
Шановні учні 9 класу, перед тим, як почати виконувати підсумкову 

роботу із всесвітньої історії  уважно ознайомтесь з рекомендаціями! 

У 2021/2022 навчальному році чинна є  навчальна програма:  

«Всесвітня історія. 7–9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017 № 804)  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-

9-klas 

                              Підручники  рекомендовані для використання 

Всесвітня історія. 9 клас Всесвітня історія: підручник для 9 класу загальноосв. навч. 

закладів / І.Я.Щупак/- К: УОВЦ «Оріон», 2017 

https://uahistory.co/pidruchniki/sshypak-2017-world-history-9-class/  

Атлас Нова історія 9 клас 

https://pidru4nik.com/publ/9_klas/istorija/atlas_nova_istorija_9_klas/135-1-0-1644  

Критерії оцінювання 

Оцінювання виконаних тестових завдань здійснюється шляхом нарахування балів за 

кожну правильну відповідь. 

Завдання  І.  Вибрати  одну  правильну  відповідь.  Одна  правильна  відповідь — 1 бал. 

Кількість таких завдань — 18. Максимальна кількість балів може становити 18 балів. 

Завдання ІІ. Установити відповідність, утворюючи  логічні пари. Одна  

правильна  відповідність —  1 бал.  В  одному  завданні  слід  установити  

4 відповідні  (логічні  пари).  Таким чином,  за  виконання  одного  завдання  

учні отримують 4 бали, а таких завдань у добірці —3, отже, максимальний  

бал за виконання завдань  — 12 балів. 

Завдання ІІІ. Нарахування балів за завдання на розташування подій та  

явищ у правильній послідовності відбувається в аналогічний спосіб. Правильна відповідь 

— 3 бали. Максимальна кількість балів — 9 балів. 

Завдань ІV мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні,тому вони  

оцінюються в 3 бали, таких завдань 3, отже максимальний бал за виконання завдань -9 

балів.  

Таким  чином,  загальна кількість  балів,  яку  може  набрати  учень  за виконання 4 типів 

завдань (27 завдань),  складає 18 + 12 + 9 + 9 = 48:4 та отримуємо оцінку по 12-бальній 

системі. 

Завдання виконуються на бланку відповіді від руки, сканується та 

відправляється на електронну пошту allaan172@gmail.com 

Оригінал бланку відповіді збережіть та здайте в навчальний заклад  при 

відвідуванні 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://uahistory.co/pidruchniki/sshypak-2017-world-history-9-class/
https://pidru4nik.com/publ/9_klas/istorija/atlas_nova_istorija_9_klas/135-1-0-1644


Підсумкова контрольна робота 

з всесвітньої історії 

9 клас 

Завдання 1-18 мають чотири варіанти відповідей, серед яких  треба вибрати одну 

правильну 

1.Термідоріанці, прагнучи здобути популярність серед народу, __ :  

А) скасували декрет про «підозрілих», віддали під суд якобінців;  

Б) помилували бунтівників, видали декрет про «підозрілих»;  

В) зміцнили боєздатність армії, роздавши біднякам хліб;  

Г) припинили терор про якобінців, закликали до миру і покори. 

2. Інтервенція буває:  

А) військова, економічна, дипломатична;        Б) військова, соціальна, феодальна;  

В) економічна, політична, внутрішня;              Г) дипломатична, зовнішня, феодальна.  

3. 1815 р. у Парижі монархи Австрії, Пруссії та Росії підписали:  

А декрет про «загальний максимум»;                           Б Цивільний кодекс;  

В «Декларацію прав людини і громадянина»;             Г акт про створення Священного союзу. 

4. Аболіціоністами у США наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. називали:  

А) власників землі, які вели господарство з використанням найманої праці;  

Б) американців, які могли отримати землю для обробітку з державного фонду на 5 років;  

В) людей, які виступали за скасування рабства;  

Г) індіанців, які переселилися до резервацій. 

5. Поштовхом до революції 1848–1849 рр. в Італії стало:  

А) постання селян на острові Сицилія;               Б) похід «тисячі» Гарібальді;  

В) проголошення республіки в Римі;                  Г) початок війни між Австрією та П’ємонтом. 

6. Проаналізуйте наведені твердження і вкажіть правильне.  

А) Наполеон продовжив антикатолицьку політику якобінців.  

Б) До всіх антифранцузьких коаліцій входила Австрія.  

В Після зречення Наполеоне Франція була проголошена республікою.  

Г) Конституція 1799 р. перетворила Францію на надзвичайно централізовану державу. 

7. Прочитайте визначення й укажіть поняття, яке відповідає його змісту. «Рух за 

політичні права, що мав за мету вплинути на законодавчу діяльність англійського 

парламенту (30- 40-і рр. XIX ст.)».  

А клерикалізм         Б лібералізм             В реставрація           Г чартизм 

8. Подія, внаслідок якої Австрійська імперія протягом 1867-1868 рр. перетворилася на 

дуалістичну монархію — Австро-Угорщину:  

А) війна Австрії з Угорщиною, внаслідок якої був укладений мирний договір.  

Б) війна Франції проти Австрійської імперії, що змусила її об’єднатися з Угорщиною.  

В) революція в Угорщині, внаслідок якої було ухвалене рішення об’єднатися з Австрією.  

Г) ухвалення конституції під тиском національно-визвольного руху та несприятливих 

зовнішніх обставин 

9. Прочитайте уривок з конституції й укажіть тип держави і назву країни, в якій вона 

діяла наприкінці XIX - на початку XX ст. «Президент республіки обирається на 



спільному засіданні сенату і палати депутатів абсолютною більшістю голосів. Він 

обирається на 7 років і може бути переобраний».  

А) США, парламентська республіка.                    Б) США, президентська республіка  

В) Франція, парламентська республіка..               Г) Франція, президентська республіка. 

10. Укажіть правильне твердження. 

 А) в останній третині XIX ст. нові незалежні країни утворилися на Близькому і Середньому 

Сході 

Б) повстання тайпінів відбулося у 1857-1859 рр.  

В) провідні індустріальні країни світу наприкінці XIX ст. проводили активну колоніальну 

політику на Сході й в Африці 

Г) утворення Троїстого союзу було наслідком оформлення англо-франко-російського 

альянсу 

     11. Визначте територію, що була втрачена Францією внаслідок війни 1870-1871 рр. 

 

А) 3                      Б) 4                        В) 2                     Г)1 

12. Визначте, які заходи були притаманні «справедливому курсу» Т.Рузвельта 

А)Монопольні об’єднання оголошувалися поза законом 

Б)зниження мит 

В)прийняті закони, що сприяли припиненню шахрайств у сфері бізнесу 

Г) заборонялось обмеження торгівлі 

13. Назвіть головне завдання німецьких революціонерів у1848-1849 рр. 

А) об’єднання Німеччини та ліквідація пережитків феодалізму 

Б)прийняття Конституції  

В)перетворення німецьких держав на республіканські 

Г)повалення влади великої промислової буржуазії у німецьких державах 



14. Укажіть правильне твердження.  

А) англо-французька угода завершила створення Антанти  

Б) Болгарія здобула перемогу в Першій Балканській війні  

В) у 1912 р. склався Балканський союз чотирьох монархічних держав з метою розгромити 

Болгарію  

Г) Трансвааль і Оранжева були республіками на межі Австро-Угорщини та Румунії 

15. Прочитайте крилатий вислів і вкажіть назву європейського регіону, якого він 

стосувався наприкінці XIX ст. і пізніше. «Пороховий льох Європи».  

А) Апеннінський півострів                 Б) Балканський півострів 

В) Піренейський півострів                 Г) Скандинавський півострів 

16. Революція в Китаї початку ХХ ст. отримала назву «Синьхайська», тому що це було 

пов’язано з: 

А)прізвищем вождя (лідера) революції; 

Б) назвою року, коли розпочалась революція; 

В) назвою міста, де відбувалася революція; 

Г) революційною організацією, що готувала національно-визвольне повстання. 

17. США до кінця XIX ст. не здійснювали активної колоніальної політики, тому що: 

А) їм вистачало сировини, ринків збуту та робочої сили на власній території; 

Б) намагались уникнути воєнних конфліктів з іншими державами, що володіли колоніями. 

В) вони воювали проти індіанців, які вели активну партизанську війну проти білих 

американців; 

Г) у них була відсутня постійна армія і не досить сильним був військово-морський флот; 

18. Францію кінця XIX ст. називали «державою-рантьє», тому що: 

А) Франція створювала підприємства на території своїх колоній і за рахунок цього 

процвітала; 

Б) Франція створювала великі підприємства, а потім їх перепродавала іншим державам; 

В) Франція створювала спільні підприємства з іншими державами і жила за рахунок 

отриманих прибутків; 

Г) значна частина її населення жила на відсотки зі своїх вкладів, що надавалися в борг іншим 

державам 



У завданнях 19-21 до кожної інформації, позначеної буквами, 

доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами 

19. Установіть відповідність.  

1 гайдуки                                               А повстанці на Балканах  

2 самураї                                                Б повстанці в Індії 

 3 сипаї                                                   В повстанці в Китаї  

4 тайпіни                                                Г повстанці в Судані  

                                                                Д японські дрібні дворяни, вояччина 

 

20.Встановіть відповідність між подіями та їх наслідками 

1) початок громадянської 

війни у США 

А) війська Віктора Емманунуїла захопили Рим 

2)  створення обєднаної 

Німецької імперії 

Б). Утворення Конфедерації південних штатів  

3) реконструкція Півдня В) Вбивство президента А.Лінкольна 

4)  утворення об’єднаного 

Італійського королівства 

Г) Капітуляція французького уряду перед 

Північнонімецьким союзом 

 Д)  закінчення економічної роз’єднаності США 

21. Установіть відповідність між політичними партіями різних країн Європи ХІХ — 

на початку ХХ ст. та їх основними засадами: 

А) національна ліберальна партія Німеччини 

Б) ліві (радикальні) республіканці Франції 

В) соціалістичні партії Росії 

Г) клерикали 

Д) консервативна партія Англії 

1 виражала інтереси великої промислової буржуазії, виступала за розвиток конституційної 

монархії, загальне виборче право, скасування станових привілеїв; 

2 спирались на міську дрібноту буржуазію та селянство, захищали приватну власність й 

особисту свободу, виступали за націоналізацію великих монополій; 

3 виражали інтереси інтеліґенції, робітників, селянства, виступали за знищення приватної 

власності, царського самодержавства, пропаганду соціальної рівності, встановлення 

республіки, надання громадянам прав і свобод; 



4 виступали за підпорядкування державній владі католицької церкви, більш тісний зв’язок 

з римським престолом, відновлення привілеїв духівництва, виявили нетерпимість до 

неокатоликів. 

У завданнях 22-24 розмістіть історичні події  

у хронологічній послідовності 

 

22. . Установіть послідовність подій.  

А) Створення Австро-Угорщини;  

Б) початок Кримської війни;  

В)проголошення королівства Італія;  

Г) проголошення Третьої імперії у Франції. 

23. Установіть послідовність подій.  

А) Друга Балканська війна  

Б) початок утворення Антанти  

В) російсько-турецька війна останньої третини XIX ст.  

Г) установлення французького протекторату над Марокко 

24 Встановіть хронологічну послідовність подій 

А) «Панамський скандал» 

Б) справа Дрейфуса 

В) заснування Третьої республіки у Франції 

Г) розкол французького суспільства на «дрейфусарів» та «антидрейфусарів» 

 

Завдання 25-27 мають по сім варіантів відповідей,  

серед яких лише три правильні 

25. Укажіть основні завдання революції 1848-1849 рр. в Італії.  

1. боротьба проти влади австрійців  

2. демократична перебудова суспільства  

3. захоплення влади пролетаріатом 

 4. об’єднання країни  



5. пряме і загальне виборче право  

6. соціальна рівність усіх громадян перед законом  

7. формування суспільства загального благоденства 

26. Укажіть характерні особливості розвитку Франції наприкінці XIX — на початку 

XX ст.  

1. зрощення банківського капіталу з промисловим і аграрним та поява «фінансової 

олігархії»  

2. існування феодальних пережитків розвитку економіки  

3. лихварський характер французького варіанту становлення «індустріального суспільства»  

4. неучасть країни на відміну від інших провідних держав у колоніальному розподілі світу  

5. прискорення темпів економічного розвитку Франції  

6. уповільнення темпів економічного зростання країни  

7. формування зрівняльного розподілу економічного багатства 

27. Укажіть основні соціальні реформи Девіда Ллойд Джорджа на початку XX ст. у 

Великій Британії,  

1.закон про 8-годинний робочий день  

2.закон про пенсії для осіб, які досягли 70-річного віку, закон про соціальне страхування 

через  хворобу, інвалідність, безробіття  

3.закон про допомогу малозабезпеченим  

4.здійснено реформу палати лордів  

5.рішення про колективні договори підприємців з тред-юніонами  

6.створено перші біржі праці  

7.сформовано антимонопольний комітет 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк відповіді відправте на електронну адресу allaan172@gmail.com 

Підсумкова контрольна робота 

з всесвітньої історії  

учня (учениці) 9 класу (екстернат) 

Опорного закладу загальної середньої освіти  імені Василя Стуса 

Прізвище ім’я по батькові _____________________________________________________ 

 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 

19 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 

20. А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 

21. А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

mailto:allaan172@gmail.com


 

 

22 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

 

23 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

 

24 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

 

25. 

   

26. 

   

27. 

   

 

 

 

 


