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КОНКУРС «ІСТОРИК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 5 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!

Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор
Ерудит» 2017/2018 навчального року, який проводиться Національним центром «Мала академія наук України».
Оцінювання виконання тестових завдань здійснюється згідно таким критеріям:
1. На початку конкурсу кожний учасник отримує 30 балів.
2. За неправильну відповідь від загальної суми балів віднімається 25% від кількості балів за дане завдання.
3. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати при виконанні завдань тестового етапу, становить 150. Час
виконання завдань – 75 хв.
Сподіваємося, що кожний з учасників конкурсу добре підготувався до нього, тому буде самостійно і вдумливо виконувати
завдання. Бажаємо Вам, юні друзі, успіхів і сподіваємося, що Ви станете завзятими дослідниками і поповните ряди Малої
академії наук України.
Результати завдань та відповіді до них можна буде знайти на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/ після 20
січня 2018 року. Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, які оцінюються в 3 бали
1. Батьком української історії вважають:

А) Т. Шевченко;

Б) Б. Хмельницького;

В) М. Грушевського; Г) Володимира Великого.

2. Автором картини «Битва Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким» є:

А) П. Андрусів;

Б) М. Самокиш;

В) М. Фіґоль;

Г) О. Сластіон.

3. Скіфська пектораль була знайдена:
А) в кургані Куль-Оба;
Б) в кургані Товста могила;
В) в кургані Солоха;
Г) в кургані Гайманова могила.
4. Найдавніший відбиток козацької печатки датується:
А) 1410 р.;
Б) 1595 р.;
В) 1600 р.;
Г) 1695 р.
5. Збирання, зберігання та впорядкування писемних пам'яток історії та культури це:
А) архіви;
Б) музеї;
В) щоденники;
Г) бібліотеки.

6. Героєм історичної «Пісні про Байду» був:

А) Самійло Кішка;

Б) князь Кий;

В) Іван Сірко;

Г) Дмитро Вишневецький.

7. Перша держава на наших землях виникла з центром в:
А) Києві; Б) Львові; В) Одесі; Г) Чернігові.
8. У 1185 р. проти половців виступив:
А) кн. Ярослав; Б) кн. Юрій; В) кн. Святополк; Г) кн. Ігор.
9. Найвідомішим київським конструктором літальних апаратів початку ХХ ст. був:

А) І. Сікорський;

Б) О. Кудашев;

В) С. Лебедєв;

Г) М. Жуковський.

10. Золотий змійовик-оберіг, який належав Володимиру Мономаху, був знайдений:
А) в Києві в 1625 р.; Б) під Конотопом в 1781 р.; В) під Черніговим в 1821 р.; Г) в Одесі в 1910 р.

Завдання, які оцінюються в 4 бали
11. Борис Мозолевський був:
А) поетом; Б) археологом; В) мандрівником; Г) льотчиком.
12. Вкажіть правильне твердження.
1. Відомим козацьким літописцем був чернорізнік Нестор.
2. Назву «Україна» вперше вжито в літопису в 1187 р.
А) обидва твердження правильні;Б) обидва твердження неправильні;
В) перше твердження правильне; Г) друге твердження правильне.
13. Визначте історичну особистість за описом: «Багато подорожував, збираючи матеріали для
великої карти України та карт окремих регіонів. Був фахівцем з картографії. До своїх карт
підготував пояснення «Опис України».
А) В. Григорович-Барський; Б) С. Гіляровський; В) Гийом де Боплан; Г) І. Сошенко.
14. Вставте пропущене ім'я історичної особистості: «Замолоду займався колекціонуванням творів
мистецтва. Його інтереси розділяла дружина Варвара Миколаївна. Подорожуючи по Західній
Європі, купували картини, вироби зі скла. Згодом приватне зібрання перетворилося на музей. Зараз
це музей мистецтва імені ___________ ».
А) Ханенків; Б) Терещенків; В) Брюллова; Г) Шевченко.
15. Електричний канатний підйомник-фунікулер вперше почав діяти:
А) в 1892 р. в Катеринославі; Б) в 1905 р. в Києві; В) в 1891 р. в Одесі; Г) в 1861 р. у Львові.
16. Які кольори застосовуються в геральдиці?
А) червоний, синій, жовтий, бірюзовий; Б) червоний, синій, зелений, чорний;
В) зелений, чорний, фіолетовий, рожевий; Г) бірюзовий, жовтий, блакитний, помаранчевий.

17. Як вчені називають написи і малюнки, видряпані на стінах і архітектурних деталях давніх
будівель, судинах, тощо?
А) риски; Б) зіскоби; В) фрески; Г) графіті.
18. Скільки років минуло від написання літопису «Повість минулих (врем’яних) літ» до створення
козацького літопису С. Величко?
А) 507 р.; Б) 800 р.; В) 300 р.; Г) 607 р.
19. Назву «Україна» вперше вжито в Літопису по відношенню до:
А) Київщини, Переяславщини, Чернігівщини;
Б) Київщини, Одещини, Львівщини;
В) Київщини, Житомирщини, Вінниці;
Г) Київщини, Миколаївщини, Харкова.
20. По яких областях протікає Дніпро?
А) Запорізька, Херсонська, Київська;
В) Запорізька, Житомирська, Київська,

Б) Запорізька, Тернопільська, Київська;
Г) Запорізька, Харківська, Київська.

Завдання, які оцінюються в 5 балів
21. Заповніть проміжки в твердженні: «___________ був людиною різнобічних талантів. Народився в
учительській родині, яка прищепила йому спрагу до знань і смак до слова. Під час навчання в
Тифліській гімназії зацікавився минулим _____________. Свою долю пов'язав з історією
_____________».
А) І. Їжакевич, Польщі, Варшави; Б) М. Драгоманов, Грузії, Тбілісі;
В) М. Грушевський, України, України; Г) І. Рєпін, Словаччини, Словаччини.
22. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями:
а) амфітеатр; б) хітон; в) поліс; г) Олімп;
1. гора, на якій згідно з віруваннями стародавніх греків, жили боги;
2. чоловічий і жіночий лляний або вовняний одяг, схожий на сорочку, підперезану поясом з
напуском;
3. античне місто-держава, особлива форма рабовласницької держави;
4. відкрита кругла або напівкругла споруда для видовищ з ареною посередині.
А) а-4, б-2, в-3, г-1; Б) а-1, б-2, в-3, г-4; В) а-3, б-4, в-1, г-2; Г) а-2, б-4, в-1, г-3.
23. Назвіть річки, що протікають по території України:
А) Псел, Дніпро, Південний Буг, Дністер; Б) Десна, Північний Донець, Волга, Лена;
В) Прип'ять, Південний Буг, Тиса, Єнісей; Г) Збруч, Десна, Дніпро, Сена.
24. Доповніть твердження: «Стародавні слов'яни були ...».
А) християнами; Б) мусульманами; В) буддистами; Г) язичниками.
25. Лист запорізьких козаків турецькому султану написали запорожці на чолі з:

А) І. Сірко;

Б) Б. Хмельницьким;

В) П. Канашевичем-Сагайдачним;

Г) Т. Шевченко.

26. Вкажіть неправильну кінцівку твердження: «Найбільш цінні документи…».
1. перезнімають на фотоплівку (мікрофільми);
2. ксерокопіюють.
А) обидва твердження правильні; Б) обидва твердження неправильні;
В) перше твердження неправильне; Г) друге твердження неправильне
27. Археологи під час роботи, щоб не пошкодити пам'ятки давнини, всю поверхню розкопу ділять на
квадрати зі стороною ...:
А) 5 м; Б) 8 м; В) 10 м; Г) 15 м.

28. Картина І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану» була відзначена золотою
медаллю на виставці в:
А) Лондоні; Б) Мюнхені; В) Парижі; Г) Відні.
29. Землі України-Русі в ІХ-Х ст. іноземці називали:
А) «країною сіл»; Б) «країною градів»; В) «країною ремесла»; Г) «країною воїнів».
30. За підрахунками вчених, жителі Київської Русі знали:
А) близько 70 ремесел; Б) понад 100 ремесел; В) близько 50 ремесел; Г) понад 150 ремесел.

«МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ – 2018»
«Техніка» - 11 грудня 2018 р.
Конкурс присвячений 135-річчю з дня
народження відомого популяризатора науки Якова
Ісидоровича
Перельмана.
Завдання
конкурсу
пов’язані з публікаціями Я.І. Перельмана.
«Екологія» - 12 грудня 2018 р.
Завдання передбачають інтеграцію знань з
екології, біології та географії.
«Астрономія» - 13 грудня 2018 р.
Для виконання завдань потрібні астрономічні
знання
за
навчальними
програмами
для
загальноосвітніх
навчальних
закладів
з
природознавства, астрономії, а також з фізики,
(розділи, що стосуються астрономічних явищ).
«Історія» - 15 грудня 2017 р.
Завдання
відповідають
програмі
для
загальноосвітніх навчальних закладів і складаються
за матеріалами І семестру поточного та ІІ семестру
минулого навчальних років. На прохання вчителів
для старших класів у завдання для 9-11 класів будуть
включені питання також з української літератури із
історичним змістом.
«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК-2018»
ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ в
2017-2018 навчальному році
•
«Історик-Юніор» - ТЕМА: 100 років УНР – як це було і на що вплинуло у вашому місті,
селищі тощо. Дослідження на місцевому матеріалі.
•
«Еколог-Юніор» - ТЕМА: Біоіндикація екологічного стану водоймищ та річок.
Дослідження на місцевому матеріалі та практичні рекомендації.
•
«Астроном-Юніор» - продовження загальних тем конкурсу 2016р.:
1. Навести результати ВЛАСНИХ спостережень об’єктів зоряного неба;
2. Сформулювати завдання за космічними знімками як власними, так і з Інтернету, і навести
його розв’язання (продовження минулорічної теми).
•
«Технік-Юніор» - присвячується 135-річчю з дня народження Я.І. Перельмана, видатного
популяризатора науки, автора широко відомих книжок, де цікаво розповідається про науку.
ТЕМА: Оригінальні досліди-фокуси – Перетворити фізичні (хімічні) досліди в пізнавальні фокуси,
використовуючи власні ідеї, а також за мотивами науково-популярних книжок Я.І. Перельмана «Жива
фізика», «Чи знаєте ви фізику?» тощо. При цьому необхідно використовувати пристрої, виготовлені
власноруч. Проте неможна використовувати досліди, які були вже продемонстровані на конкурсі в травні
2015-2016 років.
Більше інформації на сайті http://man-junior.org.ua/
ВАЖЛИВО! Матеріали для підготовки, а також кращі учнівські проекти публікуються в
науково-популярному журналі Малої академії наук «Школа юного вченого».
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ЖУРНАЛ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
«ШКОЛА ЮНОГО ВЧЕНОГО» – ЖУРНАЛ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ НАСТАВНИКІВ
Передплатний індекс 49246 у каталозі періодичних видань України, вартість передплати на рік – 200 грн

