
1.  Яку подію вважають початком Другої світової війни 

а) вторгнення військ Німеччини до Польщі 

б) підписання пакту Молотова-Ріббентропа 

в) утворення блоку «вісь Берлін – Рим - Токіо  

г) Напад Німеччини на СРСР 

 

2. Атлантичну хартію підписали країни 

а) «Сталевого блоку» 

б) антикомінтернівського пакту 

в) антигітлерівської коаліції 

г) нейтральні країни 

 

3. США вступили у Другу світову війну 

а) відразу після нападу Німеччини на Польщу 

б) після капітуляції Франції 

в) після нападу Німеччини на СРСР 

г) після нападу Японії на американську військово-морську базу Перл-Харбор 

 

4. Встановіть відповідність між діячем Другої світової війни та його характеристикою  

1 Д.Ейзенхауер 

2 Б.Монтгомері 

3 Г.Жуков 

4 Е.Роммель 

А радянський полководець і державний діяч, маршал Радянського Союзу, начальника 

Генерального штабу в 1941 р. 

Б генерал-фельдмаршалів нацистської Німеччини, що здобув величезну повагу серед німецьких 

та італійських солдатів, особливо в боях в Північній Африці 

В радянський партійний та державний діяч, глава радянського уряду в 1930–1941, нарком і 

міністр закордонних справ 

Г британський генерал, за якого британська армія здобула перемогу в битві під Ель-Аламейном 

Д американський генерал, який спочатку здобув славу в боях у Північній Африці, пізніше був 

головнокомадувачем союзних військ після відкриття Другого фронту 

 

5. "Зимова війна" - це війна СРСР проти 



а) Литви 

б) Німеччини 

в) Фінляндії 

г) Польщі 

 

6. Як називався план нападу нацистсько-фашистського блоку на СРСР 

а) «Динамо» 

б) «Отто» 

в) «Вайс» 

г) «Барбаросса» 

 

7. Яка країна отримувала найбільшу частку допомоги за системою ленд-ліз 

а) СРСР 

б) Франція 

в) Китай 

г) Югославія 

 

8. Вирішальна битва кампанії в Лівійській пустелі між британськими військами та італійсько-

німецькою танковою армією «Африка» відбулася 

а) під Ель-Аламейном 

б) під Тобруком 

в) при Алам-ель-Халфі 

г) під Бір-Хакеймом 

 

9. Встановіть відповідність між визначеннями та термінами: 

1 Голокост 

2 колабораціонізм 

3 новий порядок 

4 ленд-ліз 

А  співпраця мешканців поневолених країн з окупантами  

Б система, за якою Сполучені Штати Америки, частково на безоплатній основі, передавали своїм 

союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, 

включаючи нафтопродукти 

 



В політичний режим, який Німеччина встановила  на окупованих територіях  

 

Г  підпільна і повстанська боротьба поневолених народів в роки Другої світової війни проти 

Німеччини та її союзників 

 

Д масове знищення євреїв  під час Другої світової війни 

 

10. Міжнародний трибунал над воєнними злочинцями Німеччини відбувся  

а) Берліні 

б) Токіо 

в) Гаазі 

г) Нюрнбергзі 

 

11. Назвіть битви, які започаткували корінний перелом у ході Другої світової війни на користь 

антигітлерівської коаліції (Вкажіть ТРИ варіанти відповіді) 

 

а) Смоленська битва 

б) Сталінградська битва 

в) "Битва за Англію" 

г) Московська битва 

д) битва під Ель-Аламейном 

е) битва на Кораловому морі та атолу Мідуей 

є) "битва за Атлантику" 

 

12. Встановіть відповідність між вченим та його відкриттям 

1 Т.Морган 

2 К.Ландштайнер 

3 А.Ейнштейн 

4 П.Кюрі 

А відкриття груп крові 

Б явище радіактивності 

В теорія відносності 



Г теорія умовних рефлексів 

Д хромосомна теорія спадковості 

 

13. Виберіть правильні твердження, що стосуються розвитку літератури та мистецтва у 

міжвоєнний період ( ТРИ правильні відповіді) 

а) Поява масова культури — культури, що відповідає інтересам, уподобанням і потребам лише 

невеликої групи людей 

б) новаторським напрямом у культурі, який поєднав різні ідеї, течії і характеризується 

пошуком  нових засобів висвітлення дійсності, переоцінкою духовних цінностей і новим 

сприйняттям світу, стає авангардизм 

в) основним напрямком образотворчого мистецтва залишався реалізм  

г) "розстріляне відродження" - умовна назва письменників, становлення яких відбулося в роки 

Першої світової війни 

д) зародження нового напрямку легкої музики - джазу 

е) світовим лідером кіноіндустрії став СРСР, зокрема його кіностудія - Голлівуд 

є) найвидатнішим комедійним актором "німого кіно" став Чарлі Чаплін  

 

14. Розташуйте події в хронологічній послідовності 

А Сталінградська битва 

Б Московська битва 

В Курська битва 

Г танкова битва в районі Луцька-Броди-Рівне-Дубно 

 

15. Розташуйте події в хронологічній послідовності 

А капітуляція Другій світовій війні Японії 

Б операція "Оверлорд" 

В капітуляція Другій світовій війні Італії 

Г капітуляція в Другій світовій війні Німеччини 

 

 


