти: а) США, б) Франція, в) Англія, г) Німеччина. 

143. Революція Мейозі в Японії відбулася у: а) 1865 р., б) 1868 р., в) 1871 
р., г) 1875 р. 

144. Якого стану в Японії у середині ХІХ ст. не існувало: а) робітників, б) 
самураїв, в) селян, г) торговців. 

145. Якої компанії в Японії у кінці ХІХ ст. не існувало: а) Міцуї, б) Міцубісі, 
в) Хонда, г) Кавасакі. 

146. З якого часу в Японії у ХІХ ст. була запроваджена конституція: а) 1871 
р., б) 1881 р., в) 1885 р., г) 1890 р. 

147. Як називалися партії, що створилися в Японії в останні десятиріччя 
ХІХ ст.: а) ліберальна, б) консервативна, в) соціалістична, г) конституційних 
реформ. 

148. Сімоносекським миром закінчилась війна Японії з: а) Кореєю, б) 
Китаєм, в) Росією, г) В’єтнамом. 

149. Перша опіумна війна відбулася в Китаї у: а) 1835-1837 рр., б) 1838-
1840 рр., в) 1840-1842 рр., г) 1845 р. 

150. У 1850-1864 рр. в Китаї відбулося повстання: а) тайпінів, б) Іхетуань, 
в) боксерське, г) „жовтих пов’язок”. 

151. Друга опіумна війна в Китаї 1856-1860 рр. закінчилася миром: а) 
Нанкінським, б) Пекінським, в) Шанхайським, г) Тяньцзінським. 

152. Зародження демократичного руху в Китаї в кінці ХІХ ст. пов’язане з 
ім’ям: а) Кан Юдея, б) Чан Кайші, в) Юань Шікая, г) Сун Ятсена. 

153. Остання династія, яка правила у Китаї, називалась: а) Юань, б) Цін, в) 
Мін, г) Тан. 

154. Яка інституція здійснювала владу в Індії в першій половині ХІХ ст.: а) 
англійський король, б) генерал-губернатор, в) Ост-Індська компанія, г) 
імператор імперії Великих Моголів. 

155. Найбільше повстання в Індії відбулося у 1857-1859 рр. і носило назву: 
а) сипаїв, б) сикхів, в) вахаббітів, г) намдхарі. 

156. Провідна партія в Індії – Індійський національний конгрес – 
утворилася у: а) 1864 р., б) 1879 р., в) 1881 р., г) 1885 р. 



157. Назвіть країну, яка володіла Анголою: а) Англія, б) Бельгія, в) Іспанія, 
г) Португалія. 

158. В якій із африканських колоній особливо процвітала работоргівля: а) 
Берег Слонової Кістки, б) Ангола, в) Сенегал, г) Гамбія. 

159. Хто заснував Капську колонію на півдні Африки: а) Голландія, б) 
Англія, в) Данія, г) Франція. 

160. Назвіть компанію, яка монопольно займалася добуванням алмазів: а) 
Південна Африканська компанія, б) Де Бірс, в) Королівська золотодобувна 
компанія, г) Королівська компанія Нігеру. 

161. Якій із європейських країн належала колонія Сенегал: а) Франції, б) 
Англії, в) Бельгії, г) Голландії. 

162. Назвіть країни Африки, які зберегли незалежність: а) Єгипет, б) 
Ліберія, в) Ефіопія, г) Судан. 

163. Перша колонія в Латинській Америці, яка здобула незалежність: а) 
Куба, б) Мексика, в) Гаїті, г) Чилі. 

164. До якої національності належав герой визвольного руху в Латинській 
Америці у першій чверті ХІХ ст. Симон Болівар: а) іспанець, б) португалець, 
в) перуанець, г) венесуелець. 

165. Яка із зазначених країн досягла незалежності мирним шляхом: а) 
Бразилія, б) Аргентина, в) Венесуела, г) Чилі. 

166. Яка з названих латиноамериканських країн у ХІХ ст. не стала 
незалежною: а) Чилі, б) Куба, в) Пуерто-Ріко, г) Болівія. 

167. Що означає термін „каудилізм”: а) авторитарне правління, б) 
абсолютна монархія, в) військова диктатура, г) тиранія. 

168. Яка з держав, здійснюючи експансію до Латинської Америки, 
опиралася на “доктрину Монро”: а) США, б) Англія, в) Франція, г) Канада. 

169. Розташуйте провідні країни світу, які мали колонії, у порядку 
зростання площі їх володінь: а) Німеччина, б) Англія, в) Бельгія, г) Франція. 

170. Двигуни внутрішнього згорання винайшли: а) Стефенсог, б) Отто, в) 
Дизель, г) Белл. 

171. Розташуйте в хронологічному порядку виступи робітників: а) протягом 
чартистського руху, б) в Сілезії, в) в Манчестері, г) в Ліоні. 

172. Яка з буржуазних ідеологічних течій ХІХ ст. твердила, що власність 
кожної людини є результатом його праці: а) класична політична економія, б) 
марксизм, в) позитивізм, г) політичний лібералізм. 

173. Яка з суспільно-політичних течій ХІХ ст. стверджувала, що прибуток 
капіталіста є неоплачена праця робітника: а) утопічний соціалізм, б) 
анархізм, в) бланкізм, г) марксизм. 

174. І Інтернаціонал був створений К. Марксом у: а) 1864 р., б) 1871 р., в) 
1875 р., г) 1889 р. 

175. Перші профспілки виникли в: а) США, б) Англії, в) Німеччині, г) 
Франції. 

176. Назвіть країни, де утворилися тред-юніони: а) США, б) Іспанія, в) 
Франція, г) Англія. 

177. В якій із зазначених країн існувала консервативна партія: а) США, б) 
Німеччина, в) Англія, г) Швеція. 

178. Німецьку соціалістичну робітничу партію очолювали: а) А. Бебель, в) 
Едуард Бернштейн, в) В. Адлер, г) В. Лібкнехт. 

179. У якій із зазначених країн у 80-х рр. ХІХ ст. не існувало політичних 
партій: а) США, б) Австро-Угорщина, в) Росія, г) Норвегія. 

180. ІІ Інтернаціонал було створено у: а) 1885 р., б) 1889 р., в) 1693 р., г) 
1899 р. 



181. Радикальну течію у міжнародному соц. русі на початку ХХ ст. 
представляли: а) К. Каутський, б) Е. Бернштейн, в) В. Ленін, г) П. Лафарг. 

182. Яка подія відбулася в світі у 1900-1903 рр.: а) російсько-японська 
війна, б) світова економічна криза, в) англо-бурська війна, г) марокканська 
криза. 

183. Яка з англійських колоній здобула права домініону в 1910 р.: а) 
Південноафриканський союз, б) Канада, в) Австралія, г) Нова Зеландія. 

184. Який характер носив монополістичний капіталізм у Франції: а) 
колоніальний, б) лихварський, в) військово-феодальний, г) мілітаристський. 

185. Яка із зазначених реформ не проводилась у Франції на початку ХХ 
ст.; а) відокремлення школи від церкви, б) введення прогресивного податку, 
в) скорочення строків служби в армії, г) націоналізація промисловості. 

186. До кого із зазначених державних діячів Франції початку ХХ ст. було 
додано прізвисько “війна”: а) Клемансо, б) Бріан, в) Пуанкаре, г) Кайо. 

187. Яка із зазначених країн не входила до Троїстої згоди: а) Німеччина, б) 
Іспанія, в) Італія, г) Австро-Угорщина. 

188. Яку з країн Європи на початку ХХ ст. називали дуалістичною 
монархією: а) Австрію, б) Росію, в) Голландію, г) Іспанію. 

189. Яка із зазначених країн не входила до складу Австро-Угорської 
імперії: а) Чехія, б) Болгарія, в) Словенія, г) Боснія і Герцеговина. 

190. В якій частині Італії найбільших розмірів набула діяльність мафії на 
початку ХХ ст.: а) Сицилія, б) Корсика, в) Ломбардія, г) П’ємонт. 

191. У 1911-1912 рр. відбулася війна: а) російсько-японська, б) іспано-
американська, в) англо-бурська, г) італо-турецька. 

192. Кому з американських мільярдерів належала компанія “Сталевий 
трест”: а) Рокфеллеру, б) Моргану, в) Форду, г) Дюпону. 

193. З чиїм ім’ям пов’язане антитрестівське законодавство у США: а) 
Моргана, б) Рузвельта, в) Шермана, г) Мак-Кінлі. 

194. З ім’ям якого президента США пов’язують епоху “нової демократії”: а) 
Теодора Рузвельта, б) Мак-Кінлі, в) В. Вільсона, г) Тафта. 

195. З ім’ям якого президента США пов’язують політику “великої палиці”: а) 
Теодора Рузвельта, б) Мак-Кінлі, в) В. Вільсона, г) Тафта. 

196. У 1904-1905 рр. відбулася війна між: а) Японією і Китаєм, б) Японією і 
Росією, в) США й Іспанією, г) Болгарією і Туреччиною. 

197. Антанта утворилася у: а) 1904, б) 1907, в) 1908, г) 1911 рр. 
198. Перша Марокканська криза мала місце у: а) 1905-1906, б) 1906-1907, 

в) 1908, г) 1911 рр. 
199. Друга Марокканська криза сталася у: а) 1907, б) 1909, в) 1910, г) 1911 

рр. 
200. Яка із зазначених країн не брала участі у Першій Балканській війні 

1912-1913 рр.: а) Сербія, б) Туреччина, в) Греція, г) Румунія. 
201. Конфлікт між якими країнами дав привід до Другої Балканської війни: 

а) Румунією і Туреччиною, б) Грецією і Туреччиною, в) Сербією і Болгарією, 
г) Болгарією і Грецією. 

202. Найбільш гострими були суперечності між країнами, які призвели до 
Першої світової війни: а) між Німеччиною і Францією, б) Німеччиною і 
Англією, в) Австро-Угорщиною і Росією, г) Росією і Німеччиною. 

203. Назвіть головне джерело протистояння Росії і Німеччини: а) високі 
мита на російські товари у Німеччині, б) боротьба Росії за вплив на 
Балканський півострів, в) прагнення Росії захопити Константинополь і 
чорноморські протоки, г) будівництво Багдадської залізниці. 



204. Яка подія була приводом до розв’язання Першої світової війни: а) 
вбивство австрійського наступника престолу, б) російська мобілізація, в) 
австрійський ультиматум Сербії, г) німецький ультиматум Бельгії. 

205. Яка із зазначених країн Антанти не брала участі на початковому етапі 
Першої світової війни: а) Росія, б) Англія, в) Франція, г) США. 

206. Хто з німецьких генералів розробив план ведення Першої світової 
війни на два фронти: а) Гінденбург, б) Людендорф, в) Шліффен, г) Прітвіц. 

207. Яка із зазначених країн, що заявила про свій нейтралітет на початку 
Першої світової війни, не дотрималась його: а) Іспанія, б) Італія, в) 
Португалія, г) Швеція. 

208. Яка із зазначених країн першою розпочала воєнні дії на фронтах 
Першої світової війни: а) Німеччина, б) Франція, в) Австро-Угорщина, г) 
Росія. 

209. Перша битва в ході Першої світової війни на Західному фронті 
відбулася: а) на р. Марна, б) біля Вердена, в) за Париж, г) на р. Маас. 

210. На Східному фронті в 1914 р. найбільш масштабною була битва: а) 
Галіційська, б) Східнопрусська, в) під Варшавою, г) на Лодзинському 
напрямку. 

211. Туреччина вступила у Першу світову війну в: а) 1914, б) 1915, в) 1916, 
г) 1917 рр. 

212. Під час Першої світової війни цар Микола ІІ у 1915 р. відвідав одне з 
українських міст: а) Київ, б) Одесу, в) Львів, г) Чернівці. 

213. Італія вступила у війну на боці Антанти у: а) 1914, б) 1915, в) 1916, г) 
1917 рр. 

214. В якій битві німці вперше в історії застосували отруйні речовини: а) на 
р. Іпр, б) на р. Марна, в) біля Вердена, г) на р. Соммі. 

215. Знаменитий “Брусиловський прорив” відбувся у: а) 1914, б) 1915, в) 
1916, г) 1917 рр. 

216. Вперше танки були застосовані у битві: а) Верденській, б) на 
р. Марна, в) на р. Соммі, г) під Парижем. 

217. Брестський мир було укладено у: а) 1916, б) 1917, в) 1918, г) 1919 рр. 
218. Капітуляція Німеччини була підписана у: а) Комп’єнському лісі, б) 

Фонтенбло, в) Версалі, г) Берліні. 
219. З Німеччиною було укладено договір: а) Сен-Жерменський, б) 

Севрський, в) Паризький, г) Версальський. 
220. З Австрією був підписаний договір: а) Тріановський, б) Версальський, 

в) Сен-Жерменський, г) Севрський. 
221. Ліга Націй була створена у: а) 1918, б) 1919, в) 1921, г) 1925 рр. 
222. США взяли курс на завоювання світового лідерства при президенті: а) 

Вільсоні, б) Куліджі, в) Гардінгу, г) Гуверу. 
223. “Сухий закон” в США було прийнято при президентові: а) Вільсоні, б) 

Гардінгу, в) Куліджу, г) Гуверу. 
224. “Сухий закон” в США було скасовано при президентові: а) Гувері, б) 

Рузвельті, в) Гардінгу, в) Куліджі. 
225. Світова економічна криза у США відбулася у: а) 1925-1929 рр., б) 

1927-1931 рр., в) 1929-1933 рр., г) 1931-1935 рр. 
226. Перший лейбористський уряд в Англії очолив: а) Ллойд-Джордж, б) 

Болдуїн, в) Макдональд, г) Черчілль. 
227. Яка з англійських колоній у 1921 р. одержала статус домініону: а) 

Індія, б) Ірландія, в) Малайзія, г) Бірма. 
228. Хто з відомих політичних діячів Англії у 1931 р. сформував так зв. 

“національний уряд”; а) Болдуїн, б) Чемберлен, в) Іден, г) Макдональд. 



229. Народний фронт у Франції прийшов до влади у: а) 1932 р., б) 1934 р., 
в) 1936 р., г) 1939 р. 

230. Уряд Народного фронту у Франції очолив: а) Барту, б) Блюм, в) 
Клемансо, г) Ерріо. 

231. У 1919 р. в Німеччині була прийнята конституція, яка була названа: а) 
Веймарською, б) Берлінською, в) Ганноверською, г) Дрезденською. 

232. Першим президентом Німеччини у 1919 р. став: а) Гінденбург, б) 
Ратенау, в) Шлоссен, г) Еберт. 

233. У якій із названих земель Німеччини у 1919-1920 рр. не утворився 
лівий уряд: а) Баварія, б) Пруссія, в) Тюрінгія, г) Саксонія. 

234. Першу спробу здійснити державний переворот ватажок німецьких 
фашистів Гітлер зробив у місті: а) Лейпциг, б) Берлін, в) Мюнхен, г) Кельн. 

235. Фашистська диктатура у Німеччині встановилася у: а) 1926 р., б) 1932 
р., в) 1933 р., г) 1935 р. 

236. Австрія була захоплена Німеччиною у: а) 1936 р, б) 1938 р., в) 1939 р., 
г) 1940 р. 

237. Яка із зазначених країн не брала участі у Мюнхенській змові: а) 
Англія, б) Франція, в) Німеччина, г) Іспанія. 

238. Поставте у хронологічній послідовності країни, де прийшли фашисти 
до влади: а) Німеччина, б) Португалія, в) Іспанія, г) Італія. 

239. Лідером італійських фашистів був: а) Муссоліні, б) Чіано, в) Лоретті, г) 
Скорцені. 

240. Яка із зазначених країн не була учасником антикомінтернівського 
пакту: а) Японія, б) Іспанія, в) Німеччина, г) Італія. 

241. Яку з європейських країн захопила Італія напередодні Другої світової 
війни: а) Албанію, б) Грецію, в) Югославію, г) Швейцарію. 

242. Першим диктатором Іспанії у ХХ ст. став: а) Франко, б) Прімо де 
Рівера, в) Хуан Кабальєро, г) Родрігес. 

243. Громадянська війна в Іспанії відбувалася у: а) 1931-1934 рр., б) 1935-
1937 рр., в) 1936-1939 рр., г) 1938-1941 рр. 

244. На початку 20-х рр. ХХ ст. найбільш гострими були суперечності 
Японії з: а) СРСР, б) США, в) Великою Британією, г) Китаєм. 

245. У якому з перелічених років Японія вела війну з СРСР: а) 1931, б) 
1935, в) 1937, г) 1939. 

246. Яку із зазначених територій захопила Японія у 1931 р.: а) Маньчжурію, 
2) В’єтнам, 3) Індонезію, г) Філіппіни. 

247. Яка причина викликала рух “4 травня” у Китаї: а) злиденне становище 
трудящих, б) передача Японії німецьких володінь у Шаньдуні, в) 
переслідування студентів за їх політичні переконання, г) арешт робітників за 
участь у страйках. 

248. Засновником партії Гоміндан у Китаї став: а) Кан Ювей, б) Мао 
Цзедун, в) Чан Кайші, г) Сун Ятсен. 

249. Гоміндан прийшов до влади у Китаї у: а) 1927 р., б) 1928 р., в) 1929 р., 
г) 1930 р. 

250. Війна Японії проти континентального Китаю розпочалася у: а) 1935 р., 
б) 1936 р., в) 1937 р., г) 1938 р. 

251. Махатма Ганді був керівником: а) Всеіндійського конгресу профспілок, 
б) партії Індійський національний конгрес, в) мусульманського халіфатського 
руху, г) комуністичної партії Індії. 

252. Рух непокори в Індії у 30-х рр. ХХ ст. очолив: а) Махатма Ганді, б) 
Рабіндранат Тагор, в) Джавахарлал Неру, г) Бос. 



253. Афганістан здобув незалежність за часів правління: а) Наджібулли, б) 
Захір-шаха, в) Хабібулли, г) Аманулли. 

254. Реза-хан став родоначальником династії Пехлевідів у Ірані в: а) 1920 
р., б) 1925 р., в) 1930 р., г) 1935 р. 

255. Видатним діячем Туреччини у 20-30-х рр. ХХ ст. був: а) Мідхат-паша, 
б) Кемаль Ататюрк, в) Селім-паша, г) Огузад. 

256. Сучасні кордони Туреччини були встановлені у 1923 р. на конференції 
у: а) Лозанні, б) Женеві, в) Цюріху, г) Берні. 

257. Яка із зазначених реформ не була проведена Кемалем Ататюрком у 
Туреччині: а) держава відокремлена від релігії, б) жінки зрівняні у правах з 
чоловіками, в) легалізовано діяльність профспілок та політичних партій, г) 
писемність переведено з арабської на латинську абетку. 

258. У якій із сучасних африканських країн була утворена у 20-х рр. ХХ ст. 
Ріфська республіка: а) Алжир, б) Туніс, в) Марокко, г) Південноафриканська 
республіка. 

259. Яка із зазначених африканських країн одержала незалежність у 20-х 
рр. ХХ ст.: а) Алжир, б) Марокко, в) Ефіопія, г) Єгипет. 

260. У якій із зазначених латиноамериканських країн у 30-х рр. ХХ ст. 
здобув найбільших успіхів Народний фронт: а) Чилі, б) Аргентина, в) 
Бразилія, г) Перу. 

261. Головною причиною кризи 1900-1903 рр. в Росії було: а) вплив 
світової кризи на господарство Росії; б) залишки кріпосництва в економіці 
Росії; в) гальмуюча роль самодержавства; г) селянське безземелля. 

262. Яка з верств населення Росії початку ХХ ст. не була самостійним 
станом: а) дворянство, б) купецтво, в) духовенство, г) селянство. 

263. Який із зазначених станів Росії початку ХХ ст. не ніс військової 
служби; а) дворянство, б) духовенство, в) купецтво, г) селянство. 

264. Останнім російським царем з династії Романових був: а) Микола І, б) 
Олександр ІІ, в) Микола ІІ, г) Олександр ІІІ. 

265. Який із зазначених царів Росії носив назву “Кривавий”: а) Микола І, б) 
Олександр ІІ, в) Микола ІІ, г) Олександр ІІІ. 

266. Яка із зазначених партій в Росії підтримувала царя: а) більшовики, б) 
меншовики, в) есери, г) союз земців-конституціоналістів. 

267. Назва військово-морської бази, створеної Росією в кінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. на Далекому Сході: а) Владивосток, б) Хабаровськ, в) Порт-
Артур, г) Чемульпо. 

268. Назвіть корабель, який не був пошкоджений у Порт-Артурі 27 січня 
1904 р.: а) “Новик”, б) “Ретвизан”, в) “Цесаревич”, г) “Паллада”. 

269. Назвіть корабель, разом з яким загинув наш земляк адмірал Макаров: 
а) “Боян”, б) “Петропавловськ”, в) “Ослябя”, г) “Аскольд”. 

270. З ім’ям якого корабля пов’язана ця пісня: “Наверх вы, товарищи, все 
по местам, последний парад наступает...”: а) “Кореец”, б) “Изумруд”, в) 
“Стерегущий”, г) “Варяг”. 

271. Яка із зазначених битв у російсько-японській війні була вирішальною: 
а) під Мукденом, б) під Лаояном, в) Цусіма, г) Порт-Артур. 

272. Яка із зазначених територій була передана Японії за Портсмутським 
миром 1905 р.: а) Камчатка, б) південний Сахалін, в) Владивосток, г) 
Хабаровськ. 

273. “Кривавою неділею” в Росії прозвали: а) загибель людей під час 
коронування Миколи ІІ, б) Ленський розстріл, в) розстріл робітничої 
маніфестації у Петербурзі, г) суд і вирок над учасниками повстання у 
Кронштадті. 



274. Розташуйте у хронологічній послідовності такі події під час революції 
1905-1907 рр. в Росії: а) повстання на броненосці “Потьомкін”, б) повстання 
на Пресні, в) “Кривава неділя”, г) загальний жовтневий страйк. 

275. Хто керував повстанням моряків у Севастополі у 1905 р.: а) 
Жаданівський, б) Матюшенко, в) Вакуленчук, г) Шмідт. 

276. Головним пунктом столипінської аграрної реформи було: а) ліквідація 
общини, б) насадження хутірського та відрубного господарства, в) 
організація переселення, г) створення селянського банку. 

277. Визначте головний елемент революційної ситуації в Росії, яка 
склалася в кінці 1916 – на початку 1918 рр.: а) зростання злиденності 
трудящих, б) нездатність уряду керувати країною, в) поразки на фронті, г) 
господарська розруха. 

278. Революція в Росії перемогла у 1917 р.: а) 23 лютого, б) 27 лютого, в) 2 
березня, г) 12 березня. 

279. Владу в Росії після зречення царя здійснювали: а) Тимчасовий 
комітет Державної думи, б) Петроградська Рада робітничих депутатів, в) 
Тимчасовий уряд, г) Рада Народних Комісарів. 

280. Тимчасовий уряд на початку його існування очолював: а) Керенський, 
б) Мілюков, в) Львов, г) Гучков. 

281. Назвіть прізвище міністра закордонних справ Тимчасового уряду, який 
оголосив у червні 1917 р. про ведення війни до переможного кінця: а) 
Родзянко, б) Терещенко, в) Мілюков, г) Некрасов. 

282. Коли В.І. Ленін висунув гасло: “Вся влада Радам!”: а) під час Лютневої 
революції, б) у квітні 1917 р., в) у червні 1917 р., г) після розгрому 
корніловського заколоту. 

283. До якого часу відносять першу спробу більшовиків захопити владу в 
Росії: а) під час квітневої демонстрації 1917 р., б) під час червневих 
демонстрацій 1917 р., в) під час подій 3-5 липня 1917 р., г) під час 
корніловського заколоту. 

284. На час Жовтневого збройного повстання у Петрограді Тимчасовий 
уряд очолював: а) Керенський, б) Троїцький, в) Корнілов, г) Мартов. 

285. Більшовицький уряд, який був створений на ІІ Всеросійському з’їзді 
Рад, називався: а) Тимчасовий робітничо-селянський уряд, б) Рада 
Міністрів, в) Робітничий та Селянський уряд, г) Рада Народних Комісарів. 

286. Першим декретом Радянської влади був: а) Декрет про землю, б) 
Декрет про мир, в) Декрет про створення РНК, г) Декрет про введення 
робітничого контролю. 

287. Назвіть формальну причину розпуску більшовиками Установчих 
зборів: а) контрреволюційний склад депутатів, б) більшовики в його складі 
становили меншість, в) відмова схвалити Декларацію прав трудящого та 
експлуатованого народу, г) небезпека для радянської влади. 

288. Російська радянська республіка одержала офіційну назву РСФРР на: 
а) ІІ Всеросійському з’їзді Рад, б) на ІІІ Всеросійському з’їзді Рад, в) на ІV 
Всеросійському з’їзді Рад, г) у першій радянській конституції в 1918 р. 

289. Який з перелічених пунктів не включала економічна політика першого 
радянського уряду в Росії: а) націоналізація промисловості, б) колективізація 
сільського господарства, в) введення 8-год. робочого дня, г) конфіскація 
поміщицьких земель. 

290. Яка з названих дат є датою укладення Брестського миру: а) 10 грудня 
1917 р., б) 25 січня 1918 р., в) 23 лютого 1918 р., г) 3 березня 1918 р. 

291. Якого із зазначених пунктів не було в умовах Брестського миру: а) 
надання незалежності Фінляндії, б) сплата 3 млрд. контрибуції, в) 



позбавлення права Росії мати флот на Чорному морі, г) передача під 
контроль Німеччини Польщі, Прибалтики, України, Білорусі. 

292. Назвіть головну причину громадянської війни в Росії: а) позбавлення 
панівних верств населення прав власності, б) прихід більшовиків до влади, 
в) укладення більшовиками сепаратного Брестського миру, г) відокремлення 
церкви від держави. 

293. Яку подію можемо вважати початком громадянської війни: а) Лютневу 
революцію, б) корніловський заколот, в) прихід більшовиків до влади, г) 
заколот чехословацького корпусу. 

294. Хто з перелічених генералів вів тривалу й уперту боротьбу з 
більшовиками на Півдні: а) Корнілов, б) Денікін, в) Алексєєв, г) Краснов. 

295. З розгромом військ якого білого генерала пов’язується закінчення 
громадянської війни в Росії: а) Врангеля, б) Юденіча, в) Міллера, г) Денікіна. 

296. Нова економічна політика була введена у: а) 1919 р., б) 1920 р., в) 
1921 р., г) 1922 р. 

297. Що було головним пунктом нової економічної політики: а) відновлення 
вільної торгівлі, б) денаціоналізація дрібної та середньої промисловості, в) 
скасування продрозверстки та заміна її продподатком, г) використання 
найманої праці. 

298. Червінець у РСФРР було введено у: а) 1922 р., б) 1924 р., в) 1925 р., 
г) 1927 р. 

299. Яка подія сталася 30 грудня 1922 р.: а) утворення СРСР, б) введення 
непу, в) смерть В.І. Леніна, г) закінчення громадянської війни. 

300. Яка із зазначених радянських республік не ввійшла до складу СРСР 
на І Всесоюзному з’їзді Рад: а) УСРР, б) Білоруська, в) Азербайджанська, г) 
Молдавська. 

301. Смерть Леніна сталася у: а) 1921 р., б) 1922 р., в) 1924 р., г) 1925 р. 
302. Головним противником Сталіна у боротьбі за владу був: а) Троцький, 

б) Каменєв, в) Знов’єв, г) Бухарін.  
303. Кому належать слова: “Недавній раб став розгнузданим деспотом, 

який щойно набув можливості бути владикою ближнього свого”: а) 
Булгакову, б) Горькому, в) Шолохову, г) Маяковському. 

304. Хто з перших маршалів Радянського Союзу не був репресований: а) 
Блюхер, б) Тухачевський, в) Єгоров, г) Будьонний. 

305. Курс на індустріалізацію країни був прийнятий на партійному з’їзді у: 
а) 1924 р., б) 1925 р., в) 1927 р., г) 1930 р. 

306. Перший п’ятирічний план був прийнятий у: а) 1928 р., б) 1929 р., в) 
1930 р., г) 1932 р. 

307. Яким із зазначених джерел фінансування індустріалізації не міг 
користуватися радянський уряд: а) податки з населення, б) внутрішні 
позики, в) зовнішні позики, г) прибутки від експорту. 

308. Якій галузі господарства віддавались пріоритети при виконанні 
довоєнних п’ятирічних планів: а) сільському господарству, б) важкій 
промисловості і машинобудуванню, в) легкій промисловості, г) торгівлі. 

309. Які із зазначених будов були споруджені в роки першої п’ятирічки: а) 
Біломорсько-Балтійський канал, б) Московський метрополітен, в) 
Харківський тракторний завод, г) Дніпрогес. 

310. Масова колективізація в країні розпочалася у: а) 1929 р., б) 1930 р., в) 
1931 р., г) 1932 р. 

311. Що не було здійснено під час колективізації в СРСР: а) кредитування 
колгоспів, б) зменшення податків для колгоспів і колгоспників, в) здійснення 
принципу добровільності, г) усуспільнення майна. 



312. У 1938 р. було встановлено для заохочення і стимулювання 
передовиків виробництва звання: а) Героя Радянського Союзу, б) Героя 
Соц. Праці, в) лауреата Державної премії, г) почесного стахановця. 

313. Яка загальнообов’язкова освіта була запроваджена в СРСР у 30-ті рр. 
ХХ ст.: а) початкова, б) семирічна, в) середня, г) вища. 

314. Хто із зазначених радянських письменників став лауреатом 
Нобелівської премії: а) Горький, б) Булгаков, в) Ахматова, г) Шолохов. 

315. Хто із зазначених діячів культури був знаменитим скрипалем: а) 
Дунаєвський, б) Гілельс, в) Ойстрах, г) Шостакович. 

316. У 1927 р. не існувало дипломатичних відносин між СРСР і: а) Японією, 
б) США, в) Францією, г) Німеччиною. 

317. З якої нагоди СРСР був виключений з Ліги Націй: а) бої біля о. Хасан, 
б) бої на р. Халхін-Гол, в) укладення пакту Молотова-Ріббентропа, г) війна з 
Фінляндією. 

318. Пакт Молотова-Ріббентропа був укладений терміном на: а) 5 років, б) 
10 років, в) 15 років, г) 25 років. 

319. Які з даних територій увійшли до складу СРСР у 1939 р.: а) 
Бессарабія, б) Виборзький перешийок, в) Західна Україна, г) Західна 
Білорусь. 

320. Прибалтика увійшла до складу СРСР у: а) 1938 р., б) 1939 р., в) 1940 
р., г) 1941 р. 

321. Під час якого етапу Другої світової війни була захоплена гітлерівцями 
Франція: а) 1939-1941, б) 1941-1942, в) 1942-1943, г) 1944-1945. 

322. Друга світова війна розпочалася з: а) нападу на СРСР, в) зі вступу у 
війну Англії і Франції, в) після наступу на Францію, г) з нападу на Польщу. 

323. Назвіть країну, яка не брала участі на початковому етапі Другої 
світової війни: а) Польща, б) СРСР, в) Англія, г) Франція. 

324. Яка європейська країна не була захоплена Німеччиною у 1940 р.: а) 
Франція, б) Бельгія, в) Голландія, г) Греція. 

325. Які з перелічених країн були окуповані Німеччиною у 1941 р.: а) 
Польща, б) Греція, в) Югославія, г) Данія. 

326. Назвіть прізвище генерала, який очолив французький рух Опору в 
Другій світовій війні: а) Петен, б) де Голль: в) Деланкур, г) Мажіно. 

327. Підкресліть головну причину, яка завадила Німеччині вторгнутись до 
Англії у 1940 р.: а) вигідне стратегічне становище Англії, б) сильний 
військово-морський флот Англії, в) необхідність підготовки до війни з СРСР, 
г) невдача місії Гесса. 

328. Назвіть країну, яка не була союзником Німеччини у Другій світовій 
війні: а) Швеція, б) Румунія, в) Болгарія, г) Угорщина. 

329. Союзниця Німеччини, війська якої не брали участі у військових діях 
проти СРСР під час Другої світової війни: а) Угорщина, б) Румунія, в) Іспанія, 
г) Болгарія. 

330. Міф про непереможність фашистської армії було розвіяно у битві: а) 
під Москвою, б) Сталінградській, в) Курській, г) битві за Дніпро. 

331. США вступили у Другу світову війну після: а) битви під Москвою, б) 
після Сталінградської битви, в) після нападу японців на Пірл-Харбор, г) у 
зв’язку із захопленням Франції. 

332. Яка з перелічених країн не була захоплена Японією під час Другої 
світової війни: а) Індія, б) Бірма, в) Таїланд, г) Індонезія. 

333. Сталінградська битва відбулася у: а) у 1942 р., б) 1942-1943 рр., в) 
1943 р., г) 1943-1944 рр. 



334. Найбільша перемога союзників у Північній Африці відбулася біля 
мста: а) Суец, б) Дакар, в) Ель-Аламейн, г) Туніс. 

335. Корінний перелом у ході Другої світової війни розпочався після: а) 
Сталінградської битви, б) Курської битви, в) битви під Ель-Аламейном, г) 
відкриття другого фронту в Європі. 

336. Розташуйте у хронологічному порядку конференції, які відбулися під 
час Другої світової війни: а) Потсдамська, б) Ялтинська, в) Тегеранська. 

337. Рішення про створення ООН було прийнято на конференції: а) 
Тегеранській, б) Ялтинській, в) Потсдамській. 

338. Берлін було взято радянськими військами: а) 16 квітня 1945 р., б) 30 
квітня 1945 р., в) 2 травня 1945 р., г) 8 травня 1945 р. 

339. Капітуляція Німеччини відбулася: а) 16 квітня 1945 р., б) 30 квітня 
1945 р., в) 2 травня 1945 р., г) 8 травня 1945 р. 

340. Капітуляція Японії сталася: а) 9 серпня 1945 р, б) 2 вересня 1945 р., в) 
13 жовтня 1945 р., г) листопада 1945 р. 

 


