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Сусветная гісторыя (навейшы час)
Варыянт змяшчае 50 заданняў і складаецца з часткі А (38 заданняў) і
часткі В (12 заданняў). На выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 90 мінут. Заданні
рэкамендуецца выконваць па парадку. Калі якое-небудзь з іх выкліча ў Вас
цяжкасць, перайдзіце да наступнага. Пасля выканання ўсіх заданняў вярніцеся да
прапушчаных. Будзьце ўважлівыя! Жадаем поспеху!
Частка А
У кожным заданні часткі А толькі адзін з прапанаваных адказаў з’яўляецца
правільным. У бланку адказаў пад нумарам задання пастаўце метку (×) у
клетачцы, якая адпавядае нумару выбранага Вамі адказу.
А1. На Парыжскай мірнай канферэнцыі (1919–1920) адзінай віноўніцай
развязвання Першай сусветнай вайны была аб’яўлена:
1) Японія;
3) Францыя;
2) Германія;
4) Расія.
А2. Першым прэзідэнтам Чэхаславакіі ў 1918 г. завочна быў выбраны:
1) Ю. Пілсудскі;
3) Т. Масарык;
2) Ф. Эберт;
4) М. Хорці.
А3. Тэрыторыя дзяржавы, дзе ў 1923 г. адбыўся «піўны путч», абазначана на
карце лічбай:
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.

А4. Агульнай прычынай сусветнага эканамічнага крызісу (1929–1933) быў(-ла; -ло):
1) крах сусветнай каланіяльнай сістэмы;
2) перавытворчасць тавараў і цыклічнае развіццѐ капіталізму;
3) правядзенне частковай нацыяналізацыі вытворчасці;
4) увядзенне «кодэксаў сумленнай канкурэнцыі».
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А5. Адзначце падзею, якая адбылася першай сярод пералічаных:
1) устанаўленне дыктатуры Ф. Франка ў Іспаніі;
2) прызначэнне А. Гітлера рэйхсканцлерам Германіі;
3) Мюнхенская канферэнцыя па Чэхаславакіі;
4) нападзенне Італіі на Абісінію (Эфіопію).
А6. Сусветную гісторыю як гісторыю асобных лакальных цывілізацый
даследаваў англійскі вучоны-гісторык:
1) А.Д. Тойнбі;
2) О. Шпэнглер;
3) Э. Рэмарк;
4) Т. Драйзер.
А7. Выберыце варыянт адказу, у якім правільна суаднесены гістарычныя
падзеі і прозвішчы дзяржаўных дзеячаў.
А) гвалтоўнае далучэнне Аўстрыі да Германіі
1) Р. Макдональд
Б) распрацоўка палітыкі «новага курсу»
2) Б. Мусаліні
В) падпісанне Латэранскіх пагадненняў паміж Італіяй і
3) В. Вільсан
Ватыканам
4) Ф. Рузвельт
Г) фарміраванне першага лейбарысцкага ўрада ў
5) А. Гітлер
Вялікабрытаніі
1) А3Б5В2Г4;
2) А4Б3В1Г2;
3) А5Б4В2Г1;
4) А1Б5В4Г3.
А8. Усерасійскую надзвычайную камісію (УНК) у снежні 1917 г. узначаліў:
1) Л.Д. Троцкі;
3) У.І. Ленін;
2) М.В. Фрунзэ;
4) Ф.Э. Дзяржынскі.
А9. Грамадзянская вайна ў Расіі завяршылася:
1) перамогай Чырвонай Арміі ў раѐне ракі Халхін-Гол;
2) падпісаннем Брэсцкага мірнага дагавора;
3) стварэннем Рэўваенсавета рэспублікі;
4) устанаўленнем савецкай улады на Далѐкім Усходзе.
А10. Палітыка «ваеннага камунізму» ў Савецкай Расіі прадугледжвала:
А) ліквідацыю кулацтва як класа
1) БВГ
Б) ліквідацыю прыватнай уласнасці
2) АБД
В) стварэнне харчовых атрадаў
3) АВГ
Г) прыцягненне замежнага капіталу
4) БВД
Д) увядзенне працоўных армій і працоўнай павіннасці
А11. Адзначце характэрныя рысы савецкай палітычнай сістэмы ў 1930-я гг.:
а) адмова ад праследавання царквы
1) а, в
б) поўнае падпарадкаванне працаўніка-вытворцы дзяржаве
2) а, г
в) адмена дзяржаўнага кантролю над сродкамі масавай
3) б, в
інфармацыі
4) б, г
г) зрошчванне партыйнага і дзяржаўнага апарату
А12. Сусветнае прызнанне атрымалі працы вучонага І.П. Паўлава ў:
1) даследаванні атамнага ядра;
3) тэорыі біясферы;
2) галіне фізіялогіі;
4) тэорыі касмічных палѐтаў.
А13. Пакт Молатава – Рыбентропа паміж СССР і Германіяй быў падпісаны ў:
1) 1936 г.;
2) 1938 г.;
3) 1939 г.;
4) 1941 г.
ДРТ–2018 г.

2

А14. Адзначце падзею, якая звязана з адлюстраваным на здымку дзяржаўным
дзеячам:
1) распрацоўка першай Канстытуцыі РСФСР;
2) утварэнне СССР;
3) пераход да новай эканамічнай палітыкі;
4) падаўленне Кранштацкага паўстання.

А15. Марыянетачную дзяржаву Манчжоў-Го ў пачатку 1930-х гг. узначаліў
апошні кітайскі імператар:
1) Хірахіта;
2) Рэза-хан;
3) Пу І;
4) М.К. Гандзі.
А16. Выберыце варыянт адказу, у якім правільна суаднесены прозвішчы
дзяржаўных дзеячаў і гістарычныя падзеі.
А) Танака Гііці
Б) Чан Кайшы
В) Аманула-хан
1) А2Б5В1;

1) прыняцце канстытуцыі Афганістана
2) прыняцце плана заваѐвы Японіяй сусветнага панавання
3) заснаванне новай дынастыі Пехлеві ў Іране
4) Паўночны паход Нацыянальна-рэвалюцыйнай арміі Кітая
5) утварэнне Кітайскай Савецкай Рэспублікі
2) А5Б4В2;
3) А1Б4В3;
4) А2Б4В1.

А17. Другая сусветная вайна пачалася з нападзення фашысцкай Германіі на:
1) Фінляндыю;
3) Англію;
2) Польшчу;
4) Францыю.
А18. Саюз дзяржаў і народаў, якія змагаліся ў гады Другой сусветнай вайны
супраць фашысцкай Германіі і яе саюзнікаў, абазначаецца паняццем:
1) рух Супраціўлення;
2) антыгітлераўская кааліцыя;
3) Народны фронт;
4) калабарацыянізм.
А19. У выніку наступальнай аперацыі «Баграціѐн» Чырвоная Армія летам
1944 г. цалкам вызваліла тэрыторыю:
1) Украіны;
2) Беларусі;
3) Крыма;
4) Каўказа.
А20. Упершыню ў Заходняй Еўропе гітлераўцы ў 1941 г. правялі масавае
смяротнае пакаранне заложнікаў з ліку мірных жыхароў у горадзе:
1) Нант;
3) Варшаве;
2) Вішы;
4) Празе.
А21. Адзначце падзею, якая адбылася апошняй сярод пералічаных:
1) канчатковае зняцце блакады Ленінграда;
2) стварэнне Цэнтральнага штаба партызанскага руху;
3) падпісанне Атлантычнай хартыі;
4) паражэнне японцаў у бітве за востраў Гуадалканал (Саламонавы астравы).
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А22. Вынікам наступальнай аперацыі Чырвонай Арміі, схема якой прадстаўлена
на карце, стаў(-ла):
1) пачатак карэннага пералому
ў ходзе вайны;
2) завяршэнне карэннага
пералому;
3) фарміраванне
антыгітлераўскай кааліцыі;
4) падпісанне Атлантычнай
хартыі.

А23. У гады прэзідэнцтва Дж. Кенэдзі ў ЗША была:
1) паспяхова вырашана праблема рэканверсіі;
2) прынята праграма дасягнення «новых рубяжоў»;
3) прынята дактрына «масіраванай адплаты» ў адносінах СССР;
4) створана «дзяржава дабрабыту».
А24. Урад лейбарыстаў Т. Блэра ў Вялікабрытаніі ажыццявіў:
1) усеагульную прыватызацыю;
2) адмену прамога кіравання Лондана ў Ольстэры;
3) прыпыненне дзейнасці паўночнаірландскага парламента;
4) нацыяналізацыю Англійскага банка.
А25. Змяншэнне залежнасці Францыі ад ЗША ў 1960-я гг. суправаджалася:
1) адмовай ад палітыкі «жорсткай эканоміі»;
2) паляпшэннем яе адносін з Савецкім Саюзам;
3) пашырэннем нацыяналізаванага сектара эканомікі;
4) спыненнем каланіяльнай вайны ў В’етнаме.
А26. Адной з прычын германскага «эканамічнага цуда» было (быў; -ла):
1) узмацненне дзяржаўнага кантролю над цэнамі;
2) пераход да «новай усходняй палітыкі»;
3) адмова ад дапамогі па «плане Маршала»;
4) наданне свабоды прыватнаму капіталу.
А27. Аб прызнанні аўтарытэту краін Паўночнай Еўропы ў 1970-я гг. сведчыла:
1) стварэнне Сусветнай гандлѐвай арганізацыі (СГА);
2) стварэнне Савета Еўропы (СЕ);
3) падпісанне Маастрыхцкага дагавора;
4) правядзенне Нарады па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (НБСЕ).
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28. Прэм’ер-міністрам дзяржавы, тэрыторыя якой абазначана на карце, у 1996–
2001 гг. быў:
1) А. Мора;
2) С. Берлусконі;
3) М. Монці;
4) Р. Продзі.

А29. Адзначце галіну культуры, у якой у другой палове XX ст. плѐнна працавалі
Э. Уорхал і Р. Гутуза:
1) літаратура;
3) кінематограф;
2) выяўленчае мастацтва;
4) архітэктура.
А30. З дакладам аб выкрыцці культу асобы Сталіна на XX з’ездзе КПСС
выступіў:
1) Л.П. Берыя;
3) М.І. Калінін;
2) М.С. Хрушчоў;
4) Д.А. Мядзведзеў.
А31. Найважнейшыя палажэнні канцэпцыі «развітога сацыялізму» былі
адлюстраваны ў:
1) Канстытуцыі 1977 г.;
3) Праграме КПСС 1961 г.;
2) «дактрыне Брэжнева»;
4) новым палітычным мысленні.
А32. Адзначце падзею, якая адбылася першай сярод пералічаных:
1) утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў;
2) XIX Усесаюзная партыйная канферэнцыя;
3) абранне М.С. Гарбачова прэзідэнтам СССР;
4) I з’езд народных дэпутатаў СССР.
А33. Для характарыстыкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Расійскай
Федэрацыі правільным з’яўляецца сцверджанне:
1) У 1992–1993 гг. адной з важнейшых мер для рэфармавання эканомікі стала
нацыяналізацыя дзяржаўных прадпрыемстваў і жылля.
2) З мэтай пераадолення спаду эканомікі ў РСФСР у сярэдзіне 1990-х гг. была
забаронена індывідуальная працоўная дзейнасць.
3) Канстытуцыя Расійскай Федэрацыі, якая была прынята ў 1993 г., значна пашырала
паўнамоцтвы Дзяржаўнай думы.
4) У Расійскай Федэрацыі ў ходзе правядзення зямельнай рэформы была ўведзена
прыватная ўласнасць на зямлю.
А34. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС адбылася ў:
1) 1953 г.;
2) 1964 г.;
3) 1986 г.;
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А35. Да характэрных рысаў «Вялікай культурнай пралетарскай рэвалюцыі» ў
Кітаі адносяцца:
А) стварэнне атрадаў хунвэйбінаў і цзаафаней
1) АБГ
Б) фарсіраванае будаўніцтва камунізму праз «вялікі скачок»
2) АГД
В) пераўтварэнне кааператываў у народныя камуны
3) БВГ
Г) правядзенне паказальных «судовых працэсаў» над усімі, хто
4) ВГД
падазраваўся ў нелаяльнасці да камуністычнай улады
Д) стварэнне рэвалюцыйных камітэтаў у якасці новых органаў улады
А36. Адзначце падзею, якая звязана з адлюстраваным на здымку дзяржаўным
дзеячам:
1) ісламская рэвалюцыя;
2) абвяшчэнне эры Хэйсэй у Японіі;
3) прыняцце «мемарандума Танака»;
4) правядзенне палітыкі «хусцісіялізму».

А37. Устанавіце паслядоўнасць падзей у гісторыі краін Азіі,
Лацінскай Амерыкі ў другой палове XX – пачатку XXI ст.:
А) пачатак «культурнай рэвалюцыі» ў Кітаі
Б) нацыяналізацыя Суэцкага канала
В) абвяшчэнне Ісламскай Рэспублікі Іран
Г) прыход А. Піначэта да ўлады ў Чылі

Афрыкі і
1) АГВБ
2) БГАВ
3) ВАГБ
4) БАГВ

А38. Адзначце падзеі, якія адбыліся ў 1960–1970-я гг. у сферы міжнародных
адносін.
А) прызнанне Арганізацыяй вызвалення Палесціны (АВП) дзяржавы 1) АБГ
Ізраіль
2) АВГ
Б) падпісанне Дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі
3) БВД
В) падпісанне Парыжскіх пагадненняў аб спыненні вайны ў В’етнаме 4) ВГД
Г) заканчэнне ірана-іракскай вайны
Д) «танкінскі інцыдэнт»
Частка В
Адказы, атрыманыя пры выкананні заданняў часткі В, запішыце ў бланку
адказаў. Кожную літару, лічбу пішыце ў асобнай клетачцы (пачынаючы з першай)
па ўзорах, указаных у бланку.
В1. Самастойнае ажыццяўленне дзяржаўнай улады ці шырокае ўнутранае
самакіраванне, якое прадастаўляецца асобнай тэрыторыі або народу, які
кампактна пражывае ў межах дзяржавы, выражаецца паняццем ___.
Адказ запішыце словам у форме назоўнага склону.
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В2. Устанавіце паслядоўнасць прыходу да ўлады дзяржаўных дзеячаў.
1) Б. Мусаліні;
2) М. Хорці;
3) Л. Блюм;
4) Ф. Франка;
5) А. Гітлер.
Адказ запішыце
Напрыклад: 24135.

лічбамі,

захоўваючы

атрыманую

паслядоўнасць.

В3. Вызначце тры характэрныя рысы новай эканамічнай палітыкі:
1) адмова ад таварна-грашовых адносін; 2) забарона найму рабочай сілы;
3) прыцягненне замежнага капіталу; 4) замена харчразвѐрсткі фіксаваным
харчпадаткам;
5) нацыяналізацыя
прамысловасці;
6) адмена
ўраўняльнага
размеркавання.
Адказ запішыце лічбамі ў парадку ўзрастання. Напрыклад: 123.
В4. Італія ў перыяд Другой сусветнай вайны падпісала перамір’е з англаамерыканскім камандаваннем у ____ годзе.
Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.
В5. У гады Вялікай Айчыннай вайны юныя камсамольцы-падпольшчыкі ў
Краснадоне стварылі арганізацыю «____» (назва).
Адказ запішыце словам (або словамі без прабелаў, злучка або іншых
раздзяляльных знакаў) у форме назоўнага склону.
В6. Вызначце тры характэрныя рысы постындустрыяльнага грамадства:
1) тэхналагічны падзел працы; 2) стварэнне глабальнай інфармацыйнай прасторы;
3) пераразмеркаванне рабочай сілы з вытворчай сферы ў сферу паслуг;
4) вызначальная роля ўласнікаў зямлі ў грамадстве; 5) развіццѐ новых
інфармацыйных тэхналогій; 6) высокая канцэнтрацыя вытворчасці і рабочай сілы.
Адказ запішыце лічбамі ў парадку ўзрастання. Напрыклад: 123.
В7. Устанавіце адпаведнасць.
А) М.Л. Кінг
Б) Б. Абама
В) Г. Коль
Г) Л. Валенса

1) аб’яднанне Германіі
2) выхад Францыі з ваеннай арганізацыі НАТА
3) стварэнне прафсаюза «Салідарнасць» у Польшчы
4) аперацыя НАТА па звяржэнні рэжыму М. Кадафі ў Лівіі
5) барацьба афраамерыканцаў супраць расавай дыскрымінацыі

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы
алфавітную паслядоўнасць літар. Памятайце, што некаторыя даныя правага
слупка могуць не выкарыстоўвацца. Напрыклад: А1Б5В3Г2.
В8. Дагавор аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС) («Агульны
рынак») быў падпісаны ў Рыме ў ____ годзе.
Адказ запішыце ў выглядзе чатырохзначнага ліку. Напрыклад: 1917.
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В9. Устанавіце адпаведнасць.
А) падпісанне паміж СССР і ЗША Дагавора аб ліквідацыі
1) 1949 г.
ракет сярэдняй і меншай далѐкасці
2) 1961 г.
Б) стварэнне Мытнага саюза
3) 1987 г.
В) падпісанне Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы
4) 1999 г.
Беларусі і Расіі
5) 2010 г.
Г) першае выпрабаванне ядзернай зброі ў СССР
Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы
алфавітную паслядоўнасць літар. Памятайце, што некаторыя даныя правага
слупка могуць не выкарыстоўвацца. Напрыклад: А4Б5В1Г2.
В10. Буйнейшы міжнародны даследчыцкі цэнтр – Аб’яднаны інстытут ядзерных
даследаванняў – быў створаны ў 1956 г. пад Масквой у ____ (назва горада).
Адказ запішыце словам у той форме, у якой яно павінна быць пададзена ў
сказе.
В11. Устанавіце паслядоўнасць падзей у гісторыі СССР і Расійскай Федэрацыі.
1) Прыняцце Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі;
2) пачатак контртэрарыстычнай аперацыі ў Чачэнскай Рэспубліцы;
3) прыняцце Праграмы пабудовы камунізму;
4) кампанія па барацьбе з «бязродным касмапалітызмам»;
5) увод савецкіх войскаў у Афганістан.
Адказ запішыце лічбамі, захоўваючы атрыманую паслядоўнасць.
Напрыклад: 42135.
В12. Размяшчэнне савецкіх
ракет з ядзернымі
боегалоўкамі ў 1962 г.
на тэрыторыі,
паказанай на карце,
прывяло да ___
крызісу.
Адказ запішыце
словам у той форме, у
якой яно павінна быць
пададзена ў сказе.
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