
Контрольний тест. Османська імперія. Країни Східної Європи у 17 - 

перш.половині 18 ст. 

1. Назвіть столицю Османської імперії 

     а) Стамбул      б) Константинополь      в) Анкара       г) Анталія 

2. Найвищого розквіту Османська імперія досягла за часів правління 

     а) Селіма І        б) Сулеймана І       в) Ахмада ІІІ     г) Селіма ІІ 

3. Знайдіть зайве слово:    медресе, мечеть, даосизм, диван 

      а) медресе      б) мечеть    в) даосизм    г) диван 

4. Позначте ім'я "государя всея Русі". який першим вінчався на царствування 

       а) Іван ІІІ        б) Іван ІV      в) Борис Годунов     г) Василь Шуйський 

5. Позначте дату Полтавської битви 

       а) 1708 р.        б) 1709 р.       в) 1710 р.      г) 1712 р. 

6. За вихід до якого моря боролося Росія у Північній війні? 

       а) Північного      б) Азовського       в) Чорного      г) Балтійського 

7. Позначте про кого йдеться: 

      "Вона була племінницею Петра I. На престол запрошена Верховною 

таємною радою, яка  поставила їй ряд умов - "кондицій", що обмежували 

самодержавну форму правління. За неї гетьманська влада в Лівобережній 

Україні була передана "Правлінню гетьманського  уряду"" 

     а) Катерина I      б) Єлизавета Петрівна       в) Катерина II       г) Анна Іоанівна 

8. Перетворення Московської держави на імперію відбулося у 

      а) 1721 р.         б) 1709 р.       в) 1700 р.      г) 1703 р. 

9. Позначте державний орган Польщі, який обмежував владу короля 

        а) рада         б) кортеси       в) сейм       г) магістрат 

10. Що сприяло отриманню польською шляхтою права «вільного вето»? 

            а) «Великий потоп»             б) Хотинська війна  

            в) Битва під Віднем              г) Люблінська унія 

11. Яку назву отримав період в історії Російської держави з 1598 до 1613 р.? 

        а) розкол          б) опричнина           в) смута     г) великий потоп 

12. Виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих. 

      Які події стосуються правління Івана IV Грозного? 

а) Повстання Івана Болотникова  

б) Смутні часи 

в) Лівонська війна  

г) Прийняття Соборного уложення 

д) Захоплення Казанського ханства  

е) «Велике посольство» 

є) Установлення опричнини 

13. Установіть відповідність між поняттями та їхніми значеннями. 

1. редут; А. державний орган, пізніше міністерство; 

2. колегія; Б.  державний орган з управління церквою; 

3. Синод; В. чиновник, який керував частиною території; 

4. губернатор. Г. військова споруда, земляне укріплення; 
  Д. натуральні та грошові платежі селян феодалам. 

14. Установіть відповідність між поняттями та їхніми значеннями. 



1. фільварок А прагнення держави захопити нові території 

2. стрільці Б велике господарство, що ґрунтується на панщині 

3. експансія В постійні військові в Московському царстві 

4. оброк Г натуральні та грошові платежі селян феодалам 

 Д форма залежності селянина від землевласника 

15. Доберіть відповідники. 

А. 1703 р. 

Б. 1708 р. 

В. 1709 р. 

Г. 1721 р. 

1. Наступ шведських військ. 

2. Полтавська битва. 

3. Заснування Санкт – Петербурга. 

4. Ніштадський мир. 

16. Впізнайте діячів епохи Просвітництва: 

1) Видатний французький комедіограф, представник жанру класицизму, автор 

п’єс «Міщанин-шляхтич», «Дон Жуан» 

2) Англійський винахідник, автор парового двигуна  

3) Найвидатніший німецький філософ, що розробив ідею правової держави. 

4) Англійський письменник, що доводив творами: людина здатна подолати 

перепони  розумом («Робінзон Крузо») 

Д.Дефо,  Дж.Уатт, Фрідріх ІІ,  А.В.Моцарт, Р.Аркрайт, Д. Дідро,  І.Кант, Ж.-Б. 

Мольєр 

17. Проаналізуйте текст з історичного документа та дайте відповіді на 

запитання. 

             Із Люблінської унії (про права поляків і литовців) 

   «Усі закони й постанови, хоч би які вони були і хоч би з якої причини видані 

в Литві проти польського народу, щодо заняття вищих і яких завгодно посад, 

що передаються й доручаються нами, також щодо маєтків і земель, щодо 

придбання земель і володіння ними у Великому князівстві Литовському... — усі 

такі закони, погодженням з усіма чинами, скасовуємо... Віднині як поляк у 

Литві, так і литовець у Польщі можуть купити маєток і оселитися будь-яким 

законним способом, і можуть за законом обіймати посаду в тій землі, у якій 

осядуть. Щодо духовних посад, то ми роздаватимемо їх на власний розсуд, як і 

було досі, не звертаючи уваги на осілість особи в тій країні». 

     1) Коли була прийнята Люблінська унія? 



     2) Які права отримували поляки та литовці? 

    3) Чому в документі окремо виділені духовні особи? 
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