1-ВАРИАНТ
I-уровень. Выберите правильный ответ (3 б.)
1. Начало английской революции: а) 1640 г.; б) 1649 г.; в) 1660 г.
2. Основание города Санкт- Петербург: а) 1709 г.; б) 17021 г.; в) 1703 г.
3. «Декларацию независимости» США было принято: а) 1773 г;
б) 1775 г.; в) 1776 г.
4. Протестантами во Франции называли: а) гугеноты;
б) гезы;
в) иезуиты.
5. Австрийской империей правила династия:
а) Романовых;
б) Гогенцоллернов;
в) Габсбургов.
6. Мирный договор Англии с Америкой был подписан: а) 1775 г; б) 1783 г; в) 1756 г.
II-уровень (6 б.)
1. Раскройте содержимое понятий: Революция; Промышленный переворот; Демократия.
2. Используя план, расскажите о событиях Северной войны:
А) Когда началась.;
Б) Какие страны были задействованы;
В) Цель России в этой войне.;
Г) назовите основные события и итоги этой войны.
3. Составьте исторический портрет Емельяна Пугачева.
III-уровень. Дайте полный ответ на вопросы (3 б.)
1. Охарактеризуйте развитие Австрии при правлении Марии-Терезы и Иосифа II.
2- ВАРИАНТ
I-уровень. Выберите правильный ответ (3 б.)
1. Государственная религия Австрийской империи:
а) православия; б) католицизм; в) лютеранство.
2. Война в Америки за независимость началась: а) 1783 г.;
б) 1706 г.; в) 1776 г.
3. Годы Северной войны: а) 1700-1709 г.г.; б) 1700-1721 г.г.; в) 1700-1722 г.г.
4. Начало правления Петра I: а) 1689 г.;
б) 1696 г.; в) 1698 г.
5. Первый президент США: а) Дж. Вашингтон.; б) Б. Франклин; в)Дж. Медисон.
6. «Период дворцовых переворотов»: а) 1700-1721 г.г.; б) 1721-1762 г.г.; в) 1725-1796 г.г.
II-уровень (6 б.)
1. Раскройте содержимое понятий: «Долгий парламент»; Сенат; Абсолютизм.
2. Используя план, расскажите о правлении Екатерины II:
А) История восшествия на престол;
Б)Особенности внутренней политики;
В) Особенности внешней политики;
Г) Восстание против крепостнической политики Екатерины II.
3. Составьте исторический портрет Людовик XIV.
III-уровень. Дайте полный ответ на вопросы (3 б.)
1. Охарактеризуйте развитие Пруссии при Фридрихе II.

ВАРІАНТ 1
I- рівень (3 б.)
1. Визначте, кому належить вислови:
“Держава — це я !”
а) Генріх IV;
“Париж вартий меси”
б) Франциск I;
“Бо така моя воля”
в) Людовик XIV.
2. Протестантами у Франції називали: а) гезами; б) гугенотами;
в) єзуїтами.
3. Початком революції в Англії є:
а) страта короля; б) громадянська війна; в) скликання довгого парламенту.
4. Революція це: а) повалення короля;
б) зміна влади;
в) докорінна зміна.
5. Промислова революція в Англії розпочалась:
а) 60 р. XVIII ст.;
б) 60 р. XVII ст.;' в) 50 р. XVIII ст.
6. Рік заснування Санкт-Петербурга: а) 1703 р.;
б) 1709 р.; в) 1721р.
7. Як ви вважаєте, що було раніше:
а) Правління Катерини I чи правління Єлизавети;
б) правління Катерини I чи правління Петра I.
8. Австрійською імперією правила династія:
а) Романових;
б) Гогенцоллернів;
в) Габсбургів.
9. В Австрійській імперії державною релігією було:
а) православ'я;
б) католицизм;
в) лютеранство.
10. Мирний договір між Англією та Америкою було підписано:
а) 1775 р; б) 1783 р;
в) 1756 р.
11. Війна в Америці за незалежність розпочалась: а) 1783 р.;
б) 1706 р.; в) 1776 р.
12. “Декларацію незалежності” було прийнято у: а) 1773 р.;
б) 1775 р.; в) 1776 р.
II-рівень (3 б.)
1. Вкажіть дати подій:
 “Славна революція” в Англії;
 Розгром шведської армії під Полтавою;
 “Табель про ранги”;
 Правління Катерини II;
 Повстання під проводом Омеляна Пугачова;
 Реформи Марії-Терезії та Йосифа II;
 Президентство Дж. Вашингтона.
 Правління Петра I;
2. Дайте визначення термінам та поняттям: Конституційна монархія; юнкер; Демократія.
III-рівень (3 б.)
1. Використовуючи план відповіді, розкажіть про події Північної війни:
а) Коли вона відбулася?
б) Які країни брали в ній участь?
в) Що було метою Росії в цій війні?
г) Назвіть основні події Північної війни?
д) Які наслідки цієї війни?
2. Складіть хронологію подій війни за незалежність США.
IV-рівень. Дайте розгорнуту відповідь на питання. (3 б.)
1. Деякі історики вважають, що промисловий переворот пройшов в Англії раніше ніж в
інших країнах Європи завдяки вдалому географічному положенню. Чи згодні ви з
даним твердженням? Обґрунтуйте свою відповідь.

