1 ВАРИАНТ
І РІВЕНЬ. (3 бала)
1) Як називається період з історії Французької революції, пов’язаний з якобінцями?
А якобінська революція;

Б якобінська диктатура

В якобінська реформація;

Г якобінська конгрегація

2) Установіть хронологічну послідовність подій.
А установлення республіки

Б штурм Бастилії;

В повалення монархії

Г якобінська диктатура;

Д термідоріанський режим;

3) Дайте визначення поняттям: «якобінці», «жирондісти», «100 днів».

ІІ- РІВЕНЬ (6 балів)
4. Укажіть дати подій: А) перша Конституція Франції;

Б) Скликання Генеральний штатів

В) Якобінська диктатура;

Д) Страта короля Людовика 165.

Г) Битва під Бородіном;

5. Охарактеризуйте діяльність: А) Монтеск’є;

Б) Дідро;

В) Наполеон І Бонапарт

6. Дайте коротку відповідь на питання:
А. Якими були причини революційних подій у Франції?
Б. Яку політику проводили термідоріанці під час свого правління у Франції?
В. Взяття Бастилії.

ІІІ — РІВЕНЬ (3 бала)
7) Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.
З акта Священного союзу, підписаного в Парижі 26 вересня 1815 р.
Їх величності: імператор австрійський, король прусський та імператор всеросійський, унаслідок великих подій,
що ознаменували Європу протягом трьох останніх років... Оголошують урочисто, що метою цього акта є
відкриття перед лицем світу їх непохитної рішучості, як в управлінні довіреними їм державами, так і в
політичних відносинах до всіх інших урядів, керуватися не іншими якими-небудь правилами, а заповідями цієї
святої віри, заповідями любові, правди і миру...
Стаття І ...Три монархи, що домовляються, будуть з’єднані узами справжнього і нерозривного братерства, і,
вважаючи себе немовби одноземцями, вони в усякому випадку і в усякому місці подаватимуть один одному
підмогу і допомогу...
1) Чому був підписаний цей документ і за яких умов?
2) Чи використовувався цей союз у житті, коли і як?
3) Чому цей союз не був довготривалим і розпався?

2 ВАРИАНТ
І РІВЕНЬ.
1) Яка битва отримала назву «Битва народів»?
А битва під Аустерліцем;

Б Бородінська битва В битва під Лейпцигом;

Г битва під Ватерлоо

2) Установіть хронологічну послідовність подій.
А термідоріанський режим;
Г штурм Бастилії;

Б якобінська диктатура;

В повалення монархії

Д установлення республіки

3) Дайте визначення поняттям: «революція», «термідоріанці», “Священний союз».
ІІ- РІВЕНЬ (6 балів)
4. Укажіть дати подій: А) Бонапартистський переворот;
В) Прийняття Декларації прав людини і громадянина;

Б) Проголошення у Франції республіки
Г) Битва під Ватерлоо;

Д) Створення Священного союзу
5. Охарактеризуйте діяльність: А) Руссо;

Б) Робесп’єра;

В) Ж. Тюрго

6. Дайте коротку відповідь на питання:
1. Охарактеризуйте економічний розвиток Франції напередодні революції.
2. Яку політику проводили якобінці під час свого правління у Франції?

3. “100 днів” Наполеона

ІІІ — РІВЕНЬ (3 бала)
7) Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.
Із Декларації прав людини і громадянина. Національні збори визнають і оголошують перед лицем і
протегуванням верховної особи такі права людини і громадянина:
1. Люди народжуються вільними і рівними в правах. Суспільні відмінності можуть ґрунтуватися тільки на
загальній користі. 2. Метою всякого політичного союзу є збереження природних і невід’ємних прав людини.
Права ці такі: свобода, власність, безпека та опір гнобленню. 3. Джерело всієї верховної влади завжди перебуває в
нації. Жодна установа, жодна особа не може здійснювати влади, що не походить безпосередньо від нації.
4. Свобода полягає в праві робити все, що не шкодить іншому...5. Закон може забороняти лише дії, шкідливі для
суспільства. Усе, що не заборонено законом, дозволено, і ніхто не може бути змушений робити те, чого закон не
дозволяє.6. Закон є вираженням загальної волі. Усі громадяни мають право особисто або через представників
брати участь у виданні законів. Закон повинен бути рівний для всіх...7. Ніхто не може бути обвинувачений,
затриманий або арештований інакше, як у випадках, визначених законом, і за правилами, передбаченими ним...
8. Ніхто не повинен боятися за свої переконання, навіть релігійні, якщо їх прояви не порушують громадського
порядку, встановленого законом...9. Для утримання державних установ необхідні податки. Вони повинні бути
розподілені рівномірно між громадянами, відповідно до їхніх засобів...10. Оскільки власність є непорушним і
священним правом, то ніхто не може бути її позбавлений, крім тих випадків, коли того явно вимагає громадська
необхідність, законно засвідчена, і за умови справедливої та попередньої винагороди. <…>
1) За яких умов був прийнятий цей документ і в якій країні?
2) Чи повною мірою виконувалися умови цього документа? Чому?
3) Наскільки актуальними залишилися пункти Декларації для наших часів? Які саме? Чому?

