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Âàð³àíò

¹1

Âñòóï. Ïåðåõ³ä â³ä ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ äî Íîâîãî ÷àñó

1. Вкажіть хронологічні межі першого періоду нової історії.
2. Назвіть основні етапи розвитку людства, які ви вже знаєте з курсу історії у попередніх класах.
.
3. Доба Середньовіччя тривала:

років.

4. Цивілізація — це:
.
5. Які європейські країни стали центрами формування нового суспільства у перший
період нової історії?
6. Розвиток країн Сходу у нові часи відбувався так само, як і в Європі:
À так;

Á ні.

7. Завдяки якій події, що сталася наприкінці ХV ст., західноєвропейська цивілізація вийшла за межі Європи?
8. Становище католицької церкви в європейському суспільстві у Новий час зазнало
суттєвих змін:
À так;

Á ні.

9. У країнах Європи за Нового часу поширилася нова форма державного правління:
À станова монархія;

Á абсолютна монархія.

10. Доба нової історії для країн Сходу стала періодом уповільнення темпів соціально–
економічного розвитку:
À так;

Á ні.

11. Цивілізації стародавнього світу і середньовіччя називають:
À аграрно-ремісничими;

Á індустріальними.

12. Вирішальну роль у розвитку європейського суспільства за Нового часу відігравало:
À збереження давніх традицій і звичаїв;
Á поступове руйнування старого суспільства.
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Âàð³àíò Âåëèê³ ãåîãðàô³÷í³ â³äêðèòòÿ.

¹1

Â³äêðèòòÿ ºâðîïåéö³â ³ ñòâîðåííÿ ïåðøèõ êîëîí³àëüíèõ ³ìïåð³é

1. Напередодні Великих географічних відкриттів європейці шукали новий морський шлях до:
.
2. Швидкий легкий вітрильник, здатний рухатися за будь-якого вітру і винайдений
португальцями у ХV ст., мав назву:
.
3. Які країни першими розпочали пошук нових морських шляхів до країн Сходу?

4. Титул “адмірала індійських вод” отримав від португальського короля мореплавець:

.
5. Хто першим спробував дістатися Індії західним шляхом?
6. Назвіть мандрівника, за ім’ям якого, відкритий Колумбом континент, став Америкою.
7. Хто і коли здійснив першу навколосвітню подорож?
8. Назвіть вітрильники Х. Колумба, з якими він вирушив у перше плавання до
Америки.
9. Назвіть три індіанські народи, що напередодні вторгнення європейців досягли
найвищого рівня розвитку.
10. У якому році іспанці висадилися на півострові Юкатан?
11. Іспанських конкістадорів, які вирушили на завоювання держави інків, очолював:
À Фернандо Кортес;

Á Франсіско Пісарро.

12. Підкорення ацтеків іспанці розпочали у:
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році.

Âàð³àíò Âåëèê³ ãåîãðàô³÷í³ â³äêðèòòÿ.

¹2

Â³äêðèòòÿ ºâðîïåéö³â ³ ñòâîðåííÿ ïåðøèõ êîëîí³àëüíèõ ³ìïåð³é

1. Пошук нового морського шляху до Індії — це:
À причина Великих географічних відкриттів;
Á передумова Великих географічних відкриттів.
2. Назвіть головну причину, яка вела європейців у морські експедиції до країн
Сходу.
3. Який океан португальські мореплавці називали “морем мороку”?

4. Першим південного краю Африки досяг мореплавець
у:

р.

5. Експедицію, що відкрила морський шлях до Індії вздовж західного узбережжя
Африки, очолював:
.
6. Вкажіть дату відкриття Америки.
7. Скільки всього подорожей до Америки здійснив Х. Колумб?
8. Хто з названих мореплавців загинув у сутичці з місцевими племенами під час
експедиції?
À Бартоломеу Діаш;

Á Васко да Гама;

Â Фернандо Магеллан.
9. Де і коли було укладено угоду про перший в історії поділ світу між Іспанією та
Португалією?
10. На півострові Юкатан була розташована одна з індійських цивілізацій:
À інків;

Á майя;

Â ацтеків.

11. Іспанських конкістадорів, що вирушили на завоювання держави ацтеків, очолював:
À Фернандо Кортес;

Á Франсіско Пісарро.

12. У якому році іспанці завоювали державу інків?
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