Варіант-1
І-рівень. Виберіть правильну відповідь. (6 балів).
1. Назвіть роки правління в Ірані шаха Реза Пехлеві:
А 1924–1938 рр.;
Б 1922–1930 рр.;

В 1925–1934 рр.;

2. Назвіть рік виникнення «Руху 4 травня» в Китаї:
А 1920 р.;
Б 1916 р.;
В 1919 р.;

Г 1925–1938 рр.

Г 1917 р.

3. Який китайський півострів рішенням Паризької мирної конференції був переданий Японії?
А Сянган;
Б Цзюлун;
В Тайвань;
Г Шаньдун.
4. На кінець 1936 р. Італії на Африканському континенті належали:
А Конго, Руанда та Бурунді;
Б Гвінея, Ангола та Мозамбік;
В Сомалі, Еритрея та Ефіопія;
Г Західна Африка, Алжир та Туніс
.
5. Яка з названих країн була незалежною в міжвоєнний період?
а) Єгипет;
б) Алжир;
в) Туніс.
6. Вождь — керівник держави в Латинській Америці, а також лідер місцевого автономного правління
називався:
А каудільо;
Б кондуктор;
В фюрер;
Г дуче.
7. Під проводом якого лідера відбувся державний переворот у Китаї 12 квітня 1927 р.?
А Юань Шікая;
Б Сунь Ятсена;
В Чан Кайші;
Г Мао Цзедуна.
8. Кого з політичних лідерів колоніальних володінь Великої Британії У. Черчілль називав «бунтівний
факір»?
А М. Ганді;
Б Реза-шаха Пехлеві;
В Кемаля Мустафу Ататюрка;
Г Хусейна Ібн Алі.
9. Наслідком національної революції в Китаї 1925–1927 рр. було(-в):
А розпад Китаю на окремі самостійні держави;
Б колоніальне поневолення;
В об’єднання Китаю під владою комуністів;
Г розгортання громадянської війни.
10. Г. Танака — це __ :
А лідер Гоміндану;
В імператор Японії;

Б військовий міністр Японії;
Г генерал китайської армії.

11. Який документ зміцнив віру євреїв у те, що Британія на їхньому боці у справі створення єврейської
держави в Палестині?
А «Декларація Ротшильда»;
Б «Декларація Бальфура»;
В «Декларація Ірвіна»;
Г «Декларація Галіфакса».
12. По закінченні турецької революції 1920–1923 рр. у країні було проведено низку реформ. До заходів
Кемаля Ататюрка в Туреччині не належать:
А ліквідація халіфату;
Б одержавлення економіки;
В запровадження шаріатського суду;
Г відокремлення ісламу від держави.
ІІ рівень. (2 бали)
13. Дайте визначення поняттям:
А) метрополія;

Б) сегрегація

В) кампанія громадянської непокори;

14. Про кого йде мова (укажіть прізвище та ім’я, країну)
А) «Люди називають його «Велика душа». Йому це не подобається, він не полюбляє гучних слів! не
вважає себе ані великим мислителем, ані вченим, ані вождем... У стосунках з людьми простий і
сором'язливий, жодної пози... Вщент позбавлений самолюбства, зарозумілості, хитрощів. Не любить
надовго залишатися на одному місці, постійно роз'їжджає країною, його слухають мільйони. Дуже
прозорливий і тонкий політик».
Б) Цей лідер став одним із засновників комуністичної партії Китаю. Головною соціальною опорою в
соціалістичній революції вважав селянство. У 30-х роках займав відверто ворожу позицію щодо
Гоміньдану; був одним з організаторів визвольного руху проти японських загарбників. Помер у 1976 р.».
ІІІ рівень. (2 бали)
15. Кого зображено на ілюстрації. З якими подіями пов’язана дана історична постать
А

КИТАЙ

Б

ТУРЕЧЧИНА

16. Дайте коротку відповідь на питання:
У чому спільні й відмінні ознаки в розвитку країн Азії, Африки й

В

ІНДІЯ

Латинської Америки?

IV рівень. Дайте розгорнуту відповідь на питання (2 бали) ОДИН НА ВИБІР
17. Дайте об’єктивну оцінку політичній діяльності Мустафи Кемаля. За що він отримав прізвище
Ататюрк — «батько турок»?
17. Висловіть власну точку зору щодо даного висловлювання.
«Велика Британія принесла Індії мир, прогрес і західну цивілізацію».

Варіант-2
І-рівень. Виберіть правильну відповідь. (6 балів).
1. Військовий переворот на чолі з генералом Ф. Урибуру в Аргентині відбувся:
А 1930 р.;
Б 1932 р.;
В 1935 р.;
Г 1933 р.
2. Назвіть рік обрання Кемаля Ататюрка президентом Туреччини:
А 1925 р.;
Б 1924 р.;
В 1927 р.;
3. Демократичний рух у 1919 р. в Китаї дістав назву:
а) «Рух 5 березня»;
б) «Рух 10 січня»;

Г 1923 р.

в) «Рух 4 травня».

4. Назвіть країни Близького Сходу, які після завершення Першої світової війни потрапили під владу
Франції на правах підмандатних територій:
А Ірак і Кувейт;
Б Трансйорданія та Палестина;
В Сирія та Ліван;
Г Курдистан та Азербайджан.
5. «Тенентиський рух» (від португальського tenente) — це __ :
А рух молодих священників у Чилі;
Б рух молодих підприємців у Мексиці;
В рух молодих офіцерів у Бразилії;
Г рух молодих ремісників у Перу.
6. Яка з латиноамериканських країн спеціалізувалась на експорті м'яса, вовни, пшениці?
а) Аргентина;
б) Мексика;
в) Чілі.
7. У 1938 р. в Аргентині було відновлено демократичні свободи та обрано президента:
А І. Ірігойєна;
Б П. Агірре Серда;
В Л. Карденаса;
Г Ж. Варгаса.
8. В якій державі у березні–квітні 1930 р. відбувалася акція громадянської непокори — «соляний
марш»?
А Іран;
Б Ірак;
В Афганістан;
Г Індія.
9. Яку назву мав меджліс Туреччини навесні 1920 р.?
А Палата народних депутатів Туреччини;
В Рада народних комісарів Туреччини;

Б Вища турецька рада народних депутатів;
Г Великі національні збори Туреччини.

10. Стихійні виступи населення проти зростання цін на основні продукти харчування «рисові бунти»
відбулися в:
а) Китаї
б) Індії
в) Японії
11. Наслідком національної революції в Ірані у 1925 р. стало(-а):
А установлення нової династії Каджарів;
Б установлення нової династії Пехлевідів;
В заборона жінкам ходити без чадри;
Г заборона європейської форми одягу.
12. Однією з головних причин встановлення режиму військових в Японії була(-о, -и):
А диктаторські дії імператора Хірохіто;
Б масове пробудження духу самураїв;
В економічна нестабільність;
Г економічна стабільність.
ІІ рівень. (2 бали)
13. Дайте визначення поняттям:
А) Колонія;
Б) латифундія;

В) ґандизм

14. Про кого йде мова (укажіть прізвище та ім’я, країну)
А) Реформи цього президента. були пов'язані з відокремленням держави від релігії,: жінки були зрівняні
у правах з чоловіками, за винятком державної служби. Встановлено світське судочинство за
європейським зразком. У галузі економіки всю турботу щодо розвитку національної економіки взяла на
себе держава».
Б) Він брав активну участь у політичній боротьбі проти Маньчжурської династії, один з лідерів
Гоміньдану, керівник збройних сил Гоміньдановської партії, був президентом Китаю».
ІІІ рівень. (2 бали)
15. Кого зображено на ілюстрації. З якими подіями пов’язана дана історична постать
А
КИТАЙ
Б
ІНДІЯ
В
ІРАН

16. Дайте коротку відповідь на питання:
Які інтереси, переслідували західні держави в країнах Азії, Африки?
IV рівень. Дайте розгорнуту відповідь на питання (2 бали) ОДИН НА ВИБІР
17. Дайте об’єктивну оцінку політичній діяльності Махатма Ганді. За що він отримав прізвище «Велика
душа»? «Гандизм: “за” і “проти”».
17. Висловіть власну точку зору щодо даного висловлювання.
«Поява диктаторських режимів у Латинській Америці у міжвоєнний період мала безліч причин...»
Продовжте речення.

Вариант-1
І-уровень. Выберите правильный ответ. (6 баллов).
1. Назовите годы правления в Иране шаха Реза Пехлеви:
А 1924-1938 гг.;
Б 1922-1930 гг.;
В 1925-1934 гг.;
2. Назовите год возникновения «Движения 4 мая» в Китае:
А в 1920 г.;
Б 1916 г.;
В 1919 г.;

Г 1925-1938 гг.
Г 1917 г.

3. Китайский полуостров решению Парижской мирной конференции был передан Японии?
А Сянган;
Б Цзюлун;
В Тайвань;
Г Шаньдун.
4. В конце 1936 г. Италии на Африканском континенте принадлежали:
А Конго, Руанда и Бурунди;
Б Гвинея, Ангола и Мозамбик;
В Сомали, Эритрея и Эфиопия;
Г Западная Африка, Алжир и Тунис
.
5. Какая из названных стран была независимой в междувоенный период?
а) Египет;
б) Алжир;
в) Тунис.
6. Вождь - руководитель государства в Латинской Америке, а также лидер местного автономного
правления назывался:
А каудильо;
Б кондуктор;
В фюрер;
Г дуче.
7. Под предводительством какого лидера произошел государственный переворот в Китае 12 апреля 1927
г.?
А Юань Шикая;
Б Сунь Ятсена;
В Чан Кайши;
Г Мао Цзэдуна.
8. Кого из политических лидеров колониальных владений Великобритании. Черчилль называл
«мятежный факир»?
А М. Ганди;
Б Реза-шаха Пехлеви;
В Мустафу Кемаля Ататюрка;
Г Хусейна Ибн Али.
9. Следствием национальной революции в Китае 1925-1927 гг. было:
А распад Китая на отдельные самостоятельные государства;
Б колониальное порабощение;
В объединение Китая под властью коммунистов;
Г развертыванию гражданской войны.
10. Г. Танака - это __ :
А лидер Гоминьдана;
В император Японии;

Б военный министр Японии;
Г генерал китайской армии.

11. Документ укрепил веру евреев в то, что Британия на их стороне в деле создания еврейского
государства в Палестине?
А «Декларация Ротшильда»;
Б «Декларация Бальфура»;
В «Декларация Ирвина»;
Г «Декларация Галифакса».
12. По окончании турецкой революции 1920-1923 гг. в стране был проведен ряд реформ. К мерам
Кемаля Ататюрка в Турции не относятся:
А ликвидация халифата;
Б огосударствления экономики;
В введении шариатского суда;
Г отделение ислама от государства.

II уровень. (2 балла)
13. Дайте определение понятиям:
А) метрополия;

Б) сегрегация

В) кампания гражданского неповиновения;

14. О ком идет речь (укажите фамилию и имя, страну)
А) «Люди называют его «Великая душа». Ему это не нравится, он не любит громких слов! не считает
себя ни великим мыслителем, ни ученым, ни вождем... В отношениях с людьми прост и застенчив, ни
одной позы... Полностью лишен самолюбия, высокомерия, хитрости. Не любит надолго оставаться на
одном месте, постоянно разъезжает страной, его слушают миллионы. Очень прозорливый и тонкий
политик».
Б) Этот лидер стал одним из основателей коммунистической партии Китая. Главной социальной опорой
в социалистической революции считал крестьянство. В 30-х годах занимал откровенно враждебную
позицию в отношении Гоминьдана; был одним из организаторов освободительного движения против
японских захватчиков. Умер в 1976 г.».
III уровень. (2 балла)
15. Кого изображено на иллюстрации. С какими событиями связана данная историческая личночть?
А

КИТАЙ

Б

ТУРЦИЯ

В

ИНДИЯ

16. Дайте краткий ответ на вопросы:
В чем общие и отличительные черты в развитии стран Азии, Африки и Латинской Америки?
IV уровень. Дайте развернутый ответ на вопрос (2 балла) ОДИН НА ВЫБОР
17. Дайте объективную оценку политической деятельности Мустафы Кемаля. За что он получил
фамилию Ататюрк - «отец турок»?
17. Выскажите собственную точку зрения относительно данного высказывания.
«Великобритания принесла Индии мир, прогресс и западную цивилизацию».

Вариант-2
І-уровень. Выберите правильный ответ. (6 баллов).
1. Военный переворот во главе с генералом Ф. Урибуру в Аргентине состоялся:
А в 1930 г.;
Б 1932 г.;
В 1935 г.;
Г 1933 г.
2. Назовите год избрания Кемаля Ататюрка президентом Турции:
А в 1925 г.;
Б 1924 г.;
В 1927 г.;
Г 1923 г.
3. Демократическое движение в 1919 г. в Китае получил название:
а) «Движение 5 марта»;
б) «Движение 10 января»;

в) «Движение 4 мая».

4. Назовите страны Ближнего Востока, которые после завершения Первой мировой войны попали под
власть Франции на правах подмандатных территорий:
А Ирак и Кувейт;
Б Трансиордания и Палестина;
В Сирия и Ливан;
Г Курдистан и Азербайджан.
5. «Тенентиское движение» (от португальского tenente) - это __ :
А движение молодых священников в Чили;
Б движение молодых предпринимателей в Мексике;
В движение молодых офицеров в Бразилии;
Г движение молодых ремесленников в Перу.
6. Какая из латиноамериканских стран специализировалась на экспорте мяса, шерсти, пшеницы?
а) Аргентина;
б) Мексика;
в) Бразилия.
7. В 1938 г. в Аргентине были восстановлены демократические свободы и избрана президента:
А И. Иригойєна;
Б П. Агирре Серда;
В Л. Карденаса;
Г Же. Варгаса.
8. В каком государстве в марте-апреле 1930 г. проходила акция гражданского неповиновения - «соляной
марш»?
А Иран;
Б Ирак;
В Афганистан;
Г Индия.
9. Какое название имел меджлис Турции весной 1920 г.?
А Палата народных депутатов Турции;
Б Высшее турецкая совет народных депутатов;
В Совет народных комиссаров Турции;
Г великое национальное собрание Турции.
10. Стихийные выступления населения против роста цен на основные продукты питания «рисовые
бунты» произошли в:
а) Китае
б) Индии
в) Японии
11. Следствием национальной революции в Иране в 1925 г. стало(-а):
А установление новой династии Каджаров;
Б установление новой династии Пехлевидов;
В запрет женщинам ходить без чадры;
Г запрет европейской формы одежды.
12. Одной из главных причин установления режима военных в Японии была(-о, -ы):
А диктаторские действия императора Хирохито;
Б массовое пробуждение духа самураев;
В экономическая нестабильность;
Г экономическая стабильность.

II уровень. (2 балла)
13. Дайте определение понятиям:
А) Колония;
Б) латифундия;

В) гандизм

14. О ком идет речь (укажите фамилию и имя, страну)
А) Реформы этого президента. были связаны с отделением государства от религии, женщины были
уравнены в правах с мужчинами, за исключением государственной службы. Установлено светское
судопроизводство по европейскому образцу. В области экономики всю заботу по развитию
национальной экономики взяло на себя государство».
Б) Он принимал активное участие в политической борьбе против Маньчжурской династии, один из
лидеров Гоминьдана, руководитель вооруженных сил Гоминьдановской партии, был президентом
Китая».
III уровень. (2 балла)
15. Кого изображено на иллюстрации. С какими событиями связана данная историческая личность?
А
КИТАЙ
Б
ИНДИЯ
В
ИРАН

16. Дайте краткий ответ на вопросы:
Какие интересы преследовали западные государства в странах Азии, Африки?
IV уровень. Дайте развернутый ответ на вопрос (2 балла) ОДИН НА ВЫБОР
17. Дайте объективную оценку политической деятельности Махатма Ганди. За что он получил фамилию
«Великая душа»? «Гандизм: “за” и “против”.
17. Выскажите собственную точку зрения относительно данного высказывания.
«Появление диктаторских режимов в Латинской Америке в междувоенный период имела множество
причин...»
Продолжите предложения.

