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Поточний контроль

ТеМа І. Виникнення та розквіт Київської Русі

Урок 1.  Східнослов’янські племена – предки українців – 
напередодні утворення держави

ВаРІаНТ 1
1. Коли відбувалося Велике переселення народів?

	 c	а  ІІІ – VII ст.
	 c	Б  II – V ст.
	 c	В  III – XI ст.
	 c	Г  X ст.

2. Коли датується остання згадка про антів у писемних  джерелах?
	 c	а  507 р.
	 c	Б  602 р.
	 c	В  707 р.
	 c	Г  804 р.

3. Як в своїх працях стародавні римляни і греки називали слов’ян?
	 c	а  анти
	 c	Б  слов’яни
	 c	В  венеди
	 c	Г  склавини

4. Назвіть 8 племінних об’єднань, з яких згодом сформувався україн-
ський народ.

5. Назвіть сусідів східних слов’ян.

6. Поясніть поняття:
1 c	каганат — 
2 c	князь — 
3 c	дружина — 
4 c	анти —



4

ТеМа І. Виникнення та розквіт Київської Русі

Урок 1.  Східнослов’янські племена-предки українців напередодні 
утворення держави

ВаРІаНТ 2
1. З якими кочовиками зустрілися слов’яни в VІ ст.?

	 c	а  антами
	 c	Б  аварами
	 c	В  склавинами
	 c	Г  гунами

2. Коли в писемних джерелах востаннє згадуються племена антів?
	 c	а  602 р.
	 c	Б  704 р.
	 c	В  705 р.
	 c	Г  806 р.

3. Як називав слов’янські племена  в своїх працях римський історик 
Корнелій Таций?

4. Хто був сусідами східних слов’ян на південному сході в VI ст.?

5. Як слов’яни називали вікінгів?

6. Які східнослов’янські додержавні утворення вам відомі?
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8. Що передбачала пропозиція Романа Мстиславича, спрямована на за-
побігання міжусобицям за володіння Києвом?

9. Яку роль відіграли бояри в громадянській війні 1205–1245  рр.?

ІІІ рівень
10.  Що передбачала польсько-угорська угода 1214 р.?

11.  З якою метою Данило Романович вів переговори з Папою Римським?

IV рівень
12. Доведіть, що «Галицько-Волинський літопис» – видатна пам’ятка 

руського літописання. Відповідь обґрунтуйте.
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Узагальнюючий контроль

ТеМа ІV. Галицько-Волинська держава

ВаРІаНТ 2

І рівень
1. Коли монголи зруйнували Київ?

c	а  1213 р.
c	Б  1215 р.
c	В  1240 р.
c	Г  1245 р.

2. Який князь об’єднав Галицьке і Волинське князівства в єдину державу?

c	а  Роман Мстиславович
c	Б  Лев Данилович
c	В  Василько Романович
c	Г  Ярослав Осмомисл

3. Кого з цих князів було проголошено королем?

c	а  Романа
c	Б  Данила
c	В  Василька
c	Г  Лева

4. За якого галицько-волинського князя Закарпаття входило до складу 
князівства?

c	а  Юрія І
c	Б  Лева Даниловича
c	В  Юрія ІІ
c	Г  Андрія і Лева ІІ

5. Коли було засновано окрему Галицьку православну митрополію?

c	а  1301 р.
c	Б  1323  р.
c	В  1303  р.
c	Г  1340  р.

6.  Який князь розгромив німецьких хрестоносців в 1238 р.?

c	а  Данило
c	Б  Роман
c	В  Мстислав
c	Г  Василько
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річний контроль

ІІ ВаРІаНТ

І рівень 
1. Визначте роки правління князя Ярослава Мудрого:

c	а 980–1012  рр.

c	Б 1019–1054  рр.

c	В 1018–1048  рр.

c	Г 1048–1054  рр.

2. Батьком Володимира Мономаха був:

c	а Ізяслав

c	Б Всеволод

c	В Святослав

c	Г Ігор

3. Битва на р. Калці відбулася в:

c	а 1187 р.

c	Б 1203 р.

c	В 1223 р.

c	Г 1235 р.

4. Хто з руських князів першим ліквідував місцеві княжіння?

c	а Ольга

c	Б Олег

c	В Святослав

c	Г Володимир

5. У якому році було ліквідовано Київське князівство?

c	а 1401 р.

c	Б 1445 р.

c	В 1452 р.

c	Г 1471 р.

6. Який матеріал використовувався для написання книг у Київській Русі?

c	а папірус

c	Б пергамент

c	В береста

c	Г глиняні таблички
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ІІ рівень
7. У чому полягали наслідки Великого розселення слов’ян?

8.  Які дії князя Володимира призвели до зламу самостійності місцевої 
князівської верхівки?

9.  З перелічених князівств виберіть ті, які існували в 1-ій половині  
ХІІ ст. на території сучасної України:
c	а Київське
c	Б Чернігово-Сіверське
c	В Волинське
c	Г Полоцьке
c	Д Турово-Пинське

ІІІ рівень
10. Поясніть, чому бояри у Галичині мали сильні позиції.

11. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:

а. феодал 1. невільники, що піддаються експлуатації

Б. раби 2. представники верств суспільства, що є        
      землевласниками

В. бояри 3. війська князя

Г. дружина 4. верхівка суспільства в Київській Русі
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ІV рівень
12. Чи можна Нестора-літописця назвати «батьком» вітчизняної історич-

ної науки? Власну думку обґрунтуйте.
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