1 ВАРИАНТ
І РІВЕНЬ. Тестові завдання (6 балів)
1. Укажіть хронологічні межі Великого переселення народів.
А І—ІІ ст. н. е.;

Б ІІ—VІ ст. н. е.;

В VІІ—ІХ ст. н. е.; Г ІХ—Х ст. н. е.

2. Із якими племінними об’єднаннями вели війни анти?
А із готами й гунами;

Б із гунами та хозарами;

В із сарматами та хозарами;

Г із готами та аварами

3. Укажіть ім’я вождя, із яким пов’язаний розквіт гунського племінного об’єднання.
А Атей;

Б Вінітарій;

В Аттіла;

Г Германаріх

4. Основу господарювання східних слов’ян складало:
А сільське господарство; Б полювання;

В бортництво;

Г торгівля

5. Про яке місто йдеться в уривку з літопису?
І сів Олег, князюючи, …і мовив Олег: «Хай буде се мати городам руським!».
А Новгород;

Б Київ;

В Москва;

Г Чернігів

6. У якому році відбулася подія, описана в джерелі?
Греки так налякалися, що стали просить в Олега, аби взяв яку схоче данину, аби тільки міста не чіпав, і
Олег сказав їм дати по 12 гривен, себто по 6 футів срібла на чоловіка, на дружину і на князів, що по
городах лишилися: в Києві, Чернігові, Переяславі й по інших городах…
А 860 р.;

Б 882 р.;

В 907 р.;

Г 912 р.

7. Укажіть, з ім’ям якого князя пов’язана організація першого великого походу на Візантію у 860
р. та перша спроба хрещення Русі, яка виявилася невдалою.
А Аскольд; Б Олег;

В Ольга;

Г Святослав

8. Які події пов’язані з князюванням Ольги?
1) здійснення походів на Візантію;

2) запровадження уроків і погостів

3) розгром Хозарського каганату; 4) прийняття християнства
5) хрещення Русі;
А 1, 3, 5;

6) помста деревлянам за вбивство чоловіка

Б 2, 4, 6;

В 1, 3, 6;

Г 2, 3, 5

9. Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Основна військова сила й одночасно примітивний апарат державного управління в Київській Русі.
А ополчення;

Б віче;

В боярська дума;

Г дружина

10. Розширення кордонів Київської Русі (захоплення земель в’ятичів, приєднання земель буртасів
(мордви) до Русі тощо) відбулося за князювання:
А Аскольда;

Б Ігоря;

В Святослава;

Г Володимира

11. Установіть хронологічну послідовність подій.
А повстання деревлян;

Б розгром Хозарського каганату;

В створення міста Києва; Г похід Олега на Візантію

ІІ — РІВЕНЬ (4 бала)
1. Завдання на встановлення історичної постаті. Визначте, про кого йдеться.
А. Він був напівлегендарним вождем одного з найбільших слов’янських союзів племен — полян
наприкінці V — у першій половині VІ ст. Візантійський імператор запрошував його на військову службу.
Із його ім’ям пов’язано заснування міста Києва. У літописі оповідається, що після смерті цього князя рід
його став князювати в племені полян.
Б. З ім’ям цього князя пов’язана активна зовнішня політика: розгром Хозарського каганату, здійснення
двох Балканських походів. До його планів входило перенесення столиці з Києва до Переяславця на
Дунаї. Загинув у 872 р. потрапивши до засідки печенігів.
В. Він був князем київським у 912—945 рр. Достовірно відомі походи цього князя на Константинополь
(Царгород) у 941 та 944 р. Із його князюванням пов’язують збільшення збору данини — полюддя.
Загинув князь від рук деревлян, невдоволених позачерговим збором данини.

2. Укажіть роки правління:

1. Кий;

2 Ігор;

3 Святослав

3. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику княгині Ольги

ІІІ — РІВЕНЬ (2 бала) Дайте розгорнуту відповідь на питання
4. Охарактеризуйте суспільний устрій Київської держави у ІХ—Х ст.

2 ВАРИАНТ
І РІВЕНЬ. Тестові завдання (6 балів)
1. Укажіть іншу назву варягів.
А готи;

Б авари;

В нормани; Г угри

2. Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які зустрічаються в працях римських та
візантійських авторів.
1) алани;

2) склавини;

А 2, 5, 6;

3) роксолани;

Б 1, 3, 4;

4) авари;

В 1, 3, 6;

5) анти;

6) венеди

Г 3, 4, 5

3. Укажіть назву слов’янського союзу племен, які проживали в Середньому Подніпров’ї, між
річками Тетеревом і Россю.
А сіверяни;

Б тиверці;

В деревляни;

Г поляни

4. У якому році відбулася описана у джерелі подія?
І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і Дір удвох княжать. І сховав
він воїв у човнах, а інших позаду зоставив, і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого… І
послав він посла до Аскольда і Діра… Аскольд же й Дір прийшли. І вискочили всі інші вої із човнів, і
мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є ні князі, ні роду княжого…». І тут винесли Ігоря. «А се —
син Рюриків»… І сів Олег, князюючи, в Києві…
А 860 р.;

Б 882 р.;

В 907 р.;

Г 911 р.

5. Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Загальні збори громадян міст Київської Русі для розгляду громадських справ.
А ополчення;

Б дружина;

В віче;

Г боярська дума

6. Про якого князя йдеться в наведеному уривку із джерела?
Коли ж почули деревляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: «Якщо
внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не уб’ють його»… І деревляни,
вийшовши насупротив з города Іскоростеня, вбили його…
А Олег;

Б Ігор;

В Аскольд; Г Святослав

7. Якому поняттю відповідає наведене визначення?
Щорічний похід князя з дружиною підвладними землями з метою збирання данини.
А полюддя;

Б погости;

В устави;

Г уроки

8. Укажіть, який правитель запровадив уроки і погости, здійснивши першу податкову реформу в
Київській Русі.
А Аскольд;

Б Олег;

В Святослав;

Г Ольга

9. За правління якого князя відбулося об’єднання тюркських племен (укладення з ними в 915 р.
мирної угоди)?
А Аскольда;

Б Святослава;

В Ігоря;

Г Володимира

10. Установіть хронологічну послідовність подій.
А князювання Святослава;

Б правління Ігоря;

В князювання Олега;

Г правління Ольги

11. Установіть відповідність між іменами діячів та заходами, які вони здійснили.
1 Ольга

А здійснення першого великого походу на
Візантію у 860 р.

2 Ігор

Б здійснення візиту до Константинополя й
прийняття християнства

3 Святослава

В збільшення розміру полюддя

4 Аскольд

Г завоювання у 882 р. Києва
Д здійснення Балканських походів

ІІ — РІВЕНЬ (4 бала)
1. Завдання на встановлення історичної постаті. Визначте, про кого йдеться.
А. Він проводив активну політику гуртування навколо Києва земель східнослов’янських племен. Із
його ім’ям пов’язано здійснення двох походів на Візантію у 860 та 866 р. та укладення договору, згідно з
яким Візантія виплачувала щорічну данину, а київський князь надавав військову допомогу імперії. За
його правління було зроблено першу спробу охрестити Русь.
Б. Він був призначений Рюриком як опікун неповнолітнього Ігоря, але насправді мав усі князівські
права. Із його ім’ям пов’язано об’єднання двох центрів слов’янської державності — Новгорода та Києва.
Він здійснив два походи на Візантію в 907 та 911 р. Його смерть овіяна серпанком легендарності: як
свідчить літопис, цей князь помер від укусу гадюки, що виповзла з черепа його улюбленого коня.
В. Вона була дружиною князя Ігоря, а після його смерті керувала Київською державою. Із її ім’ям
пов’язана жорстока помста деревлянам за смерть чоловіка. Вона провела низку внутрішньополітичних
реформ і першою з київських князів почала застосовувати мирну форму міжнародних відносин з
іншими державами — дипломатію. Ця княгиня прийняла християнство і при хрещенні отримала ім’я
Олена.

2. Укажіть роки правління:

1 Олег; 2 Аскольд і Дір;

3 Ольга;

3. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику князювання Святослава

ІІІ — РІВЕНЬ (2 бала) Дайте розгорнуту відповідь на питання
4. Порівняйте особливості міського та сільського життя мешканців Давньої Русі.

