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Тематичне 
оцінювання

Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНЬ ЗАПИШІТЬ У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Великі географічні відкриття: зустріч цивіліза-
цій. Людина ранньої Нової доби. Реформація  
і Контрреформація. Західноєвропейські дер-

жави в XVI — першій половині XVII ст.

№1
   Варіант 1

І РІВЕНЬ

1. Який мореплавець здійснив першим подорож до берегів Америки?
c А Бартоломеу Діаш; 
c Б Васко да Ґама; 
c В Христофор Колумб;
c Г Фернанд Маґеллан.

2. Події у якому місті стали поштовхом до початку Тридцятилітньої війни?
c А Прага; 
c Б Лютцен;
c В Віттенберг;
c Г Рокруа.

3. Коли відбулося повстання комунерос в Іспанії?
c А 1517—1519 рр.;
c Б 1520—1522 рр.;
c В 1517 р.;
c Г 1581 р.

4. Як називали прихильників кальвіністського віросповідання у Франції?
c А гугеноти;
c Б єзуїти;
c В пуритани;
c Г протестанти.

5. Як називали іспанських шукачів пригод, які після відкриття Америки ви-
рушили туди для завоювання нових земель.
c А авантюристи;
c Б меценати;
c В конкістадори;
c Г курфюрсти.

6. У який період Тридцятилітньої війни відбулася битва під Лютценом?
c А чеський; c В шведський;
c Б датський; c Г французький.
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ІІ РІВЕНЬ

7. Які з наведених подій всесвітньої історії відбулися у першій половині XVII ст.?
1) прийняття “Едикту милості”;
2) селянська війна у Німеччині;
3) створення ордену єзуїтів або “Товариства Ісуса”;
4) прихід до влади династії Стюартів в Англії;
5) загибель “Непереможної армади”;
6) укладання Вестфальського миру.

Укажіть правильну відповідь:
c А 1, 3, 4;
c Б 1, 4, 6;
c В 2, 3, 5;
c Г 2, 4, 5.

8. Яке з висловлювань є правильним?
c А принцип “Чия країна, того і віра” був закладений у Нантському едикті;
c Б вислів “Париж вартий меси” належить французькому королю Генріху Гізу;
c В під час Варфоломіївської ночі було знищено тисячі гугенотів;
c Г Генріх Наваррський започаткував Реформацію у Франції.

9. Встановіть послідовність наведених подій.
c А завершення першої навколосвітньої подорожі;
c Б початок релігійних війн у Франції;
c В завершення роботи Тридентського собору;
c Г початок Реформації у Німеччині.

ІІІ РІВЕНЬ

10.  Встановіть відповідність між датами і подіями Великих географічних від-
криттів.

1) 1486—1488 рр.;
2) 1492—1493 рр.;
3) 1497—1499 рр.;
4) 1519—1522 рр.

c А відкриття морського шляху до Індії Васко да Ґамою;
c Б перша навколосвітня подорож і відкриття західного шляху до Індії;
c В відкриття південного шляху до Індійського океану Бартоломеу Діашем;
c Г четверта подорож Христофора Колумба;
c Д перша подорож Христофора Колумба.

А Б В Г Д
1
2
3
4

1 2 3 4
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11. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є пра-
вильним?

“Одним із наслідків Великих географічних відкриттів була ________. Пер-
шою її відчула ________. Вона мала як негативні, так і позитивні наслідки. 
Особливо в економічній сфері. Найбільш виграли від неї ті соціальні групи, 
які були пов’язані з _______.
c А  поява колоніальних імперій; Англія; отриманням земельної ренти.
c Б  зміна уявлень про землю; Італія; наукою.
c В  “революція цін”; Іспанія; ринком, підприємництвом, виробництвом.
c Г  поява світової торгівлі; Португалія; прагнули до завоювань.

IV РІВЕНЬ

12. Проаналізуйте джерело історичної інформації і дайте відповіді на запитання.
“Коли ви, Ваша Величносте, вирішили виявити мені велику довіру в управління 

Вашими справами, гугеноти ділили державу з Вами, а вельможі поводилися так, 
начебто не були вашими підданими. Моєю першою метою була велич короля, моєю 
другою метою — могутність держави”. 

   (З “Політичного заповіту” кардинала Рішельє.)
1) Поясніть думку автора джерела, що гугеноти ділили державу з королем, 

а вельможі поводилися так, начебто не були його підданими.
2) Заради чиїх інтересів діяв Рішельє? Наведіть факт, що підтверджує вашу 

позицію.
3) Охарактеризуйте основні зміни, що відбулися у Франції за часів карди-

нала Рішельє.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

       Тематичне оцінювання № ____     Варіант _____      Дата _____      

1.
А Б В Г

7.
А Б В Г

2.
А Б В Г

8.
А Б В Г

10.
А Б В Г

11.

3.
А Б В Г

9.
1 2 3 4

4.
А Б В Г

5.
А Б В Г

6.
А Б В Г

12.

Оцінка:_________Прізвище, ім’я____________________ Клас ___ 

У	завданнях	з	1	по	11	відповідь	позначте	так:
У	завданні	12	відповідь	впишіть	у	клітинки.
У	завданні	13	запишіть	повну	відповідь	на	запитання.

І РІВЕНЬ

ІІ РІВЕНЬ

ІІІ РІВЕНЬ

ІV РІВЕНЬ

Д
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Тематичне 
оцінювання

Прізвище, ім’я____________________ Клас _______ Дата_______

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНЬ ЗАПИШІТЬ У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Великі географічні відкриття: зустріч цивіліза-
цій. Людина ранньої Нової доби. Реформація  
і Контрреформація. Західноєвропейські дер-

жави в XVI — першій половині XVII ст.

№1
   Варіант 2

І РІВЕНЬ

1. Мореплавець якої держави вперше відкрив морський шлях до Індії вздовж 
західного узбережжя Африки?
c А Іспанії; 
c Б Португалії; 
c В Англії;
c Г Нідерландів.

2. Який монарх започаткував королівську Реформацію в Англії?
c А Генріх VIII Тюдор; 
c Б Карл І Стюарт; 
c В Єлизавета І Тюдор;
c Г Яків VI Стюарт.

3. Коли відбулася Варфоломіївська ніч у Парижі?
c А 1 березня 1562 р.; 
c Б 24 серпня 1572 р.; 
c В 15 травня 1589 р.;
c Г 13 квітня 1598 р.

4. Яку назву мала угода, котрою завершилася Тридцятилітня війна у Європі?
c А Вестфальський мир; 
c Б Нантський едикт; 
c В Арраська унія;
c Г Тардесільяська угода.

5. У якій країні влітку 1566 р. відбулося повстання “іконоборців”?
c А Франція; 
c Б Англія; 
c В Нідерланди;
c Г Іспанія.

6. Англійські “пуритани” були послідовниками:
c А лютеранства;
c Б англіканства; 



8

c В кальвінізму;
c Г католицизму.

ІІ РІВЕНЬ

7. Які з наведених ознак притаманні мануфактурному виробництву?
1) існував розподіл праці;
2) дрібне підприємство;
3) працювали майстер, підмайстри та учні;
4) відсутній розподіл праці;
5) велике підприємство;
6) працювали наймані робітники.
Укажіть правильну відповідь:
c А 1, 3, 4; 
c Б 2, 3, 5;
c В 1, 5, 6;
c Г 2, 4, 6.

8. Яке з висловлювань є правильним?
c А англійська королева Єлизавета І була донькою Генріха VІІІ;
c Б “Непереможна армада” була послана іспанським королем Карлом V  

 для завоювання Англії;
c В прихильників англіканської церкви називали пуританами;
c Г Марія Стюарт започаткувала нову династію в Англії – Тюдорів. 

9. Установіть послідовність наведених подій:
c А приєднання Португалії до Іспанського королівства;
c Б укладання Аугсбурзького релігійного миру;
c В видання “Індексу заборонених книг”;
c Г зречення Карлом V престолу Священної Римської імперії.

ІІІ РІВЕНЬ

10.  Установіть відповідність між назвами документів та їхніми характеристиками:
1) “Нантський едикт”;
2) “Едикт милості”;
3) “Акт про супрематію”;
4) “Символ віри”.
c А дозволяв французьким гугенотам сповідувати 
 свою віру, але забороняв мати окремі гарнізони 
 і фортеці;
c Б збірка статей (розділів), у яких проголошувалися основні принципи 

англіканства і діяльності англіканської церкви;
c В релігійний мир, який визнавав рівноправ’я католиків і протестантів у 

Німеччині;

А Б В Г Д
1
2
3
4

1 2 3 4
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c Г гугеноти у Франції здобули право вільно сповідувати свою віру і мати 
як гарантію своїх прав 200 фортець із гарнізонами на півдні країни;

c Д виведення англійської церкви з-під влади Риму і підпорядкування її 
королю.

11.  Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є пра-
вильним?

“Реформація почалася у _______, в ____ р. Приводом до Реформації став 
виступ ________. Велику роль у підготовці суспільства до розуміння необхід-
ності реформування католицької церкви відіграли ________.”
c А Німеччині, 1517 р., М. Лютера, гуманісти.
c Б Німеччина, 1519 р., Т. Мюнцера, князі.
c В Швейцарії, 1524 р., Ж. Кальвіна, міщани.
c Г Швейцарії, 1541 р., І. Лайоли, селяни.

IV РІВЕНЬ
12.  Проаналізуйте джерело історичної інформації і дайте відповіді на запитання.
“Трьома речами підкорює собі Рим усе: насиллям, хитрістю і лицемірством. 

Три речі винайдено, щоб вичавлювати золото з чужих країн: торгівля індульген-
ціями, вигадана війна з турками і влада папських легатів у варварських землях... 
Трьох речей бажає кожен у Римі: коротких молитов, доброго золота, життя, 
повного насолоди...” 

(З памфлету німецького гуманіста У. фон Гуттена “Вадиск, або Римська 
тріада”.)

1) Кого й чому критикує автор памфлету?
2) Яким було становище католицької церкви у Німеччині напередодні  

Реформації?
3) Охарактеризуйте роль німецьких гуманістів у формуванні передумов  

Реформації в країні.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

       Тематичне оцінювання № ____     Варіант _____      Дата _____      

1.
А Б В Г

7.
А Б В Г

2.
А Б В Г

8.
А Б В Г

10.
А Б В Г

11.

3.
А Б В Г

9.
1 2 3 4

4.
А Б В Г

5.
А Б В Г

6.
А Б В Г

12.

Оцінка:_________Прізвище, ім’я____________________ Клас ___ 

У	завданнях	з	1	по	11	відповідь	позначте	так:
У	завданні	12	відповідь	впишіть	у	клітинки.
У	завданні	13	запишіть	повну	відповідь	на	запитання.

І РІВЕНЬ

ІІ РІВЕНЬ

ІІІ РІВЕНЬ

ІV РІВЕНЬ

Д


