
Урок контролю і корекції навчальних досягнень із розділу (теми):  
“Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ” 

 

І варіант 
      

I РІВЕНЬ (5 балів) Оберіть правильну відповідь 

 

1. Через Месопотамію протікає: 

           а) Ніл;  б) Тигр; в) Інд;   г) Ганг. 

2. Тигр і Євфрат впадають у: 

а) Середземне море;  б) Червоне море;   в) Перську затоку;  г) Бенгальську затоку. 

3. Закони Хаммурапі були створені: 

 а) приблизно 2 тис. років тому;     б) приблизно 4 тис. років тому;       в) приблизно 3 тис. років тому. 

4. Найпоширеніший будівельний матеріал у Межиріччі: 

          а) пісок; б) глина; в) камінь; г) бетон. 

5. Шумери писали на: 

          а) папірусі;  б) листі пальм;  в) глиняних табличках;   г) папері. 

6. Відомими мореплавцями були: 

          а) ассирійці;  б) єгиптяни; в) фінікійці;  г) перси. 

7. Столицею Ассирії було місто: 

          а) Бібл; б) Фіви; в) Тір;  г) Ніневія. 

8. Засновник Перської держави — ... 

а) Кір  б) Дарій;  в) Ксеркс;  г) Артаксеркс. 

9. Першим царем Єврейської держави був: 

             а) Саул;  б) Давид;  в) Соломон. 

10. «Лігвом левів» у давнину називали столицю: 

а) Персії; б) Ассирії; в) Іудеї; г) Халдеї. 

 

II РІВЕНЬ  

 

11. Про кого йде мова (2 бали) 

А) Засновник Іудейського царства, який складав релігійні пісні – псалми, що увійшли до Біблії, 

переміг велетня Голіафа  

 

Б) Один із найдавніших законотворців у світі, що перетворив Вавилон на могутню державу 

Дворіччя. Його ім’я згадується в Біблії.  

 

12. Установіть відповідність між державою та її правителем (1 бал) 

1) Вавилон    А) Навуходоносор ІІ 

2) Ассирія    Б) Дарій І 

3) Халдейське царство В) Хаммурапі 

4) Персія    Г) Тіглатпаласар ІІІ 

 

13. Дайте визначення поняттям: КОЛОНІЯ,  КУРГАН 

 

III РІВЕНЬ (3 бали) Дайте відповідь на питання чітко за планом 

 

14. Дайте розгорнуту відповідь на питання: «Кімерійці на території сучасної України» за планом:  

1. Період існуванні; 

2. Території розселення; 

3. Заняття. 

4. Подальша доля. 

 

                                                

 

 



 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень із розділу (теми):  

“Цивілізації Передньої та Центральної Азії. Кіммерійсько-скіфський світ” 
 

ІІ варіант 
 

 

I РІВЕНЬ (5 балів) Оберіть правильну відповідь 

 

1. Південне Межиріччя називають: 

             а) Ассирія;  б) Шумер;  в) Урарту; г) Єгипет. 

2.  Текст законів Хаммурапі, що дійшов до наших часів записаний на: 

             а) глиняних табличках; б) пергаменті; в) папірусі;  г) камені. 

3.  Яке з семи чудес світу знаходилося на території Вавилону: 

                 а) піраміди; б) висячі сади; в) статуя Зевса; г) мавзолей. 

4. У Вавилоні записали закони: 

                 а) Саргона; б) Асархаддона; в) Хаммурапі; г) Тутанхамона. 

5. Вавілоняни були спадкоємцями культури: 

                 а) єгиптян; б) ассирійців;  в) шумерів;  г) росіян. 

6. Виберіть досягнення фінікійців: 

                 а) пурпурова фарба; б) ієрогліфи;  в) приручення коня;  г) залізо. 

7. Наймудріший Ізраїльсько-Іудейський цар: 

  а) Саул;б) Давид;  в) Соломон;  г) Мойсей. 

8. Проти якого племені Дарій І вчинив невдалий похід?  

                а) массагетів; б) скіфів; в) кіммерійців;  г) філістимлян. 

9. Найдавніший алфавіт був створений: 

а) ассирійцями; б) шумерами;  в) фінікійцями.  г) євреями. 

10. Торгівля була основним заняттям: 

а) ассірійців;  б) шумерів;  в) фінікійців;  г) євреїв. 

 

II РІВЕНЬ  

 

11. Про кого йде мова (2 бали) 

 

А)Про цього правителя Ізраїлю в Біблії записано: «Мудрість свою засвідчував і в управлінні 

народом, і в усіх інших царських справах. І поширилась про нього слава за межі єврейської країни 

серед інших сусідніх народів».  

 

Б) За його правління Халдейське царство досягло найбільшого розквіту (Навуходоносор).  

 

12. Установіть відповідність між назвою держави та її столицею (1 бал) 
1) Ассирія      А) Єрусалим 

2) Халдейське царство    Б) Ніневія 

3) Ізраїльсько-Іудейське царство   В) Персеполь 

4) Перська держава     Г) Вавилон 

 

 

13. Дайте визначення поняттям: МЕТРОПОЛІЇ, ПЕКТОРАЛЬ 

 

III РІВЕНЬ (3 бали) Дайте відповідь на питання чітко за планом 

 

14. Дайте розгорнуту відповідь на питання: «Скіфи на території сучасної України» за планом:  

1. Період існуванні; 

2. Території розселення; 

3. Заняття. 

4. Подальша доля. 


