ВАРІАНТ 1
I рівень Виберіть правильний варіант відповіді. (7 балів)
1. Єгипет розташований:
а) у Південній Африці;
б) у Північно-Східній Африці;
в) в екваторіальній Африці.
2. Мул це — ... :
а) частинки напівзогнилих рослин; б) частинки глини та піску; в) вода та пісок.
3. Вітер, що приносить спеку з пустелі:
а) торнадо;
б) бриз;
в) хамсин.
4. Ніл впадає в:
а) Чорне море;
б) Червоне море;
в) Середземне море.
5. Першим правителем єдиної Єгипетської держави був:
а) Менес (Міна);
б) Тутмос I; в) Рамсес II.
6. Найближчим помічником фараона був:
а) урядовець; б) візир;
в) писар.
7. Фараон об’єднаного Єгипту носив:
а) білу корону;
б) подвійну біло-червону корону;
в) червону корону.
8. Найбільші завоювання здійснив:
а) Хеопс;
б) Тутмос III;
в) Аменхотеп IV.
9. Єгипетський фараон, чия гробниця виявилася єдиною непошкодженою грабіжниками:
а) Аменхотеп IV;
б) Тутмос III; в) Тутанхамон.
10. Вища влада в Давньому Єгипті належала:
а) жерцям;
б) вельможам;
в) фараону?
11. Верховним жерцем у Стародавньому Єгипті був:
а) фараон;
б) візир;
в) жрець Амон-Ра.
12. Служителями богів у храмі були:
а) жерці;
б) номархи; в) писарі.
13. Істота з тілом лева та головою людини, що охороняє гробниці фараонів:
а) Апіс;
б) Хеопс;
в) Сфінкс.
14. Бог мудрості у Стародавньому Єгипті, що навчив людей читати і писати:
а) Той;
б) Геб;
в) Амон-Ра.
II рівень (3 бала)
7) Розташуйте в хронологічній послідовності:
а) Занепад Єгипту

б) Правління Тутмоса ІІІ

в) Правління Рамзеса ІІІ

г) Правління Ехнатона

8) Дайте коротку відповідь на питання.
А) Чому стародавні єгиптяни називали свою землю чорною?
Б) Бог мертвих з головою шакала.
В) Як називається велика трав’яниста рослина, листя якої використовували в Єгипті для письма?
9. Дайте визначення поняттям: династія, скарабей, писар.
ІІІ рівенеь. Дайте розгорнуту повну відповідь на питання. (2 бала) (5-10 речень)
10. В египетском папирусе рассказывается о труде ремесленника: «Я видел медника за работой у топок его печи.
Его пальцы были, как кожа крокодила. Он пахнул хуже, чем рыбья икра. Каждый ремесленник, работавший
резцом, устает больше, чем землепашец. Поле его - дерево, орудие его - металл».
 Охарактеризуйте на основе этого документа и ваших знаний по истории положение ремесленников в
Древнем Египте. Кто и как эксплуатировал ремесленников? *Почему им не удавалось добиться
справедливости?

ВАРІАНТ 2
I рівень Виберіть правильний варіант відповіді. (7 балів)
1. У Єгипті тече ріка:
а) Ніл;
б) Євфрат;
в) Ганг.
2. Головним заняттям населення у Стародавньому Єгипті було:
а) скотарство;
б) землеробство;
в) шовківництво.
3. Течію Нілу перетинають:
а) греблі;
б) пороги;
в) дамби.
4. По берегах Нілу ростуть:
а) олива;
б) папірус;
в) кедри.
5. Першою столицею об’єднаного Єгипту було місто:
а) Фіви;
б) Мемфіс;
в) Ахетамон.
6. Найбільша піраміда була побудована для фараона:
а) Хеопса;
б) Тутмоса III;
в) Аменхотепа IV.
7. Хто в давньому Єгипті обіймав посаду «носія царських сандалій»:
а) жерці;
б) вельможі;
в) раби?
8. Що тримав у руках фараон, сидячи на троні:
а) меч;
б) посох;
в) жезл і батіг?
9. Хто охороняв фараона в Давньому Єгипті:
а) раби;
б) найманці;
в) жерці?
10. «Житлом» богів у Стародавньому Єгипті вважалися:
а) храми;
б) мастаби;
в) піраміди.
11. Спробу релігійної реформи у Стародавньому Єгипті здійснив:
а) Тутмос III;
б) Ехнатон;
в) Тутанхамон.
12. Кого в Давньому Єгипті вважали живим богом:
а) верховного жерця Амон-Ра;
б) Осиріса;
в) фараона?
13. У Давньому Єгипті висушене тіло, обмотане бинтами, називалося:
а) мумія;
б) мастаба;
в) саркофаг.
14. Давньоєгипетський бог, якого фараон Ехнатон оголосив єдиним богом царства:
а) Атон;
б) Осиріс;
в) Амон-Ра.
II рівень (3 бала)
7) Установіть відповідність між видами людини і її головними досяг неннями.
А) Завоювання Єгипту Гексосами; й
В) Реформи Ехнатона;

Б) Правліня Хатшепсут;
Г) Завоювання Єгипту персами

8) Дайте коротку відповідь на питання.
А) Француз, що розгадав таємницю ієрогліфів.
Б) Яку користь приносила єгиптянам кішка?
В) Що означає слово «фараон»?
9. Дайте визначення поняттям: держава, жрець, мумія.
ІІІ рівенеь. Дайте розгорнуту повну відповідь на питання. (2 бала) (5-10 речень)
10). Вернулся с войны военачальник фараона - богатый и знатный рабовладелец. Но, войдя во дворец, чтобы
доложить о своем походе, он не смеет даже стоять в присутствии царя, а падает ниц к его ногам и лежит до тех
пор, пока фараон не велит ему подняться.
 Как этот факт свидетельствует о власти фараона в Древнем Египте? Чем распоряжался он в стране?
*Почему даже знатные люди трепетали перед фараоном?

