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Завдання ІІ туру інтернет-олімпіади з історії 

2016/2017 навчальний рік 

9 клас (110 балів) 

1.  Визначте ім’я французького письменника і філософа епохи 

Просвітництва, якому належать слова: «Свобода — це право робити все, що не 

заборонене законом». (5б) 

а) Вольтер; 

б) Монтеск’є; 

в) Руссо; 

г) Дідро. 

 

2. Про якого історичного діяча йдеться в наведеному уривку? 

Від 1813 р. був перемишльським єпископом. У цей час Перемишль став 

центром українського відродження в Галичині. Був ініціатором заснування першого 

просвітницького Товариства греко-католицьких священиків. (5б) 

а) Г. Яхимович; 

б) М. Левицький; 

в) І. Могильницький; 

г) М. Шашкевич. 

 

3. Відомому письменнику В. Гюго належить думка, щодо останньої 

битви Наполеона І «На цей раз генія переміг холодний розрахунок». 

а) про яку битву йдеться й коли вона відбулась? (2б)  

б) назвіть її учасників? (2б) 

в) на території якої країни вона відбулась?(1б) 

г) за допомогою історичних фактів доведіть чи спростуйте думку великого 

письменника. (10б) 

 Всього 15 балів. 

 

4. Визначте, чиї портрети зображені на світлинах. (5б) Про кого з них 

говорили історики? (5б) Одним реченням визначте їх місце в історії. (10б) Всього 

20 балів. 

     А)                             Б)                        В)                         Г)                        Д) 
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1) «Батько Українського національного Відродження» 

2) «Кучер Європи» 

3) «Мав репутацію найпопулярнішого історика України» 

4) «Герой двох Світів» 

5) «Український Ломоносов» 

 

5. Назвіть дати запропонованих подій та визначте, скільки часу минуло 

між ними: (5б) Всього 25 балів. 

а) від початку Англійської революції до початку Великої Французької революції; 

б) від російсько-французької війни до відкриття університету Св.Володимира у 

Києві; 

в) від Полтавської битви до битви під Лейпцигом; 

г) від першого видання «Кобзаря» Т.Шевченка до виходу в світ «Записок про 

Малоросію, її жителів та виробництва» Я. Маркевича; 

д) від початку гетьманування Івана Мазепи до заснування Священного союзу. 

 

6. Після указу Олександра І від 6 липня 1812 р. швидкими темпами почало 

створюватися земське ополчення, куди виявили бажання записатися багато 

кріпаків і державних селян. Але уряд дав дозвіл на створення ополчення лише в 

Полтавській та Чернігівській губерніях. Чому дозвіл на створення ополчення 

дістали тільки дві названі губернії? Відповідь обґрунтуйте.  

Всього 10 балів. 

 

7. Охарактеризуйте російсько-турецьку війну 1828-1829 рр. за планом: 

1) причини війни;  

2) хід війни;  

3) умови Андріанопольського мирного договору;  

4) наслідки війни для України. (5б)  

Всього 20 балів. 


