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КОНКУРС «ІСТОРИК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 6 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. Вік нашої планети за оцінками вчених становить:
А) 2 мільярди років; Б) 4,5 мільярда років; В) 6 мільярдів років; Г) 100 мільйонів років.
2. Виберіть правильну кінцівку тверждення: «Основним знаряддям праці пітекантропів було…».
А) скребло; Б) ручне рубило; В) гостроконечник; Г) жнивний ніж.
3. Доповніть твердження: «... - це вид діяльності, що полягає у виготовленні знарядь праці і
побутових предметів, одягу для обміну або продажу».
А) ремесло; Б) фетишизм; В) неоліт; Г) полювання.
4. Назвіть найбільші річки Межиріччя:
А) Інд і Ганг; Б) Янцзи і Хуанхе; В) Ніл і Йордан; Г) Тигр і Євфрат.
5. Перший відомий в історії збірник законів складено:

А) Хаммурапі;

Б) Рамзесом II;

В) Джосером;

Г) Кіром II.

6. Вчення про аватару виникло в:
А) Індії; Б) Китаї; В) Вавилоні; Г) Єгипті.
7. Доповніть речення: «Після введення імператором У Ді _________ китайці масово записувалися в
конфуціанські школи».
А) реформ; Б) обов'язкової служби в армії;
В) конкурсних іспитів; Г) заборони на торгівлю сіллю.
8. Вставте пропущене: «Пересопницьке Євангеліє. Книга вагою ___________, рукопис налічує
___________ пергаментних аркуша».
А) 5 кг 200 гр.; 150; Б) 12 кг; 2000; В) 9 кг 300 гр.; 482; Г) 2 кг; 100.
9. Києво-Печерський монастир виник в:
А) 988 р.;
Б) 1029 р.;
В) 521 р.;
Г) 1051 р.

10. Одним із засновників Харківського університету в 1805 р. був:

А) В. Каразін;

Б) М. Костомаров;

В) В. Антонович;

Г) М. Максимович.

Завдання, які оцінюються в 4 бали
11. Виберіть правильне твердження.
1. Приблизно 1,7 мільйона років тому в Африці з'явився новий різновид пралюдини - пітекантроп,
якого ще називають «людиною з прямою ходою».
2. Археологічні знахідки свідчать, що першими мешканцями Європи були кроманьйонці.
А) обидва правильні; Б) обидва неправильні; В) перше правильне;Г) друге правильне.
12. Вкажіть неправильне твердження.
А) «Людина розумна» користувалась скреблами для оброблення шкіри, різцями для роботи з кісткою
тощо.
Б) Нові форми господарювання - землеробство і скотарство - виникли в останній період кам'яного
віку, неоліті.
В) З появою людини сучасного типу відбулося становлення людського суспільства.
Г) У мирний час життям сусідської общини керував князь.
13. Назвіть місця поселення давніх трипільців:
А) Майданецьке, Немирів; Б) Киїк-Коба, Середній Стіг;
В) Мохенджо-Даро, Хараппа; Г) Чортомлик, Солоха.
14. Громадська група, яка виконувала релігійні обряди – це:
А) міфи; Б) династія; В) жерці; Г) фараони.
15. Вкажіть кількість знаків-ієрогліфів, з яких складалась давньоєгипетська графіка.
А) 200; Б) 750; В) 900; Г) 920
16. Велика Китайська стіна була побудована при:
А) Цинь Шихуанді; Б) Хань; В) Ашоці; Г) Чандрагупті.
17. У ІІІ ст. в Китаї офіційно скасували монетний обіг, почавши використовувати в якості грошей:
А) прянощі та чай; Б) шовк і вироби зі скла; В) сіль і хутро; Г) шовк і зерно.
18. Скільки людей супроводжувало посольство княгині Ольги в 957 р. до Візантії?
А) 50 осіб; Б) 60 осіб; В) 100 осіб; Г) 150 осіб.
19. Скільки факультетів діяло у Львівському національному
університеті імені Івана Франка під час його відкриття в
1661 р.?
А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5.
20. Скільки аркушів пергаменту виготовили для Остромірова
євангелія?
А) 294; Б) 305; В) 320; Г) 350.

Завдання, які оцінюються в 5 балів
21. Розмістіть в хронологічному порядку події:
1. початок національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького;
2. перші відомості про українських козаків;
3. надруковано «Апостол» (перша друкована книга);

4. заснування Києво-Печерського монастиря.
А) 1, 2, 3, 4; Б) 2, 3, 1, 4; В) 4, 2, 3, 1; Г) 3, 1, 2, 4.
22. Виберіть населенні пункти, в яких розташовані археологічні пам'ятники:
1. Терпіння; 2. Севастополь; 3. Житомир; 4. Батурин; 5. Лагедзіно; 6. Корольово; 7. НовгородСіверський; 8. Диканька.
А) 1, 2, 5, 6; Б) 3, 4, 7, 8; В) 1, 2, 7, 8; Г) 3, 4, 5, 6.
23 Назвіть автора картини «Пасхальна Утреня»:

А) М. Пимоненко;

Б) І. Рєпін;

В) В. Тропінін;

Г) М. Рачков.

24. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:
а) рід; б) реформа; в) ієрогліфи; г) імперія;
1. велика держава, утворена в результаті завоювання інших держав, що об'єднувала різні країни і
народи;
2. кілька великих родинних сімей, об'єднаних в громаду;
3. зміна, перетворення;
4. схематичні малюнки, які позначають слова і поняття.
А) а-1, б-2, в-3, г-4; Б) а-2, б-3, в-1, г-4; В) а-2, б-3, в-4, г-1; Г) а-4, б-3, в-2, г-1.
25. Які з наведених тверджень відносяться до Стародавньої Індії?
а) винахід паперу; б) батьківщина шовку; в) розподіл суспільства на варни; г) зародження буддизму;
д) вживання чаю як ліків; е) десяткова система числення; ж) батьківщина гри в шахи.
А) а, б, в, г; Б) в, г, е, ж; В) а, д, е, ж; Г) б, д, е, ж.
26. Вкажіть правильне твердження.
А) Єгипетський рік становив 10 місяців по 35 днів.
Б) Єгипетський рік становив 11 місяців по 35 днів.
В) Єгипетський рік становив 12 місяців по 30 днів.
Г) Єгипетський рік становив 13 місяців по 28 днів.
27. Першими винайшли сонячний і водяний годинники:
А) китайці; Б) фінікійці; В) індуси; Г) єгиптяни.
28. Установіть відповідність між містами та країнами:
а) Тир і Сидон; б) Сузи і Екботани; в) Мемфіс і Фіви; г) Ханьдань і Далянь; д) Патан і Аджанта;
1) Єгипет; 2) Китай; 3) Індія; 4) Персія; 5) Фінікія.
А) а-5, б-4, в-1, г-2, д-3; Б) а-1, б-2, в-3, г-4, д-5; В) а-2, б-3, в-5, г-4, д-1; Г) а-5, б-4, в-3, г-2, д-1.
29. Вставте пропущені дані: «Великий зал з колонами в Карнакському храмі довжиною __________
шириною _____________ з __________ колонами».
А) 50 м, 20 м, 25; Б) 200 м, 70 м, 150; В) 140 м, 60 м, 100; Г) 102 м, 53 м, 134.
30. Пам'ятки скіфської культури вирізняються неповторним:
А) звіриним стилем; Б) рослинним стилем; В) геометричним орнаментом; Г) малюнчатим письмом.

«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

