Тематичний контроль 1

Варіант I

Дата

Оцінка

Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.
Виберіть правильний варіант відповіді.
1.
1

Укажіть, коли була укладена Люблінська унія, яка об’єднала Велике князівство Литовське та Польське королівство у єдину державу — Річ Посполиту.
А 1556 р.
Б 1569 р.
В 1574 р.
Г 1576 р.

А Б В

Г

2.
2

Укажіть, хто очолив повстання козаків-реєстровців, яке розпочалося в серпні 1591 р.
Б К.-В. Острозький
А К. Косинський
Г Д. Вишневецький (Байда)
В С. Наливайко

А Б В

Г

3.
3

Укажіть назву привілейованого панівного стану на українських
землях, які в XIV—XVIII ст. належали Великому князівству Литовському або Речі Посполитій.
А Шляхта
Б Міщани
В Селяни
Г Козацтво

А Б В

Г

4.
4

Установіть хронологічну послідовність подій культурного життя
другої половини XVI ст.
А Відкриття Львівської братської школи
Б Заснування Острозької слов’яно-греко-латинської академії
В Видання перших друкованих книг на українських землях
Г Створення «Пересопницького Євангелія»

1 2 3 4

5.
5

1 2 3 4
Установіть відповідність між назвою козацького клейноду та його
характеристикою.
1 Печатка
А Символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця з металевою або дерев’яною кулею на кінці
2 Булава
Б
Музичний інструмент, що використовували для того, щоб задати
3 Бунчук
ритм руху війська; зберігався у довбиша
4 Хорогва
В Символ Війська Запорозького, який використовувався для скріплення офіційних документів; зберігався у судді
Г Символ влади кошового отамана та гетьмана, палиця завдовжки
2—2,5 м із кулею або вістрям угорі, під яким прикріплювалися
китиці чи волосся з кінського або телячого хвоста
Д Прапор, прикрашений, як правило, зображеннями святих, який
носив хорунжий попереду війська

6.
6

Дайте визначення поняття.

7.
7

2

Фільварок — це 




Складіть
опис зображеної пам’ятки архітектури за наведеним планом.
1) Укажіть назву зображеної пам’ятки, місце її розташування.
2) Запишіть, коли вона була створена.
3) Поміркуйте, які особливості економічного і культурного розвитку українських
земель знайшли відображення у цій пам’ятці.
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8.
8

















Прочитайте
уривок і дайте відповіді на запитання.

Н. Яковенко про формування козацтва
 «Зміни, які нагромаджувалися впродовж першої половини XVI ст. і в способі

життя,
і в загальному образі степового добичника-козака, логікою власного розвитку
підштовхували до організаційного оформлення козацтва у спільноту, яка

сприяла
би виживанню людини в умовах постійної небезпеки… Найперше — це

мала бути група рівних, у якій перевага надається фізичній силі, витривалості

й швидкій реакції на небезпеку, а не родовитості чи заможності. Далі — козацька

спільнота
не могла розділятися на “своїх” і “чужих” за етнічною чи якоюсь іншою

ознакою…
оскільки її членів єднала вища спільність “Ми”, протиставлена загрозі
ззовні».
[16,
с. 189—190]

1) Які особливості козацтва називає історик Н. Яковенко?
2) Якими були причини та джерела формування нового суспільного стану в Україні в XVI ст.?
3) Якими були наслідки та історичне значення створення козацтва?
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Тематичний контроль 1

Варіант II

Дата

Оцінка

Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.
Виберіть правильний варіант відповіді.
1.
1

Укажіть, коли була заснована Острозька академія — перший
слов’яно-греко-латинський навчальний заклад на українських землях.
А 1556 р.
Б 1569 р.
В 1574 р.
Г 1576 р.

А Б В

Г

2.
2

Укажіть, хто очолив козаків під час повстання, яке розпочалося
в липні 1594 р.
А К. Косинський
Б К.-В. Острозький
В С. Наливайко
Г Д. Вишневецький (Байда)

А Б В

Г

3.
3

Укажіть назву суспільного стану, який утворився в результаті колонізації земель Дикого Поля.
Б Селянство
А Міщанство
В Духовенство
Г Козацтво

А Б В

Г

4.
4

Установіть хронологічну послідовність подій другої половини
XVI ст.
А Укладення Люблінської унії про об’єднання Польського королівства та Великого князівства Литовського
Б Підписання Сигізмундом II Августом «Устави на волоки»
В Створення реєстрового козацтва в Речі Посполитій
Г Прийняття Третього Литовського статуту

1 2 3 4

5.
5

1 2 3 4
Установіть відповідність між назвою посади козацької старшини та
її повноваженнями.
1 Осавул
А Зосереджував адміністративну, судову та військову владу на Січі
2 Писар
Розглядав кримінальні та цивільні справи, проводив слідство
Б
3 Суддя
і виносив вироки
4 Обозний
В Відповідав за військову артилерію
Г Очолював військову канцелярію та відав усім діловодством Січі
Д У мирний час стежив за дотриманням порядку на Січі, у воєнний час — у таборі

6.
6

Дайте визначення поняття.

7.
7

4

Шляхта — це 




Складіть
опис зображеної пам’ятки образотворчого мистецтва за наведеним планом.

1) Укажіть назву зображеної пам’ятки.
2) Запишіть, коли вона була створена.
3) Поміркуйте, які особливості економічного та культурного розвитку українських
земель знайшли відображення в цій пам’ятці.
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8.
8

















Прочитайте
уривок і дайте відповіді на запитання.

Рішення Люблінського сейму про об’єднання Польщі
і Литви в одну державу  — Річ Посполиту (1569 р.)

«Ми,
Сигізмунд
Август, всім узагалі і кожному зокрема, кому відати належить,

людям теперішнього часу і майбутніх часів, оголошуємо даною грамотою таке: нам

відомо, що всі чини королівства часто нагадували славної пам’яті батькові нашому

Сигізмундові,
королю польському, і просили його на сеймах і в інших випадках,

щоб
завершено було те з’єднання, або унія Великого князівства Литовського з королівством
Польським… Знаючи, що це об’єднання приносило велику славу і ко
ристь
обом народам, ми спрямували на це діло нашу думку і волю, призначили без

дальшого загаяння тут спільний сейм, щоб вирішити і здійснити це діло…» [13]

1) Чим було спричинене укладення унії в Любліні? Яку «велику славу і користь»

вона мала принести обом народам?

2) Які основні положення містила Люблінська унія?
3) Яке значення мали рішення Люблінського сейму для українських земель?
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Тематичний контроль 1

Варіант III

Дата

Оцінка

Розділ І. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.
Виберіть правильний варіант відповіді.
1.
1

Укажіть, коли були видані на українських землях перші друковані
книги — «Апостол» і «Буквар».
А 1556 р.
Б 1569 р.
В 1574 р.
Г 1576 р.

А Б В

Г

2.
2

Укажіть, хто заснував на о. Мала Хортиця першу Запорозьку Січ.
А К. Косинський
Б К.-В. Острозький
В С. Наливайко
Г Д. Вишневецький (Байда)

А Б В

Г

3.
3

Укажіть назву суспільного стану, який в XVI ст. становив переважну більшість населення українських земель.
Б Селянство
А Міщанство
Г Козацтво
В Духовенство

А Б В

Г

4.
4

Установіть хронологічну послідовність подій другої половини
XVI ст.
А Початок повстання під проводом С. Наливайка
Б Облога козацького табору в урочищі Солониця
В Заснування першої Запорозької Січі на о. Мала Хортиця
Г Початок повстання під проводом К. Косинського

1 2 3 4

5.
5

1 2 3 4
Установіть відповідність між поняттям, що характеризує культурне
та церковне життя українського суспільства в XVI ст., та його визначенням.
1 Гравюра
А Єзуїтські (католицькі), протестантські, греко-католицькі
навчальні заклади, які надавали середню освіту й одночас2 Братства
но сприяли поширенню впливу своїх церков
3 Реформація
Б
Релігійні
та культурно-просвітницькі товариства, що ство4 Колегії
рювалися православними міщанами при церковних парафіях України в XV—XVII ст.
В Друкований відбиток на папері з малюнка, вирізьбленого
на дошці
Г Виконані фарбами невеликі кольорові зображення в рукописних книгах
Д Церковно-релігійні й суспільно-політичні течії, спрямовані
проти католицької церкви

6.
6

Дайте визначення поняття.

7.
7

6

Реєстрове козацтво — це 




Складіть
опис зображеної пам’ятки архітектури за наведеним планом.

1) Укажіть назву зображеної пам’ятки, місце її розташування.
2) Запишіть, коли вона була створена.
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