1-й ВАРІАНТ
I - РІВЕНЬ. Оберіть правильну відповідь на питання. (6 балів)
1. Перший цар був вінчаний на царство у: а) 1487 рр.; б) 1547 рр.; в)1682 рр.
2. Опричнина введена у: а) 1565; б) 1497;
в) 1511.
3. Династія Рюриковичів закінчилась у:
а) 1462; б) 1389;
в) 1598.
4. 1-й Земський собор був скликаний у:
а) 1613;
б) 1721;
в) 1549.
5. Великі землевласники - це: а) шляхта;
б) уніати; в) магнати.
6. Першим царем з династії Романових став:
а) Федір Романов;
б) Михайло Романов; в) Олексій Романов.
7. Фільварок - це:
а) товарне господарство, в основі якого лежить наймана праця;
б) натуральне господарство;
в) товарне господарство, в основі якого - панщина.
8. У Польщі перемогла: а) Реформація; б) Контрреформація; в) атеїзм.
9. Шляхта - це:
а) великі землевласники; б) чиновники;
в) дрібнопомісне дворянство.
10. Великі землевласники - це: а) шляхта;
б) уніати;
в) магнати.
11. Річ Посполита утворилась в: а) XVI ст.
б) XVII ст.
в) XV ст.
12. Яка країна була батьківщиною епохи Відродження:
а) Греція;
б) Іспанія;
в) Італія.
13. Леонардо да Вінчі автор книги: а) “Пралі”;
б) “Джоконда”; в)“Нічний
дозір”.
14. Творець статуї “Давид”: а) Тиціан;
б) Рубенс;
в) Мікеланджело.
15. Автор полотна “Сікстинська мадонна”: а) Дюрер;
б) Тиціан; в) Рафаель.
16. Парламент Польщі мав назву:
а) Генеральні штати;
б) Земський собор;
в) Скупщина;
г) Сейм.
17. Рік прийняття “Соборного уложення” в Московському царстві:
а) 1648 р;
б) 1649 р.;
в) 1651 р..
18. Вкажіть рік складання “Судебника” за часів Івана Грізного:
а) 1550 р.;
б) 1655 р.
в) 1651 р.
II – РІВЕНЬ. (3 бали)

1. Дайте визначення поняттям: Патріарх; Орден єзуїтів; Комедія.
2. Охарактеризуйте особливості епохи Відродження (основні ідеали та ідеї).
3. Дайте характеристику економічного та політичного розвитку Польщі в XVI ст —
першої половини XVII ст.
III – РІВЕНЬ. Дайте розгорнуту відповідь на питання. (3 бали)
 “Смутний час”. Дайте історичний коментар подіям, що відбулися у період Смути.

