ВАРІАНТ 1
I рівень Виберіть правильний варіант відповіді. (6 балів)
1) Найдавніше минуле людства вивчає:
а) історія стародавнього світу; б) історія середніх віків; в) нова історія; г) новітня історія.
2) Який рік був раніше?
а) 75 р. до н. е.;

б) 73 р. до н. е.;

в) 75 р. н. е.; г) 73 р. н. е.

3) Коли, за даними сучасної археології, зародилося людство:
а) 1 млн 750 років тому;

б) 2,5—3 млн років тому; в) 3,5—4 млн років тому; г) 4 млн років тому.

4) Хто з’явився на Землі раніше?
а) Неандерталець; б) кроманьйонець; в) Олдовейська людина; г) пітекантроп.
5) Становлення рільництва і скотарства розпочалося на Україні
протягом: а) VII—VI тис. до н. е.; б) V—IV тис. до н. е.; в) III—II тис. до н. е.; г) І тис. до н. е.
6) Тимчасова група первісних людей це:
а) рід;

б) плем'я;

в) община.

II рівень (3 бала)
7) Розташуйте в хронологічній послідовності появу видів людини на землі.
а) Кроманьйонець

б) Дріопітек

в)«Людина вміла»

г)Неандерталець

8) Дайте коротку відповідь на питання.
1. Одними з перших людина приручила: ... , овець, свиней.
2. Віра в самостійне існування духів.
3. Золото — це перший ... , відкритий людиною.
4. Небесне світило, яке люди обожнювали в давнину.
5. Доба панування материнського роду.
9) Дайте визначення поняттям: тотемізм, патріархат, привласнююче господарство

ІІІ рівенеь. Дайте розгорнуту повну відповідь на питання. (2 бала)
10. Як ви вважаєте, що виникло раніше — мистецтво чи релігійні уявлення? Відповідь обґрунтуйте.
(5-10 речень)

ВАРІАНТ 2
I рівень Виберіть правильний варіант відповіді. (6 балів)
1) Наука, що вивчає історичне минуле за речовими джерелами, називається:
а) археологія; б) антропологія; в) етнографія; г) хронологія.
2) Який рік був раніше?

а) 80 р. до н. е.;

б) 82 р. до н. е.;

в) 75 р. н. е.;

г) 73 р. н. е.

3) Хто з’явився на Землі раніше?
а) пітекантроп.

б) кроманьйонець;

в) синантроп;

г) Неандерталець;

4) Коли, за даними сучасної археології, зародилося людство:
а) 3,5—4 млн років тому; б); 4 млн років тому. в) 1 млн 750 років тому; г) 2,5—3 млн років тому
5) Упродовж яких століть існувала трипільська культура?
а) VI — перша половина V тис. до н. е.; б) IV — перша половина ІІІ тис. до н. е.;
в) друга половина III—II тис. до н. е.;

г) II — перша половина І тис. до н. е.

6) Познач ім'я першого дослідника трипільської культури:
а) Г. Шліман;

б) В. Мозолевський;

в) В. Хвойка;

г) Г. Картер

II рівень (3 бала)
7) Установіть відповідність між видами людини і її головними досяг неннями.
1. Людина прямоходячаа)

а) Винайдення лука і стріл; поява наскального живопису; перехід до форм
господарства, що ґрунтуєть-ся на ви робництві

2. Неандерталець

б) Виготовлення кам’яних знарядь праці, використання вогню

3. Кроманьйонець

в) Добування вогню; виготовлення пасток для тва рин; поява перших поховань

8) Дайте коротку відповідь на питання.
1. Соху первісні люди виготовляли з оленячих ... .
2. Що вивчає хронологія?
3. Основна тяглова сила в землеробстві.
4. Доба панування батьківського роду.
5. Тварина, яку людина приручила першою.
9) Дайте визначення поняттям: Анімізм, відтворююче господарство, матріархат
Дайте розгорнуту повну відповідь на питання. (2 бала)
10). Як ви вважаєте, епохи зледеніння загальмували чи прискорили розвиток людства? Відповідь
обґрунтуйте. (5-10 речень)

