Шкільна Рада при УККА
Централя Шкіл Українознавства в США
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ
З УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
Школа Українознавства в ________________________________ 29 квітня 2017 р.

﴾

﴿ оцінка.

Ім’я та прізвище учня_____________________________________

Призначений час на цей іспит - одна година, 40 хвилин.
Усіх пунктів:100.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------І ЧАСТИНА: Написати (на окремих сторінках) есеї на дві з десятьох поданих тем.
Час: 50 хвилин. Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів.
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а. Доісторичні часи на наших землях – племена, розселення, побут, віра.
б. Княжа держава – чинники ії росту, розквіту та упадку; головні князі та їхні заслуги.
в. Перехід наслідства Київської Держави до Галицько-Волинської Держави – причини, коли, хто?
г. Життя в Україні в час татарського лихоліття (ХІІІ – ХІVст.) або під литовською владою
(від половини ХІV ст. до 1569 р.).
ґ. Польське панування. Козаччина (1550 – 1776 рр.) - повстання, походи, державність, „Руїна”,
Гетьманщина та зруйнування Запорізької Січі.
д.Україна в 19-ому ст. у складі Російської та Австро-Угорської імперіях. Реформи в Росії
та Австрії в другій половині 19-ого ст.
е. Успіхи національного українського відродження 19-ого ст. і на початку 20-ого ст. Визвольні
змагання та українська державність 1917-21 рр.
є. Українські землі між двома світовими війнами (1921-1939 рр.): під більшовицьким
ярмом, під польською, румунською та чехословацькою окупаціями.
ж.Доля українців під Сталіном, Хрущовим, Брежнєвим, Ґорбачовим.
з. Політичні, економічні та культурні обставини життя від 1991 р. в самостійній Україні.

І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (тобто постать пов’язана з даною вказівкою) й
позначіть літерами.
Час: 20 хвилин. Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.
Постать, пов’язана
Вказівка
з даною вказівкою
1953 – 64рр. -- „Відлига” в СССР
Йосиф (Джугашвілі) Сталін
988 р. -- хрещення України
Роман Шухевич “Тарас Чупринка”
1019 – 1054 рр. -- „Тесть Европи”
о. Августин Волошин
1942 -- Українська Повстанська Армія
Богдан Хмельницький
2014 – російська окупація Криму
Володимир Великий
1939 -- Карпатська українська держава
Шістидесятники
1654 -- Переяславська Угода
Микита Хрущов
1985 – 91 рр. -- «ґласность і перестройка»
Михаїл Ґорбачов
1960 -70 рр.- відродження національної свідомости
Владімір Путін
1932-33 рр. -- Голодомор – Ґеноцид
Ярослав Мудрий
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І І І ЧАСТИНА: Відповісти коротко (2-3 реченнями) на кожне подане питання.
Час: 30 хвилин. Десять питань х 4 пункти; разом: 40 пунктів.
﴾

﴿

а. Які знаєте леґенди про заснування Києва?

﴾

﴿

б. Назвати 4-ьох визначних князів або гетьманів і вказати, чим вони прославилися.

﴾

﴿ в. Назвати 4 історичні місця – пам’ятки Києва.

﴾

﴿

г. Назвати 3 українські військові формації 20-ого століття; що про них знаєте?

﴾

﴿

ґ. Назвати 4-ьох окупантів українських земель після Першої світової війни.

﴾

﴿

д. ІІ Світова війна - переселенчі табори в Німеччині. Масова еміґрація на захід, за океан.

﴾

﴿

е. Подати 4 головні пункти або права, ґарантовані Українською Конституцією.

( ﴿

є. „Помаранчева революція”. Причини, провідники, учасники, наслідки.

( ﴿

ж. Назвати 4-ьох президентів незалежної України від 1991р.

﴾

з. Назвати 4 українські громадські організації в США та їхні цілі.

﴿
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