
Варіант 1 

 

I РІВЕНЬ (3 бали) УКАЖІТЬ ДАТИ ПОДІЙ 

1. 1199 р. — _______ .  

2. _______ р. — похід Романа Мстиславича на Польщу, під час якого він 
загинув.  

3.  1387 р. — ________ .  

4. ________р. — рік народження Данила Галицького.  
5. 1203 р. — ______ .  

6. 1239 р. — _______ .  

 

II РІВЕНЬ (3 бали) 

7. ДАЙТЕ КОРОТКУ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ. 

а. Хто і коли об’єднав Волинське і Галицьке князівства в єдину державу? 

в. Назвіть дату, учасників і результат Ярославської битви. 

е. Назвіть імена останніх галицько-волинських князів. 
 

8. Дайте визначення поняттям:   а) Чингісхан;  б) “дружина”; 

 
9. Визначте Історичне значення Галицько-Волинської держави 

 

III РІВЕНЬ (3 бали) 

10 Охарактеризуйте діяльність Данила Галицького, його внутрішню й зовнішню 
політику. 

11. Складіть і запишіть план відповіді на тему «Розвиток архітектури в Галицько-

Волинському князівстві» 
 

IV РІВЕНЬ (3 бали) Творче завдання 

12. Проаназізуйте «Наслідки монгольського панування» та дайте відповідь на питання 

 

Сфери, на які насамперед вплинуло золотоординське ярмо 

Економічна  Політична  Військова 

Надмірні податі 

виснажували економіку 

Київської Русі 

Припинилися міжусобиці, 

отримання князями ярлика 

на князювання 

Обов’язок руських князівств 

брати участь у воєнних 

походах монголо-татар 

 

ЗАВДАННЯ: 

Прокоментуйте наведену таблицю. Як вона відображає рівень залежності руських 
земель від Золотої Орди?



Варіант 2 

 

I РІВЕНЬ (3 бали) УКАЖІТЬ ДАТИ ПОДІЙ 

1. Битва на річці Калка — _______ р.  

2. Захоплення монголо-татарами Києва — _______ р.  
3. _______ р. — Ярославська битва  

4. Отримання Данилом Галицьким ярлика на княжіння — _______ р. 

5. 1253 р. — _______ .  
6. 1264–1301 рр. — ________.  

 

II РІВЕНЬ (3 бали) 

7. ДАЙТЕ КОРОТКУ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ. 

а. Хто і коли отримав корону в Дорогочині з рук папського легата? 

б. Назвіть дату, учасників і результати битви на р. Калка. 

в. Назвіть міста, що свого часу були столицями Галицько-Волинської держави. 

 
8. Дайте визначення поняттям:   а) Золота Орда;  б) “Ярлик”; 

 

9. Визначте Історичне значення Галицько-Волинської держави 
 

III РІВЕНЬ (3 бали) 

10. Складіть і запишіть план відповіді на тему «Образотворче мистецтво Галицько-

Волинської держави». 
 

11.Охарактеризуйте діяльність Романа Мстиславича, його внутрішню і зовнішню 

політику. 
 

IV РІВЕНЬ (3 бали) Творче завдання 

12.Робота з історичним джерелом 

Із «Повісті минулих літ»: «Узяв він (Батий) город Переяслав списом, вибив його весь, і 
церкву архангела Михайла сокрушив, і начиння церковне незчисленне срібне і золоте, і 

дороге каміння взяв. І єпископа преподобного Симеона вони вбили. У той же час послав 

він війська на Чернігів. Обступили вони город великою силою, і Мстислав Глібович, 
почувши про напад на город іноплемінних, прийшов на них зі всіма воями. Билися вони, 

переможений був Мстислав, і безліч із воїнів його побито було, і взяли вони город, і 

запалили вогнем». 

ЗАВДАННЯ 

1. Що ви дізналися про завоювання монголо-татарами Переяслава 

та Чернігова? 

2. Визначте наслідки завоювання для подальшої історії цих міст. 
 

 


