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КОНКУРС «ІСТОРИК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 7 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. Який цар Спарти очолив грецьке військо в битві при Фермопілах?

А) Алківіад;

Б) Фемістокл;

В) Леонід;

Г) Мильтиад.

2. Місто Рим було засновано:
А) в 753 р. до н.е.; Б) в 264 р. до н.е.; В) в 201 р. до н.е.; Г) в 600 р. до н.е.
3. Як називався в римській республіці представник, обраний плебеями для захисту їхніх інтересів?
А) трибун; Б) оптимат; В) патрицій; Г) легіонер.
4. До складу Західно-франкського королівства входили землі:
А) Ліона, Мілана, Парижа; Б) Ахена, Вердена, Регенсбурга;
В) Тулузи, Риму, Равенни; Г) Бордо, Пуатьє, Парижа.
5. Назвіть території, завойовані арабами до 750 р.
А) Єгипет, Аварський каганат, Королівство франків;
Б) Єгипет, Іспанія, Іран;
В) Сирія, Русь, Уйгури;
Г) Королівство лангобардів, Іспанія, Болгарське царство.
6. Центром якого союзу племен був Київ?
А) полян; Б) древлян; В) дулібів; Г) кривичів.
7. Що завадило Ярославу Мудрому зайняти престол великого князя Київського відразу після смерті
батька?
А) боротьба з братами за право князювання;
Б) заповіт Володимира Великого;
В) хвороба князя;
Г) набіги половців і печенігів.
8. Особисто вільні селяни общинники, які мали власне господарство, земельні наділи і платили оброк
князю, називалися:
А) рядовичи; Б) закупи; В) холопи; Г) смерди.
9. Автором картини «Баян» був художник:
А) М. Реріх; Б) В. Верещагін; В) В. Васнецов; Г) С. Іванов.

10. Вкажіть дату «хрестового» походу Володимира Мономаха проти половців:
А) 1113 р.; Б) 1111 р.; В) 1125 р.; Г) 1250 р.

Завдання, які оцінюються в 4 бали
11. Розмістіть в хронологічному порядку:
а) загибель Святослава в битві з печенігами; б) утвердження Ярослава Мудрого на Київському
престолі; в) посольство княгині Ольги в Константинополі; г) Любецький з'їзд князів.
А) а, б, в, г; Б) г, в, б, а; В) в, а, б, г; Г) б, а, г, в.
12. Виберіть правильне твердження.
1. Головний торговий шлях середньовічного світу - «З варяг у греки» з'єднував Балтійське і Чорне
моря.
2. Територію сучасної України заселяли десять союзів племен.
А) перше правильне; Б) друге правильне; В) обидва правильні; Г) обидва неправильні.
13. Установіть відповідність між іменами князів і їх діями:
а) Аскольд; б) Святослав; в) Ольга; г) Ярослав;
1. розгром Хозарського каганату; 2. укладення першого відомого договору
3. придушення повстання древлян; 4. створення перших писаних законів Русі.

з

Візантією;

А) а-2, б-1, в-3, г-4; Б) а-1, б-2, в-3, г-4; В) а-1, б-4, в-3, г-2; Г) а-4, б-3, в-2, г-1.
14. Князь Володимир хрестився в:
А) Києві; Б) Константинополі; В) Чернігові; Г) Херсонесі.
15. Першим митрополитом при Ярославі, обраним без узгодження з Константинопольським
патріархатом, був:
А) Антоній; Б) Іларіон; В) Алімпій; Г) Нестор.
16. Виберіть твердження, в яких мова йде про розвиток культури, науки, освіти в Візантійської
східно-християнської цивілізації:
1. будівництво храму Святої Софії; 2. зародження ісламу і створення Корану; 3. створення вищої
школи при імператорському дворі; 4. високі досягнення в живописі (іконопис, фреска, мозаїка);
5. союз імператорської влади і папи римського; 6. високий рівень організації міського життя.
А) 1, 2, 3; Б) 1, 3, 4; В) 3, 4, 5; Г) 4, 5, 6.
17. Виберіть міста, які входили до складу Східної Римської імперії:
1. Афіни; 2. Адріанополь; 3. Неаполь; 4. Карфаген; 5. Фессалоніки; 6. Никея; 7. Равенна; 8. Мілан;
9. Смірна; 10. Єрусалим; 11. Венеція; 12. Цезарія.
А) 3, 4, 7, 8, 11, 12; Б) 1, 2, 3, 4, 5, 6; В) 1, 2, 5, 6, 9, 10; Г) 7, 8, 9, 10, 11, 12.
18. Бойовий корабель вікінгів називався:

А) чайка;

Б) бригантина;

В) трієра;

19. Яке місто давнини називали «Вінець усіх міст»?
А) Олександрія; Б) Афіни; В) Рим; Г) Константинополь.
20. Першою грецькою колонією на півдні України вважають поселення:
А) Березань; Б) Тіра; В) Ольвія; Г) Фанагорія.

Г) дракар.

Завдання, які оцінюються в 5 балів
21. Дізнайтеся за описом:
«Зросту він був хорошого, будови міцної, з суворим виразом обличчя ... Зовнішнього блиску він
анітрохи не хотів, і навіть в день тріумфу не втримався, щоб не сказати:«Так мені старому: як
дурневі, захотілося тріумфу, немов предки мої його заслужили або сам я міг про нього мріяти!».
Назавжди зберіг невибагливі смаки простої людини».
А) Октавіан; Б) Веспасіан; В) Нерон; Г) Калігула.
22. Визначте, яким богам поклонялися греки:
1. Зевс; 2. Посейдон; 3. Юпітер; 4. Плутон; 5. Вулкан; 6. Аполлон; 7. Аід; 8. Диметра; 9. Артеміда;
10. Мінерва; 11. Нептун; 12. Марс; 13. Гефест; 14. Афіна; 15. Діоніс; 16. Афродіта; 17. Венера;
18. Діана.
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Б) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16;
В) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Г) 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18.
23. Співставте автора і його твір.

а) Авіцена;
б) Дж. Чосер;
в) А. Марцеллін;
г) С. Боецій;
1. «Втіха філософією»; 2. «Канон лікарської науки»; 3. «Про гунів»; 4. «Кентерберійські розповіді».
А) а-1, б-2, в-3, г-4; Б) а-3, б-4, в-2, г-1; В) а-2, б-4, в-3, г-1; Г) а-4, б-3, в-2, г-1.
24. Виберіть неправильне твердження.
1. «Салічна правда» захищала здоров'я, життя і честь вільних франків.
2. Майбутній імператор Юстиніан народився в багатій родині в Константинополі.
А) обидва правильні; Б) обидва неправильні; В) друге неправильне; Г) перше неправильне.
25. Вставте пропущені слова і дані: «Чисельність населення звичайного середньовічного міста рідко
перевищувала __________ осіб. Величезними містами сучасники вважали ______, населення яких
досягало _______ осіб. До числа найбільших міст Західної Європи відноситься _____, де в XIII ст.
проживало _______ осіб».
А) 3-5 тис.; Лондон і Мілан; 50 тис.; Париж; 100 тис.;
Б) 1-2 тис.; Берлін і Кельн; 50 тис.; Константинополь; 60 тис.;
В) 6-7 тис.; Рим і Генуя; 20 тис.; Любек; 50 тис.;
Г) 8-9 тис.; Марсель і Тулуза; 20 тис.; Барселона і Прага; 40 тис.
26. Встановіть відповідність між термінами і визначеннями:
а) полюддя; б) лавра; в) віче; г) маєток;
1) збір князем з дружиною або його представниками данини з підвладного населення;
2) феодальна земельна власність, яка передавалася за службу у війську або при дворі. Її не можна
було заповідати, продавати, тощо;
3) народні збори всього дорослого вільного населення, які приймали рішення з важливих суспільних
і державних справ;
4) назва великого православного чоловічого монастиря, який в своїй діяльності підпорядковується
безпосередньо вищої церковної владі.
А) а-2, б-3, в-4, г-1; Б) а-1, б-2, в-3, г-4; В) а-4, б-3, в-2, г-1; Г) а-1, б-4, в-3, г-2.
27. Доповніть речення: «В кінці Х - першої половині ХI ст. основною галуззю господарства Київської
Русі було сільське господарство. Селяни вирощували______».
А) жито, пшеницю, картоплю, овес, горох, льон;
Б) пшеницю, картоплю, помідори, ячмінь, овес, горох;
В) просо, ячмінь, соняшник, овес, горох, каву;
Г) жито, пшеницю, просо, ячмінь, овес, горох.

28. Першим чеканити власні монети в Київській Русі-Україні став:

А) кн. Володимир;

Б) кн. Ігор;

В) кн. Аскольд;

Г) кн. Ярослав.

29. Визначте форму державного правління Русі в кінці Х - першій половині ХI ст.:
А) феодальна роздробленість; Б) унітарна республіка;
В) централізована монархія; Г) теократична монархія.
30. Назвіть території, приєднані до Русі за Володимира Великого:
А) Волиняни, Білі Хорвати; Б) Мурома, Печеніги; В) Чудь, Касоги; Г) Вятичі, Кривичі.

«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.
ТЕМА:
Біоіндикація
•
«Еколог-Юніор»
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 науковопопулярному 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

