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України. 9 клас”. Для проведення тематичного оцінювання знань учнів. 
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Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______

ВІдпоВІдІ до усІх ЗаВдань ЗапишІть у бланк ВІдпоВІдей

№1 українські землі у складі російської та  
австрійської імперій наприкінці хVІІІ –  

у першій третині хІх ст.

тематичний 
блок

   Варіант 1

І рІВень

1. У якому місті було видано 1836 р. альманах “Русалка Дністрова”?
c А Відень;
c Б Буда;
c В Прага;
c Г Львів.

2. Задунайська Січ припинила своє існування:
c А під час російсько-турецької війни 1806–1812 рр.;
c Б під час російсько-французької війни 1812 р.;
c В під час російсько-турецької війни 1828–1829 рр.;
c Г під час Кримської війни 1853–1856 рр.

3. Хто з названих історичних діячів належав до полтавської масонської ложі 
“Любов до істини”?
c А Т. Шевченко;
c Б П. Куліш;
c В М. Костомаров;
c Г І. Котляревський.

4. “Я випробовував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, яка 
значно відрізняється від мови церковної і великоруської (московської), і хотів 
заложити наріжний камінь для її дальшого розвитку і тим самим зарадити 
нестачі руської літератури. В час написання статей моїм головним наміром 
було сприяння розвитку руської мови і літератури цією мовою...”. 

 Яку мету ставили перед собою учасники “Руської трійці”, створюючи “Ру-
салку Дністрову”?
c А прагнули започаткувати і розвинути новий літературний напрямок;
c Б прагнули створити нову мову для населення Східної Галичини;
c В прагнули довести існування окремої української мови і сприяти її 

розвитку;
c Г прагнули показати зверхність руської мови над іншими.
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5. Якими були наслідки походу французького імператора Наполеона І на Мо-
скву у 1812 р. та його поразки для України?
c А українські землі були відірвані від Російської імперії і на них були 

створені “наполеоніди” – псевдодержавні утворення підконтрольні 
Франції;

c Б українські землі були розчленовані між Росією, Францією, Австрією 
та Османською імперією;

c В ліквідація російською владою відновлених козацьких формувань, по-
силення кріпосницької залежності селян, створення військових посе-
лень;

c Г вибух масового антиросійського селянського руху, зростання опози-
ційних настроїв у середовищі українського міщанства.

6. Які губернії були створені російською владою у Правобережній Україні на-
прикінці ХVІІІ ст.?
c А  Слобідсько-Українська, Чернігівська, Полтавська;
c Б  Катеринославська, Таврійська, Миколаївська;
c В  Київська, Подільська, Волинська;
c Г  Київська, Чернігівська, Полтавська.

ІІ рІВень

7. Чи правильне твердження?
Рух декабристів був:
1) складовою українського національно-визвольного руху першої чверті 

ХІХ ст.
2) поширений і на українських землях, де існували його керівні центри.
c А  обидва варіанти правильні;
c Б  тільки 1-ий варіант правильний;
c В  тільки 2-ий варіант правильний;
c Г  обидва варіанти неправильні.

8. Яке твердження правильне?
c А Зародження масонського руху в Україні пов’язане з діяльністю дека-

бристів.
c Б  Польське повстання 1830–1831 рр. зумовило розгортання селянсько-

го повстанського руху на Поділлі під проводом У. Кармелюка.
c В Новгород-Сіверський гурток став першою масонською організацією в 

Україні.
c Г  На території України діяло Південне товариство, яке наприкінці 1825 

р. підняло на повстання Чернігівський полк.

9. Серед зазначених подій вкажіть ті, що відбулися у першій половині ХІХ ст.:
1) діяльність масонської ложі “Любов до істини”;
2) місія В. Капніста в Берлін;
3) створення військових поселень;
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4) ліквідація Задунайської Січі;
5) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ;
6) створення Азовського козацького війська;
7) вихід у світ “Енеїди” І. Котляревського.
c А 1, 3, 4, 6;
c Б 2, 5, 6, 7;
c В 1, 2, 5, 6;
c Г 2, 3, 5, 7.

ІІІ рІВень

10. Встановіть відповідність між історичними поняттями та визначеннями:
1. чумацтво;
2. лихварство;
3. еміграція;
4. покозачення. 
c А примусовий чи добровільний від’їзд із батьківщини до інших країн;
c Б масовий перехід селян у козацький стан, спроба 

позбутися кріпосницької залежності;
c В торгово-візницький промисел, що існував у дру-

гій половині ХVІ – першій половині ХІХ ст.;
c Г спосіб отримання прибутку наданням позики під 

проценти;
c Д форма селянського промислу, яка передбачала 

вилов і соління риби.

11. Встановіть послідовність подій:
c А місія В. Капніста до Берліна;
c Б вихід у світ поеми “Енеїда” І. Котляревського;
c В ліквідація полкового адміністративного устрою Гетьманщини;
c Г ліквідація Кримського ханства.

ІV рІВень

12. Який вплив мали реформи Марії-Терезії і Йосифа ІІ на зародження україн-
ського національного відродження? 

А Б В Г Д
1
2
3
4

1 2 3 4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

       Тематичне оцінювання № ____     Варіант _____      Дата _____      

1.
А Б В Г

7.
А Б В Г

2.
А Б В Г

8.
А Б В Г

10.
А

1
2
3
4

Б В Г

3.
А Б В Г

9.
А Б В Г

11.
1 2 3 4

4.
А Б В Г

5.
А Б В Г

6.
А Б В Г

12.

Оцінка:_________Прізвище, ім’я____________________ Клас ___ 

У завданнях з 1 по 9 відповідь позначте так:
У завданні 10 встановіть відповідність.
У завданні 11 встановіть послідовність подій, поставивши літери А, Б, В, Г.
У завданні 12 запишіть повну відповідь на запитання.

І рІВень

ІІ рІВень

ІІІ рІВень

ІV рІВень

Д


