1 ВАРИАНТ
І РІВЕНЬ. Дайте коротку відповідь (3 бала)
1. Пакт Молотова–Ріббентропа було підписано __ .
2. Гітлерівський окупаційний режим отримав назву __ .
3. На території України існували такі течії Руху Опору: __ і __ .
4. Акт відновлення Української держави було проголошено__ .
5. Чи вважається Україна членом-засновником ООН?
6. У яких повоєнних міжнародних конференціях брали участь делегації УРСР?
ІІ — рівень. Дайте відповідь на питання (7 балів)
7. Назвіть основні військово-політичні події початкового етапу Великої Вітчизняної війни.
8. Назвіть наслідки війни для України.
9. Дати визначення термінам та поняттям Холокост, Остарбайтери, Радянізація

ІІІ — рівень. Творче завдання (2 бали)
10. Як ви розумієте вислів: «Кожна людина є маленьким гвинтиком великого механізму, який працює невідмовно
лише тоді, коли кожен гвинтик міцно прикручений і знаходиться на своєму місці? Чи визначає він суть
тоталітарної системи, яка склалася в СРСР? Свою відповідь аргументуйте.

2 ВАРИАНТ
І РІВЕНЬ. (3 бала) Дайте коротку відповідь
1. Вступ радянських військ 17 вересня 1939 р. на територію Польщі більшість українського населення сприйняла
__ .
2. Велика Вітчизняна війна розпочалася __ .
3. Українські землі після їх окупації були розчленовані на __ .
4. Громадян СРСР, яких вивозили на примусові роботи до Німеччини, називали __ .
5. Головнокомандувачем УПА був __ .
6. У державно-партійному керівництві західних областей УРСР переважали прибулі чи місцеві кадри?
ІІ — рівень. Дайте відповідь на питання (7 балів)
7. Охарактеризуйте пакт Молотова–Ріббентропа. Які наслідки він мав для України?
8. Назвіть основні військово-політичні події в Україні 1943 р.
9. Дати визначення термінам та поняттям План «Ост», Колаборціонізм, План «Барбаросса»

ІІІ — рівень Творче завдання (2 бали)
10. Як ви розумієте вислів: «Кожна людина є маленьким гвинтиком великого механізму, який працює невідмовно
лише тоді, коли кожен гвинтик міцно прикручений і знаходиться на своєму місці? Чи визначає він суть
тоталітарної системи, яка склалася в СРСР? Свою відповідь аргументуйте.

