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ВАРІАНТ 1 

І-РІВЕНЬ (4 бали) 

1. Тріумвірат Ярославовичів виник ? 

а) 1068 р.                    б) 1054 р.     в) 1097 р.                    г) 1025 р. 

2. Коли було прийнято «Правду Ярославовичів»?  

а) у 1072 р.                 б) у 1073 р.  в) у 1100 р.                 г) у 1103 р. 

3.  Назвіть роки князювання Володимира Мономаха: 

а) 1125-1132 рр.              б) 1054-1073 рр.     в) 1201-1225 рр.               г) 1113-1125 рр. 

4. Володимир Мономах став князем: 

а) завоювавши місто; б) отримавши Київ у спадок від батька; в) на запрошення киян. 

 

ІІ-РІВЕНЬ (3 бали) 

1) Хто заснував першу на Русі бібліотеку?  

2) Хто з князів загинув від рук своїх підданих?  

3) Як народ прозвав князя Володимира Святославича?  

4) Автором «Повісті минулих літ» вважається __ ( 

5). Князівський з’їзд у Любечі відбувся __ р 

6). До тріумвірату Ярославичів входили: __  

 

 

ІІІ-РІВЕНЬ (2 бали) 

1.Про яку історичну подію йдеться у літописі? Якого року відбулася ця подія?  

«І говорили вони один одному, кажучи: «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти  себе зваду 

маючи? А половці землю нашу розносять і радіють, що межі нами війна донині. Відтепер 

з’єднаймося в одне серце і обережімо Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою…»?  

2. Охарактеризуйте зовнішню політику Данила Галицького. 

 

IV РІВЕНЬ (3 бали) 

1.  Наведіть два, що свідчать про високий рівень розвитку архітектури Київської Русі в другій 

половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. 
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ВАРІАНТ 2 

І-РІВЕНЬ (4 бали) 

1. Володимир Мономах є автором: 

а) «Повчання дітям»;  б) «Слова о полку Ігоревім»;  в) «Руської Правди» 

2. Данило Романович мав синів: 

а) Мстислава; б) Лева; в) Володимира; г) Олега; д) Шварно. 

3. Володимир Мономах посів престол у Києві в: 

а) 1019-1054 рр.; б) 1025-1032 рр.;  в) 1113-1125 рр. 

4. Коронування князя Данила Галицького сталося в Дорогочині: 

а) 1203 р.; б) 1238 р.; в) 1253 р. 

 

ІІ-РІВЕНЬ (3 бали) 

1) Ким було започатковано на Русі школи?  

2) За часів правління якого князя були побудовані Золоті ворота?  

3) Як за часів Київської Русі називали Чорне море? 

4) Кого називали «тестем Європи»?  

5.) Із 1113 до 1125 р. великим князем був __.  

6) Охрестив Київську Русь 

 

ІІІ-РІВЕНЬ (2 бали) 

1. Укажіть, з якого джерела наведено цитату. 

«Усього ж паче убогих не забувайте, але наскільки є змога, посилі годуйте і подавайте сироті, і за 

вдовицю вступітесь самі, і не давайте сильним погубити людину», — та назвіть автора цього 

твору. 

2. Охарактеризуйте внутрішню політику Данила Галицького. 

 

IV РІВЕНЬ (3 бали) 

1.  Наведіть приклади, що свідчать про високий рівень розвитку книжної справи в другій половині 

ХІ — першій половині ХІІІ ст.  


