
Контрольна робота з історії України 

9 клас 

І рівень 

Тестові завдання     (8 балів) 

1. Установіть послідовність подій 

А  Перші згадки про слов’ян-венедів у писемних джерелах 

Б  Похід Дарія І в Скіфію 

В  Період існування черняхівської культури 

Г  Період існування трипільської культури 

 

2. 

А  Створення  Остромирового Євангелія 

Б  Укладення першої редакції  «Повісті минулих літ» 

В  Видання Острозької Бібілії 

Г  Рукопис Пересопницького Євангелія 

 

3.Установіть відповідність між поняттями та визначеннями. 

 

А  Віче 

Б  Уділ 

В  Поділ 

Г  Вира 

                        1.  Штраф за злочин 

                        2.  Частина родової спадщини представника княжого роду 

                        3   Народні збори 

                        4   Торгово-реміснича частина міста 

                        5   Об’їзд князем з дружиною підвладних земель з метою  

                             збирання данини 

 

 

4. Установіть відповідність між датами і подіями 

А 1817 р.                                           1.  Відкриття університету Св. Володимира у Києві 

Б  1820 р.                                          2.  Заснування Інституту Оссолінських у Львові 

В  1834 р.                                          3.  Видання першої частини «Енеїди» І. Котляревського 

Г  1846 р.                                          4.  Відкриття Гімназії вищих наук у Ніжині 

                                                           5.  Уперше вийшла друком «Історія русів» 

 

ІІ рівень (12 балів) 

1.Заповніть порівняльну таблицю «Соціально-економічне життя на українських землях у першій 

половині ХІХ століття» (Вкажіть 1-2 події (явища) характерні цьому періоду історії) (4 б.) 

Критерії 

порівняння 

Наддніпрянська Україна Західна Україна 

Збереження 

старих 

кріпосницьких  

відносин 

  

Поява нових  

ринкових 

відносин 

  

 

 

Соціальні 

протести 

 

 

 

 

 

2.Історик часто має справу з усталеними висловами, які заміняють наукові терміни і поняття. 

Розшифруйте та коротко поясніть подані нижче вислови.( 4б.) 

«тесть Європи» -  

«степовий король» -  

«батько унії»-  



«будителі» -  

3.Прочитайте назви історичних творів. Охарактеризуйте їх за такою схемою:   

 назвіть автора твору; 

 вкажіть історичну епоху, дату створення; 

 коротко (1-2 речення) напишіть  про що йдеться.(4 б.) 

«Повчання дітям» - 

«Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького» -  

«Енеїда»-  

«Кобзар» -  

 

ІІІ рівень (10 балів) 

 

1. Назвіть пам’ятку архітектури. Напишіть коротку довідку про неї до енциклопедичного 

словника.   ( 5 б.) 

 
 

2. Прочитайте уривки з творчого доробку Ліни Костенко. Упізнайте та назвіть відомих осіб, 

яких згадала поетеса. Пригадайте та опишіть епізоди, що відображені в уривках. У контексті 

яких історичних подій вони відбувалися? Висловіть власне ставлення до,  упізнаних вами, 

героїв.(5 б.) 

А. 

 А чого ж він прийшов у вільну древлянську землю? 

 І яким це він правом брав із древлян данину? 

 Та він же їх так примучив, що сил не було терпіти! 

 Набрав і хутра, і меду, – аж коням довелось втяжіти. 

Б.   

 Заслання, самота, солдатчина. Нічого. 

 Нічого – Оренбург. Нічого – Косарал. 

 Не скаржився. Мовчав. Не плакав ні від чого. 

 Нічого, якось жив і якось не вмирав. 

 

Всього 30 балів 

 

 

 

 

 

 

 


