ВАРІАНТ 1
І-РІВЕНЬ (3 бали) ДАЙТЕ КОРОТКУ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ
1. Який міжнародний договір відіграв вирішальну роль у повоєнній долі Німеччини?
2. Консолідація якого режиму відбувалася Італії в 1922–1926 рр.?
3. На що було замінено продрозкладку під час непу?
4. Коли було утворено СРСР?
5. Хто був
останнім
російським царем?
6. Хто отримав
владу після зречення
царя?
ІІ-РІВЕНЬ (3 бали)
7. Укажіть у переліку держав ті, які мали риси тоталітарної держави у ХХ ст.
1) СРСР
2) Франція 3) США 4) Німеччина 5) Велика Британія 6)Іспанія

7) Італія

8. Вгадай країну та подію
А. За умов краху австро-німецької окупації в ніч проти 7 листопада 1918 р. представники лівих партій
створили в Любліні неза- лежний від окупантів уряд, що його очолив депутат австрій- ського рейхсрату,
лідер галицької соціал-демократії Ігнаций Дашинський.
Б. Завдяки зусиллям «Народної змови» влітку 1922 р. три провідні праві партії створили
«Конституційний блок», який проголосив метою відновлення «зневажених конституційних прав і
свобод». Опору вони вбачали у Військовій лізі, що була створена 1919 р. та об’єднала невдоволених
своїм матеріальним і суспільним становищем офіцерів, яких звільнили зі служби за умовами Нейїського
договору.
9. Дайте визначення поняттям: більшовизм, «Воєнний комунізм», імпічмент
ІІІ-РІВЕНЬ (3 бали)
10. Кого зображено на ілюстрації? Охарактеризуйте діяльність даної особи

11. Охарактеризуйте зміст «Нової економічної політики» в СРСР.
IV-РІВЕНЬ (3 бали)
12. Написати твірроздум за

темою «Чому тоталітаризм виникає у ХХ ст.?»

Зверніть увагу на: Які
основні
риси тоталітарної держави?
причини виникнення тоталітарних режимів;

Різновиди

тоталітаризму;

ВАРІАНТ 2
І-РІВЕНЬ (3 бали) ДАЙТЕ КОРОТКУ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ
1. Хто захопив
владу в
жовтні 1917 р.
в
Росії?
2. Хто очолив
Раду Народних
Комісарів?
3.Які події в
Росії тривали
у
1918—1922 рр.?
4. Хто став ідеологом фашизму в Італії?
5. Назвіть найбільші політичні партії Великої Британії.
6. Яка подія 1920–1921 рр. сприяла заміні політики «воєнного комунізму» на неп?
ІІ-РІВЕНЬ (3 бали)
7. Укажіть держави, які виникли після Першої світової війни.
1)Велика Британія,
2)Польща,
3)США,
6) Франція,
7) Іспанія,
8)Австрія,
11)Румунія,
12)Болгарія,
13)Сербія,

4)Угорщина,
5) Німеччин
9)Італія,
10)Туреччина,
14)Китай,
15)Японія.

8. Вгадай країну та подію
А. Певна частина буржуазії… орієнтувалася на перемогу німецько- австрійського блоку. Інша частина,
на чолі якої стояли Т. Масарик і Е. Бенеш, прагнучи суверенітету й незалежності, орієнтувалася на
перемогу країн Антанти. Ці патріотичні сили й очолили національно-визвольний рух.
Б. Глибока криза, що охопила країну в останній рік війни, призвела… до піднесення антивоєнного руху.
Вагому роль у цьому русі відігравав граф М. Карої, який у роки війни створив партію незалежності. У
ніч проти 31 жовтня 1918 р. почалася революція. У ній взяли участь широкі народні маси. На хвилі
революційного піднесення Карої за участі соціал-демократів сформував коаліційний уряд, який заявив
про проведення реформ.
9. Дайте визначення поняттям: фашизм, диктатура, НЕП
ІІІ-РІВЕНЬ (3 бали)
10. Кого зображено на ілюстрації? Охарактеризуйте діяльність даної особи

11. Охарактеризуйте зміст політики «Воєнний комунізм» в СРСР.
IV-РІВЕНЬ (3 бали)
12. Написати твірроздум за

темою «Чому тоталітаризм не повинен існувати в ХХІ столітті?».

Зверніть увагу на: різновиди
тоталітаризму; причини
мів; основні риси тоталітарних країн;

виникнення тоталітарних режи

ВАРИАНТ – 1
І-УРОВЕНЬ (3 балла) ДАЙТЕ КРАТКИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС
1. Международный договор сыграл решающую роль в послевоенной судьбы Германии?
2. Консолидация режима которого происходила Италии в 1922-1926 гг.?
3. На что было заменено продразверстку во время нэпа?
4. Когда был образован СССР?
5. Кто был последним русским царем?
6. Кто получил власть после отречения царя?
II-УРОВЕНЬ (3 балла)
7. Укажите в перечне государств те, которые имели черты тоталитарного государства в ХХ в.
1) СССР
2) Франция 3) США
4) Германия 5) Великобритания 6)Испания 7) Италия
8. Угадай страну и событие
А. В условиях краха австро-германской оккупации в ночь на 7 ноября 1918 г. представители левых
партий создали в Люблине независимого от оккупантов правительство, его возглавил депутат
австрийского рейхсрату, лидер галицкой социал-демократии Игнаций Дашинський.
Б. Благодаря усилиям «Народного сговора» летом 1922 г. три ведущие правые партии создали
«Конституционный блок», который провозгласил целью восстановления «попранных конституционных
прав и свобод». Сопротивления они видели в Военной лиге, которая была создана в 1919 г. и объединила
недовольных своим материальным и общественным положением офицеров, которых уволили со службы
за условиями Нейского договора.
9. Дайте определение понятиям: большевизм, «Военный коммунизм», импичмент
IІI-УРОВЕНЬ (3 балла)
10. Кого изображено на иллюстрации? Охарактеризуйте деятельность данного лица

11.

Охарактеризуйте

содержание

«Новой

экономической

политики»

в

СССР.

IV-УРОВЕНЬ (3 балла)
12. Написать сочинение-рассуждение по теме «Почему тоталитаризм возникает в ХХ в.?»
Обратите внимание на: Какие основные черты тоталитарного государства? Разновидности
тоталитаризма; причины возникновения тоталитарных режимов;

ВАРИАНТ – 2
I-УРОВЕНЬ (3 балла) ДАЙТЕ КРАТКИЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС
1. Кто захватил власть в октябре 1917 г. в России?
2. Кто возглавил Совет Народных Комиссаров?
3. Какие события в России продолжались в 1918-1922 гг.?
4. Кто стал идеологом фашизма в Италии?
5. Назовите крупнейшие политические партии Великобритании.
6. Событие 1920-1921 гг. способствовала замене политики «военного коммунизма» на нэп?
II-УРОВЕНЬ (3 балла)
7. Укажите государства, которые возникли после Первой мировой войны.
1)Великобритания, 2)Польша, 3)США,
4)Венгрия
5) Германий
6) Франция,
7) Испания, 8)Австрия, 9)Италия
10)Турция,
11)Румыния,
12)Болгария, 13)Сербия, 14)Китай,
15)Япония.
8. Угадай страну и событие
А. Определенная часть буржуазии... ориентировалась на победу германско - австрийского блока. Другая
часть, во главе которой стояли Т. Масарик и Э. Бенеш, стремясь суверенитета и независимости,
ориентировалась на победу стран Антанты. Эти патриотические силы и возглавили национально освободительное движение.
Б. Глубокий кризис, охвативший страну в последний год войны, привела... до подъема антивоенного
движения. Весомую роль в этом движении играл граф М. Карей, который в годы войны создал партию
независимости. В ночь с 31 октября 1918 г. началась революция. В ней приняли участие широкие
народные массы. На волне революционного подъема Карей при участии социал-демократов
сформировал коалиционное правительство, заявил о проведении реформ.
9. Дайте определение понятиям: фашизм, диктатура, НЭП
II-УРОВЕНЬ (3 балла)
10. Кого изображено на иллюстрации? Охарактеризуйте деятельность данного лица

11. Охарактеризуйте содержание политики «Военный коммунизм» в СССР.
IV-УРОВЕНЬ (3 балла)
12. Написать сочинение-рассуждение по теме «ТОТАЛИТАРИЗМ. Почему он не должен существовать в
ХХІ веке?».
Обратите внимание на: разновидности тоталитаризма; причины возникновения тоталитарных режим;
основные черты тоталитарных стран;

