
Завдання ІIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії      8 клас

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

І. Поясніть значення термінів і понять та покажіть їх в історичному контексті
(пояснення кожного з термінів чи понять - 4 бали; загалом – 20 балів):
А) Поліс;                                              Г) Козацькі клейноди;
Б) Велике переселення народів;        Д) Реєстрове козацтво.
В) Готика;

ІІ. Складіть хронологічну таблицю «7 пам’ятних дат» із найзначнішими
історичними подіями, річниці яких виповнюються у 2019 році (наприклад, 100,
50, 25, ... років від події). Подію, подану в завданні VІ, у таблицю не включайте!
(по 1 балу за кожну правильно підібрану дату та ще 1 додатковий бал за
вдалий загальний вибір усіх найзначніших дат; всього - 8 балів)

ІІІ. Які країни (держави) в минулому називали: 
1. «Червона земля, Чорна земля»; 2. «Піднебесна імперія»; 3. «Гардаріка»;
4. «Перлина британської корони»; 5. «Порта»;  6. «Володарка морів»; 7. «Свята
земля»; 8. «Країна телят»; 9. «Галлія»; 10. «Іберія».  (по 1 балу за назву; загалом
– 10 балів)

ІV. Складіть історичний портрет Богдана Хмельницького. (12 балів)

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

V. У науково-популярній літературі часто ідеалізується скіфський період історії
українських земель. А як ви оцінюєте його значення для історії України?
Наведіть відповідні аргументи. (15 балів)

VІ. У 2019 році виповнюється 360 років із часу Конотопської битви.
Уявіть, що ви — козацький літописець, який став свідком цієї битви. Опишіть
подію. Вам треба вказати:
1) Дату події (1 бал); 2) Причини, які призвели до цієї події (2 бали); 3) Імена
щонайменше чотирьох  історичних осіб, що були причетні до події, зазначивши
також, яку саме участь вони брали в ній (4 бали); 4) Детальний виклад
перебігу події (5 балів); 5) Оцінка події сучасниками (1 бал); 6) Наслідки події (2
бали). Загалом — 15 балів

VІІ. Сьогодні, замість колись традиційного «відкриття Америки Колумбом»,
переважно вживають словосполучення «зустріч двох цивілізацій».
Яке з означень правильніше відбиває суть історичної події? Вашу відповідь
аргументуйте. (20 балів)

ЗА ПРАВИЛЬНЕ Й ПОВНЕ ВИКОНАННЯ УСІХ ЗАВДАНЬ – 100 БАЛІВ


