1 ВАРІАНТ
І рівень (6 балів) Обрати одну правильну відповідь
1. Як називають Південну Грецію?
а)Пелопоннес;
б) Персеполь;
в) Піренеї;
г) Пілос.
2. Переїжджаючи на нове місце проживання в колонії, греки брали із
собою:
а) жменю рідної землі;
б) статуетку Зевса;
в) вогонь з домашнього вогнища.
3. Хто вбив Мінотавра:
а) Телех;
б) Тесей;
в) Тірінф;
г) Темпо.
4. У якій грецькій поемі розповідається про облогу Трої?
а) «Енеїда»;
б) «Іліада»;
в) «Траяна»;
г) «Геракліта»
5. Які гори захищають Італію від холодних вітрів:
а) Кримські гори;
б) Альпи;
в) Кавказькі гори.
6. Поблизу сучасного міста Севастополь розташовувалася грецька колонія::
а) Ольвія;
б) Херсонес;
в) Пантікапей;
г) Фанагорія.
7. Греція розташована:
а) на Апеннінському п-ові;
б) на Балканському п-ові;
в) на
Піренейському п-ові.
8. Понтом Евксинським греки називали море:
а) Чорне;
б) Егейське;
в) Іонічне.
9. Учені вважають, що поема «Іліада» та «Одіссея» були створені Гомером у:
а) ХІІ ст. до н. е.;
б) III ст. до н. е.;
в) VI ст. до н. е.
10. Розкопки в Трої проводив:
а) німецький учений Генріх Шліман; б) англієць Говард Картер; в) грецький учений Геродот.
11. Афіни — центр:
а) Лаконіки;
б) Аттики;
в) Мессенії.
12. Торгівлею та ремеслами в Спарті займалися:
а) вільне населення близьких міст (періеки);
б) самі спартанці, що мали панівне становище в завойованих районах;
в) безправні селяни-напівраби (ілоти).
II рівень (2 бали)
13. Дайте визначення поняттям:
А) Велика грецька колонізація.
Б) Ареопаг
14. Поясніть вислів:
«Троянський кінь».

В) Тиранія

III рівень (2 бали)
7. Хто входив до складу афінського суспільства? Перелічити прошарки суспільства.
Пояснити в якому положенні перебував кожен прошарок.
8. В чому полягали закони Лікурга? Назвіть їх основні положення.
IV рівень (2 бали)
8. Які причини Великої грецької колонізації ви можете виділити? Напрямки її поширення.
Перерахуйте основні метрополії та колонії.

2 ВАРІАНТ
І рівень (6 балів) Обрати одну правильну відповідь
1. Яка рослина в Греції вважається деревом життя:
а) Фінік;
б) маслина;
в) яблуко;
г) банан.
2. Хто відкрив місцезнаходження Трої?
а) Шампольйон;
б) Шубад;;
в) Шліман;
г) Шумер.
3. Як називається влада народу в перекладі з грецької:
а)тиранія;
б) олігархія;
в) демократія;
г) аристократія.
4. Як називали себе греки:
а) ромеї;
б) ахейці;
в) елліни;
г) еолійці.
5. Найбільша річка Італії:
а) Дніпро;
б) Тигр;
в) Тибр;
г) По.
6.Яка колонія була заснована греками на Керченському півострові в VI ст. до н. е.?
а) Ольвія;
б) Херсонес;
в) Пантікапей;
г) Фанагорія.
7. Як називається палац із заплутаними переходами:
а) лабіринт.
б)) міносій;
в) критерій;
г) лібріс.
8. Спарта розташовувалась:
а) у Північній Греції, сполучаючись з Аттикою через Фермопільський
прохід;
б) на півострові Пелопоннес, удалині від моря, в долині ріки Еврот;
в) у Південній Греції, на узбережжі Егейського моря.
9. Улюблена страва спартанців:
а) черепаховий суп;
б) суп з бичачої крові із сочевицею;
в) горохова юшка.
10. На монетах стародавньої Критської держави було викарбуване зображення ... :
а) Геракла;
б) Мінотавра;
в) Афіни.
11. Найбільш винахідливим і кмітливим міфологічним героєм, що брав участь у поході до стін
Трої, був: а) Одіссей;
б) Ахілл;
в) Аякс;
г) Гектор
12. Ріку, що відокремлює царство мертвих від царства живих, греки називали:
а) Аїд;
б) Пекло;
в) Сатана;
г) Стікс.
II рівень (2 бали)
13. Дайте визначення поняттям:
А) Аристократи
Б) Демос
14. Поясніть вислів: «Ахіллесова п’ята».

В) Метрополія

III рівень (2 бали)
15. Хто входив до спартанського суспільства? Перелічити прошарки суспільства. Пояснити в
якому положенні перебував кожен прошарок.
16. Яка суть реформ Солона? Назвіть їх основні положення.
IV рівень (2 бали)
17. Охарактеризуйте особливості побуту та виховання спартанців. Наведіть конкретні
приклади.

ВАРИАНТ 1
І уровень (6 баллов) Выбрать один правильный ответ
1. Как называют Южную Грецию?
а)Пелопоннес;
б) Персеполь
в) Пиренеи;
г) Пилос.
2. Переезжая на новое место жительства в колонии, греки брали с собой:
а) горсть родной земли;
б) статуэтку Зевса;
в) огонь из домашнего очага.
3. Кто убил Минотавра: а) Телех;
б) Тесей;
в) Тиринф; г) Темпо.
4. В какой греческой поэме рассказывается об осаде Трои?
а) «Энеида»;
б) «Илиада»;
в) «Траяна»;
г) «Гераклита»
5. Какие горы защищают Италию от холодных ветров:
а) Крымские горы;
б) Альпы;
в) Кавказские горы.
6. Вблизи современного Севастополя, располагалась греческая колония::
а) Ольвия;
б) Херсонес;
в) Пантикапей; г) Фанагория.
7. Греция расположена:
а) на Апеннинском п-ове;
б) на Балканском п-ове;
в) на Пиренейском п-ове.
8. Понтом Евксинським греки называли море:
а) Черное;
б) Эгейское;
в) Ионическое.
9. Ученые считают, что поэма «Илиада» и «Одиссея» были созданы Гомером в:
а) XII в. до н. э.;
б) III в. до н. э.;
в) VI в. до н. э.
10. Раскопки в Трое проводил:
а) немецкий ученый Генрих Шлиман;
б) англичанин Говард Картер;
в) греческий ученый Геродот.
11. Афины - центр:
а) Лаконики;
б) Аттики;
в) Мессении.
12. Торговлей и ремеслами в Спарте занимались:
а) свободное население близких городов (периэки);
б) сами спартанцы, имели господствующее положение в завоеванных районах;
в) бесправные крестьяне-полураби (илоты).
II уровень (2 балла)
13. Дайте определение понятиям:
А) Великая греческая колонизация.
Б) Ареопаг
14. Объясните высказывание: «Троянский конь».

В) Тирания

III уровень (2 балла)
15. Кто входил в состав афинского общества? Перечислить слои общества.
Объяснить в каком положении находился каждый слой.
16. В чем заключались законы Ликурга? Назовите их основные положения.
IV уровень (2 балла)
17. Каковы причины Великой греческой колонизации вы можете выделить? Укажите
основные направления ее распространения. Перечислите основные метрополии и колонии.

ВАРИАНТ 2
І уровень (6 баллов) Выбрать один правильный ответ
1. Растение в Греции считается деревом жизни:
а) Финик;
б) маслина;
в) яблоко;
г) банан.
2. Кто открыл местонахождение Трои?
а) Шампольон;
б) Шубад;
в) Шлиман;
г) Шумер.
3. Как называется власть народа в переводе с греческого:
а)тирания;
б) олигархия;
в) демократия;
г) аристократия.
4. Как называли себя греки:
а) ромеи;
б) ахейцы;
в) эллины;
г) еолійці.
5. Крупнейшая река Италии:
а) Днепр;
б) Тигр;
в) Тибр;
г) По.
6.Какая колония была основана греками на Керченском полуострове в VI в. до н. э.?
а) Ольвия;
б) Херсонес;
в) Пантикапей; г) Фанагория.
7. Как называется дворец с запутанными переходами:
а) лаберинт.
б) миносий;
в) критерий;
г) либрис.
8. Спарта располагалась:
а) в Северной Греции, сочетаясь с Аттикой через Фермопильский проход;
б) на полуострове Пелопоннес, вдали от моря, в долине реки Эврот;
в) в Южной Греции, на побережье Эгейского моря.
9. Любимое блюдо спартанцев:
а) черепаховый суп;
б) суп из бычьей крови с чечевицей;
в) гороховая похлебка.
10. На монетах древней Критской государства было выгравировано изображение ... :
а) Геракла;
б) Минотавра;
в) Афины.
11. Наиболее находчивым и сообразительным мифологическим героем, что принимал участие
в походе к стенам Трои, был:
а) Одиссей
б) Ахилл;
в) Аякс;
г) Гектор
12. Реку, отделяющую царство мертвых от царства живых, греки называли:
а) Аид;
б) Ад;
в) Сатана;
г) Стикс.
II уровень (2 балла)
13. Дайте определение понятиям:
А) Аристократы
Б) Демос
В) Метрополия
14. Объясните высказывание: «Ахиллесова пята».
III уровень (2 балла)
15. Кто входил в спартанского общества? Перечислить слои общества. Объяснить в каком
положении находился каждый слой.
16. Какова суть реформ Солона? Назовите их основные положения.
IV уровень (2 балла)
17. Охарактеризуйте особенности быта и воспитания спартанцев. Приведите конкретные
примеры.

