
Орієнтовані завдання з історії України 

для вступників до Золочівського коледжу 

на базі 9 класу 

І рівень 

1.Людина зявилася на території України 

А) 25 тис. р . т. 

Б) 500 тис. р. т.  

В) 1 млн. р. т. 

Г) 2 млн. р. т. 

2. Порядок збору данини на Русі мав назву 

А) полюддя 

Б) устав  

В) погост 

Г) «Руська правда» 

3.Битва на р. Калка відбулася в 

А) 1223р. 

Б) 1237р.  

В) 1240 р. 

Г) 1253р. 

 

ІІ рівень 

4. Розташуйте події в хронологічній послідовності 

А) Глухівські статті 

Б) Московські статті 

В) Конотопські статті 

Г) Переяславські статті 

5. Молдавські походи української армії очолив 

А) Б. Хмельницький 

Б) І. Богун 

В) Ю.Хмельницький 

Г) Т. Хмельницький 

6.Поділи Польщі відбулися 



А) 1772 р. 1778 р. 1797 р. 

Б) 1772р. 1793р.1795р. 

В) 1768 р. 1772р. 1795р 

Г) 1779р. 1783р. 1795р. 

 

ІІІ рівень 

7. Установіть відповідність між терміном та його визначенням 

А) рядовичі 

Б) закупи 

В) холопи 

Г) смерди 

 1. Тимчасово залежні селяни, які укладали з феодалом договір на укладання певних 

робіт 

2. Селяни , які розорилися і працювали в господарстві землевласника, фактично раби 

3.Вільні землероби , які мали власне господарство, землю і слачували князеві данину 

4. Тимчасово залежні селяни, які  брали позику у феодала і мали її відробити 

 

8. Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання 

« 1848 р. одним з головних завдань для русинів було добитися визнання їх окремим 

словянським народом .До революції 1848 р. як для поляків, так і для політично свідомих 

русинів польська ідентичність останніх вважалася нормою…. 1848 р. русини не лише 

проголосили окремішність від поляків, але й дали зрозуміти , що їхня етнічна територія 

не обмежується кордонами Австрійської імперії…..»  

Україна. Історія (О. Субтельний) 

1. Яка мета стояла перед українським народом в цій революції? 

2. У чому полягало українського народу і польського народу в Галичині? 

 

ІV рівень 

9. Доведіть або спростуйте твердження:  

«реформи Марії Терезії і Йосифа ІІ відкрили добрі можливості для культурного 
відродження русинів» 
 


