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КОНКУРС «ІСТОРИК-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 8 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. Люблінська унія була укладена в:
А) 1469 р.; Б) 1569 р.; В) 1596 р.; Г) 1696 р.
2. Коли вперше була здійснена спроба залучити козаків на державну службу:
А) 1424 р.; Б) 1524 р.; В) 1556 р.; Г) 1600 р.
3. Автономна (незалежна) православна церковна одиниця, яка підпорядковується не місцевим
ієрархам, а безпосередньо патріархові і користується спеціальними правами - це:
А) ставропігія; Б) церковні братства; В) протестантизм; Г) єпархія.
4. Автором творів «Ключ Царства небесного» і «Календар римський новий» був:
А) Герасим Смотрицький; Б) Іов Борецький; В) Стефан Зизаній; Г) Михайло Рогоза.
5. Юрій Дрогобич (Котермак) прославився як:
А) засновник жанру полемічної літератури;
Б) видатний український дипломат;
В) автор історії України-Русі;
Г) науковий діяч європейських університетів.
6. На завоювання держави ацтеків в 1519 р. відправився:

А) Ф. Пісарро;

Б) Б. Діаш;

В) Е. Кортес;

Г) Х. Колумб.

7. Одним з найважливіших наслідків Великих географічних відкриттів стало:
А) формування колоніальної системи;
Б) поява мануфактур;
В) зростання продуктивності праці;
Г) революція цін.
8. Автор «Сікстинської мадонни»:

А) Леонардо да Вінчі;

Б) Тіціан;

В) Рафаель;

Г) Мікеланджело.

9. Вкажіть імя людини, яку називали «чудесним доктором»:

А) Роджер Бекон;

Б) Йоганн Гутенберг;

В) Томас Мор;

Г) Данте.

10. Скільки років тривала «Столітня війна»?
А) 100 років; Б) 105 років; В) 109 років; Г) 116 років.

Завдання, які оцінюються в 4 бали
11. Виберіть правильне твердження.
1. У сільському господарстві в XVI - першій половині XVII ст. зберіглася праця рабів. Особиста
залежність в Європі зберіглася до XVII ст.
2. У ранній Новий час в Європі було зроблено чимало винаходів і удосконалень, які сприяли
розвитку економіки і в той же час, закладали основи для розгортання індустріалізації в другій
половині XVII-XVIII ст.
А) перше правильне; Б) обидва правильні; В) друге правильне; Г) обидва неправильні.
12. Вкажіть неправильне твердження, яке стосується історії Європи XVII ст..
А) До середини XVII ст. чисельність населення Європи становила 110-115 млн. осіб.
Б) Населення Європи вмирало не тільки від епідемій, а й від голоду в неврожайні роки, пожеж,
військових дій.
В) Сім'я залишалася патріархальною, батьки мали повну владу над дітьми. Главою сім'ї була
дружина-годувальниця. Вона мала право вершити суд над її членами.
Г) На початку XVII ст. поширився голландський стиль - мереживний комір і високий капелюх.
13. Серед подій виберіть ту, яка відбулася пізніше всіх.
А) Написання трактату «Володар» Н. Макіавеллі.
Б) Видання фундаментальної праці А. Везалія «Про будову людського тіла».
В) Оприлюднення Мартіном Лютером своїх «95 тез» на ворітах церкви у Віттенберзі.
Г) Укладення Тордесільяського договору.
14. Вкажіть прізвища людей, які не були художниками:
1. Ульям Гарвей; 2. Рене Декарт; 3. Пітер Пауль Рубенс; 4. Рембрант ван Рейн; 5. Дж. Бруно;
6. Рафаель Санті; 7. Жан-Батіст Кольбер; 8. Леонардо да Вінчі.
А) 1, 2, 3, 4; Б) 1, 2, 5, 7; В) 5, 6, 7, 8; Г) 3, 4, 6, 8.
15. Одним із засновників Паризького університету був:

А) Роджер Бекон;

Б) Йоганн Гутенберг;

В) Франсуа Війон;

Г) П'єр Абеляр.

16. Вищий орган влади Війська Запорізького з моменту виникнення і до середини XVII ст.:
А) козацька рада; Б) військова старшина; В) реєстрова старшина; Г) гетьман.
17. Першою книгою, перекладеної з церковнослов'янської мови на українську мову, була:
А) Пересопницьке Євангеліє; Б) Біблія; В) Острозька Біблія; Г) Апостол.
18. У Києво-Могилянському колегіумі повний курс навчання складав:
А) 7 років; Б) 10 років; В) 12 років; Г) 14 років.

19. Вставте пропущені слова:
«Першим Магдебурзьке право в 1324 р. отримали міста ____________, в 1356 р. ________________,
в 1374 р. ________________, в 1499 р. ________________».
А) Львів і Галич; Київ; Луцьк; Кам'янець;
Б) Київ і Львів; Краків; Полоцьк; Острог;
В) Канів і Черкаси; Вітебськ; Путивль; Турів;
Г) Сянок і Володимир-Волинський; Львів; Кам'янець-Подільський; Київ.
20. Як сьогодні називається Шипинська земля?
А) Північна Буковина; Б) Галичина; В) Закарпаття; Г) Прикарпаття.

Завдання, які оцінюються в 5 балів
21. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:
а) Запоріжжя; б) ордер; в) латифундия; г) вертеп;
1. старовинний пересувний ляльковий театр, де виконувалися п'єси на релігійні і світські теми;
2. землі в нижній течії Дніпра на південь від дніпровських порогів;
3. тип архітектурної композиції, що складається з архітектурних колон і горизонтальних елементів у
відповідній стильовій обробці;
4. велике приватне земельне володіння.
А) а-1, б-2, в-3, г-4; Б) а-2, б-3, в-4, г-1; В) а-3, б-4, в-1, г-2; Г) а-4, б-1, в-2, г-3.
22. Які з подій відбувалися в Україні в 20-30 рр. XVII ст.?
а) виникнення Томаківської Січі; б) підписання Куруківського договору; в) повстання Тараса
Федоровича (Трясила); г) друк Острозької Біблії; д) укладення Берестейської унії; е) повстання
І. Сулими; ж) прийняття «Ординації Війська Запорозького».
А) б, в, е, ж; Б) а, б, в, г; В) а, б, д, ж; Г) в, г, д, ж.
23. За Люблінською унією українські землі були розділені на воєводства:
А) Сандомирське, Краківське, Київське, Подільське, Волинське, Брацлавське, Белзське;
Б) Київське, Подільське, Волинське, Брацлавське, Варшавське, Люблінське, Белзське;
В) Руське, Белзське, Підляське, Волинське, Брацлавське, Київське, Подільське;
Г) Волинське, Брацлавське, Київське, Подільське, Буковинське, Чернігівське, Вінницьке.
24. Установіть послідовність подій:
а) остаточна ліквідація Київського князівства литовськими князями; б) укладення Кревської унії;
в) Грюнвальдська битва; г) утворення Кримського ханства; д) перша згадка про козаків у писемних
джерелах.
А) б, в, г, а, д; Б) а, б, в, г, д; В) в, г, д, а, б; Г) д, а, б, в, г.
25. Визначним досягненням давньоруських різьбярів є невеликі кам'яні ікони. Найчастіше на них
були зображені перші руські святі:
А) Борис і Гліб, а також Дмитрій Солунський, Богородиця, Спас, Святий Миколай;
Б) Володимир і Ярослав, а також Дмитрій Солунський, Богородиця, Спас, Святий Миколай;
В) кн. Ольга, Аскольд , а також Дмитрій Солунський, Богородиця, Спас, Святий Миколай;
Г) Кирило і Мефодій, а також Дмитрій Солунський, Богородиця, Спас, Святий Миколай.
26. Установіть відповідність між автором і твором:
а) Тіціан; б) Рафаель; в) Леонардо да Вінчі; г) Мікеланджело; д) Еразм Ротердамский; е) Рембрандт;
ж) Сервантес; з) Веласкес;
1. «Пряхи»; 2. «Урок анатомії»; 3. «Дон Кіхот Ламанческій»; 4. «Алегорія часу»; 5. «Афінська
школа»; 6. «Похвала глупоті»; 7. «Джоконда»; 8. «Створення Адама».
А) а-1, б-2, в-3, г-4, д-5, ж-6, е-7, з-8; Б) а-2, б-4, в-1, г-5, д-3, ж-6, е-8, з-7;
В) а-5, б-4, в-3, г-2, д-1, е-6, ж-7, з-8; Г) а-4, б-5, в-7, г-8, д-6, е-2, ж-3, з-1.
27. Кому належать слова «Держава - це я!»?

А) Людовику XIV;

Б) Людовику XIII;

В) Рішельє;

Г) Мазаріні.

28. Установіть хронологічну послідовность правління князів в Північно-Східній Русі в ХI-XVI ст.:
а) Всеволод Велике Гніздо; б) Андрій Боголюбський; в) Юрій Долгорукий; г) Іван Калита; д) Дмитро
Донський.
А) а, б, в, г, д; Б) д, г, в, б, а; В) в, б, а, г, д; Г) б, в, г, а, д.
29. Вкажіть монарха, при якому був прийнятий «Акт про супрематію» (Англія).

А) Генріх VIІI Тюдор;

Б) Карл I Стюарт;

В) Марія Стюарт;

Г) Марія Тюдор.

30. «Едикт милості» (Франція) дозволяв:
А) битися на дуелях; Б) відкривати торгові компанії;
В) колонізувати Канаду французам; Г) дозвіл гугенотам сповідувати їхню віру.
«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

