
                                       Контрольна робота  
з історії України 9 клас 

 

 

ПІБ  

Варіант-1 

Початковий рівень (3 б) 

1. Автором козацьких літописів був: 

а) Г.Сковорода                                                   

б) С.Величко 

в) І.Григорович-Барський                                         

г) В.Боровиковський 

 

2. Повстання на Правобережній Україні «Коліївщина» відбулося  

а) 1750 р. 

б) 1764 р. 

в) 1768 р. 

г) 1775 р. 

 

3. Найбільш відомим ватажком опришківського руху 18 ст. був 

а) У.Кармелюк 

б) О.Довбуш 

в) Л.Кобилиця 

г) М.Штолюк 

Середній рівень (3 б) 

4. Дайте визначення поняттям: 

Займанщина________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Опришки__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Встановіть хронологічну послідовність подій. 

А) третій поділ Речі Посполитої 

Б) Переяславські статті 

В) прийняття козаками протекторату турецького султана 

Г) гетьманування Данила Апостола 

1._______2._______3.______4.______ 

Достатній рівень (3б) 

6. Впізнай діяча. Запиши кілька відомих тобі фактів про нього. 



  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Порівняйте розвиток освіти у першій половині 18 ст. з розвитком освіти у 

другій половині 18 ст. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Високий рівень (3б) 

8. Проаналізуйте зміст Андрусівського перемир’я. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. Визначте місце та історичну роль українського козацтва в історії України. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ОЦІНКА________ 

 



 

 

 

ПІБ  

Варіант-2 

Початковий рівень (3 б) 

1. Із якою державою гетьман Іван Виговський уклав Гадяцький договір? 
а) Московське царство                                                        

б) Річ Посполита 

в) Шведське королівство                                                   

г) Кримське ханство 

 

2. Скільки поділів Речі Посполитої було здійснено у 18 ст? 
а) один                                             

б) чотири 

в) три    

г) два 

 

3. Останньою Запорозькою Січчю була: 
а) Кам’янська Січ  

б) Олешківська Січ 

в) Нова Січ 

г) Чортомлицька Січ 

Середній рівень (3 б) 

4. Дайте визначення поняттям: 

Руїна______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Гайдамаки_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Встановіть хронологічну послідовність подій. 

А) заснування Нової Січі 

Б) Полтавська битва 

В) Андрусівське перемир’я  

Г) Коліївщина 

1._______2._______3.______4.______ 

Достатній рівень (3б) 

6. Впізнай діяча. Запиши кілька відомих тобі фактів про нього. 



 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Порівняйте розвиток літератури у першій половині 18 ст. з розвитком 

літератури  у другій половині 18 ст. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
Високий рівень (3б) 

8. Проаналізуйте зміст Бучацького мирного договору. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Визначте місце та історичну роль Запорозької Січі в історії України. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ОЦІНКА________ 
 


