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© Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
 

Установа адукацыі «Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў» 
 

УВАГА! Фатаграфаванне, капіраванне і распаўсюджванне тэставага матэрыялу 

цягне за сабой адміністрацыйную адказнасць. 
 

ДРТ–2023 г. 
 

Гісторыя Беларусі 
 

Варыянт змяшчае 38 заданняў і складаецца з часткі А (16 заданняў)  

і часткі В (22 заданні). На выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 90 мінут. 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. Міфам называецца: 
 

1) вера ў існаванне многіх багоў, што ўвасаблялі сілы прыроды, і пакланенне ім; 

2) раннехрысціянскі твор, у якім расказваецца пра жыццё Ісуса Хрыста; 

3) абрад, дзеянне або слоўная формула-заклінанне, якімі чалавек імкнуўся ўздзейнічаць 

на сілы прыроды, лёс і прадметы; 

4) старажытнае народнае паданне аб легендарных героях, багах, аб паходжанні свету і 

месцы ў ім чалавека; 

5) апавяданне пра жыццёвы шлях і дзейнасць служыцеля царквы, рэлігійнага ці 

дзяржаўнага дзеяча. 
 

А2. Першым дзяржаўным утварэннем на беларускіх землях было княства: 
 

1) Полацкае; 

2) Віцебскае; 

3) Менскае (Мінскае); 

4) Новагародскае (Навагрудскае); 

5) Слонімскае. 
 

А3. На чале духавенства беларускіх зямель у X–XIII стст. стаяў(-ла; -лі): 
 

1) князь; 

2) веча; 

3) мітрапаліт; 

4) савет старэйшын; 

5) баяры. 
 

А4. Вялікі князь літоўскі, што кіраваў у 1377–1392 гг., які заключыў Крэўскую 

унію, у выніку якой стаў каралём польскім, – гэта: 
 

1) Міндоўг; 

2) Альгерд; 

3) Гедзімін; 

4) Ягайла; 

5) Вітаўт. 
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А5. Пачатак юрыдычнаму афармленню прыгоннага права ў Вялікім Княстве 

Літоўскім (ВКЛ) быў пакладзены прывілеем князя Казіміра, прынятым у: 
 

1) 1401 г.; 

2) 1413 г.; 

3) 1447 г.; 

4) 1468 г.; 

5) 1566 г. 
 

А6. Рэч Паспалітая была ўтворана ў 1569 г. у выніку заключэння паміж ВКЛ і 

Польшчай уніі: 
 

1) Віленска-Радамскай; 

2) Гарадзельскай; 

3) Фларэнтыйскай; 

4) Кейданскай; 

5) Люблінскай. 
 

А7. На Берасцейскім царкоўным саборы ў 1596 г. у Рэчы Паспалітай была створана 

царква: 
 

1) кальвінісцкая; 

2) лютэранская; 

3) уніяцкая; 

4) стараверская; 

5) арыянская. 
 

А8. Першае ў Еўропе міністэрства асветы, створанае ў Рэчы Паспалітай  

у 1773 г., называлася: 
 

1) Пастаянная Рада; 

2) Адукацыйная камісія; 

3) Скарбовая камісія; 

4) Пасольская ізба; 

5) Сенат. 
 

А9. Прачытайце вытрымку з дакумента. 
 

Віленскі генерал-губернатар дакладваў расійскаму імператару Мікалаю I: 

«…цвёрдасць і рашучасць мер, што прымаліся… паклалі цвёрды падмурак зліццю гэтага 

краю з Расіяй… Пераўтварэнне шляхецтва… знішчэнне многіх каталіцкіх кляштараў, 

закон, каб пры шлюбах праваслаўных з іншаверцамі ўсе дзеці выхоўваліся як 

праваслаўныя, увядзенне рускай мовы ў судаводства і навучальныя ўстановы… 

скасаванне… Літоўскага Статута застануцца назаўсёды знакамітымі помнікамі 

цяперашняга царавання». 
 

Палітыка, якая апісваецца ў дакуменце, праводзілася царскім урадам у сувязі з: 
 

1) вайной 1812 г.; 

2) паўстаннем 1830–1831 гг.; 

3) адменай прыгоннага права ў 1861 г.; 

4) паўстаннем 1863–1864 гг.; 

5) рэвалюцыяй 1905–1907 гг. 
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А10. Па канфесійным складзе сярод насельніцтва беларускіх зямель  

у канцы XIX ст. пераважалі: 
 

1) каталікі; 

2) праваслаўныя; 

3) уніяты; 

4) іўдзеі; 

5) стараверы. 
 

А11. У выніку Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. на беларускіх землях: 
 

1) устанавілася ўлада бальшавікоў; 

2) устанавілася дыктатура пралетарыяту; 

3) склалася двоеўладдзе; 

4) была ўведзена неабмежаваная манархія; 

5) была ўведзена канстытуцыйная манархія. 
 

А12. Палітычны і грамадскі дзеяч Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы, адзін з 

арганізатараў Беларускай сялянска-рабочай грамады (БСРГ), кіраўнік Таварыства 

беларускай школы (ТБШ), двойчы быў арыштаваны польскімі ўладамі, – гэта: 
 

1) Б. Тарашкевіч; 

2) З. Жылуновіч; 

3) А. Чарвякоў; 

4) Я. Купала; 

5) А. Куляшоў. 
 

А13. З мэтай падаўлення супраціўлення на акупіраванай тэрыторыі БССР 

гітлераўскія захопнікі ў 1941–1944 гг.: 
 

1) праводзілі палітыку паланізацыі; 

2) стваралі падпольныя арганізацыі; 

3) ліквідавалі памешчыцкае землеўладанне; 

4) стваралі партызанскія атрады; 

5) праводзілі карныя аперацыі. 
 

А14. Ад гітлераўскіх захопнікаў 3 ліпеня 1944 г. быў вызвалены горад: 
 

1) Віцебск; 

2) Гродна; 

3) Магілёў; 

4) Брэст; 

5) Мінск. 
 

А15. Аварыя на Чарнобыльскай АЭС адбылася ў: 
 

1) 1965 г.; 

2) 1972 г.; 

3) 1979 г.; 

4) 1986 г.; 

5) 1991 г. 
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А16. Адным з дакументаў, падпісаных кіраўнікамі Расіі, Беларусі і Украіны  

8 снежня 1991 г. у Белавежскай пушчы, было (быў; была): 
 

1) Пагадненне аб стварэнні СНД; 

2) Статут ААН; 

3) Дагавор аб стварэнні Мытнага саюза; 

4) Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР; 

5) Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. 

 

 
 

 

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, 

пазначаных у бланку. Адказ у выглядзе слова, некалькіх слоў пішыце без прабелаў, злучка 

або іншых раздзяляльных знакаў. 
 

У заданнях В1–В2 дапоўніце сказы. Адказ запішыце словам у той форме, у якой 

яно павінна быць выкарыстана ў сказе. 
 

В1. Прадпрыемства прамысловай вытворчасці, заснаванае на падзеле працы і ручной 

рамеснай тэхніцы, якое з’явілася ў ВКЛ у першай палове XVIII ст., – гэта __________. 
 

В2. Незалежнасць і самастойнасць дзяржавы ва ўнутранай і знешняй палітыцы, якая не 

дапускае замежнага ўмяшання, – гэта дзяржаўны __________.  

 

У заданнях В3–В4 адказ запішыце лічбамі. Напрыклад: 1600. 
 

В3. Канчатковае афармленне Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ) адбылося  

ў ____ годзе. 
 

В4. Дэлегацыя БССР падпісала Статут ААН у ____ годзе. 

 

У заданні В5 устанавіце паслядоўнасць падзей. Адказ запішыце лічбамі, 

захоўваючы атрыманую паслядоўнасць. Напрыклад: 123. 
 

В5. Устанавіце паслядоўнасць падзей, якія адбыліся ў IX–XIII стст. на беларускіх 

землях: 
 

1) стварэнне Богшам (Лазарам) крыжа па замове Ефрасінні Полацкай; 

2) першае ўпамінанне Турава ў летапісе;  

3) бітва на рацэ Нямізе. 

 

У заданні В6 устанавіце паслядоўнасць падзей. Адказ запішыце лічбамі, 

захоўваючы атрыманую паслядоўнасць. Напрыклад: 1234. 
 

В6. Устанавіце паслядоўнасць падзей, якія адбыліся ў першай палове ХХ ст.: 
 

1) звяржэнне самадзяржаўя ў Расійскай імперыі;  

2) пачатак Вялікай Айчыннай вайны;  

3) пачатак Другой сусветнай вайны;  

4) пачатак Першай сусветнай вайны.  
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У заданнях В7–В15 адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння, 

колькасць лічбаў у адказе ў пазначаных заданнях можа быць рознай).  

Напрыклад: 12 або 123. 
 

В7. Вызначце дзве характэрныя рысы сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх 

зямель у IX – сярэдзіне XIII ст.: 
 

1) адсутнасць свабодных абшчыннікаў;  

2) панаванне прысвойвальнай (спажывецкай) гаспадаркі;  

3) узнікненне гарадоў; 

4) фарміраванне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання;  

5) узнікненне баярскага землеўладання.  
 

В8. Вызначце два правільныя сцверджанні адносна дзяржаўнага ладу ВКЛ  

у XV – першай палове XVI ст.: 
 

1) агульнадзяржаўны (вальны) сойм складваўся ў першай палове XVI ст.;  

2) велікакняжацкая Рада (Паны-Рада) была скасавана ў першай палове XVI ст.;  

3) правы Паноў-Рады ў кіраванні ВКЛ былі пашыраныя прывілеем вялікага князя 

Аляксандра 1492 г.;  

4) Статут 1529 г. узмацніў уладу вялікага князя літоўскага.  
 

В9. Вызначце тры характэрныя рысы ўнутрыпалітычнага становішча Рэчы 

Паспалітай у апошняй трэці XVII – першай палове XVIII ст.: 
 

1) узрастанне ўплыву магнацкіх груповак; 

2) ператварэнне Рэчы Паспалітай ва ўнітарную дзяржаву; 

3) узброеныя канфлікты ў дзяржаве паміж магнатамі; 

4) узмацненне ўлады манарха; 

5) крызіс выканаўчай, заканадаўчай і судовай улады. 
 

В10. З апорай на картасхему 

вызначце два правільныя 

сцверджанні:  
 

1) у выніку Баранавіцкай 

аперацыі расійскія войскі 

прарвалі лінію фронту; 

2) у выніку аперацыі 

«Свянцянскі прарыў» 

германская армія прарвала 

лінію фронту; 

3) лінія фронту ўстанавілася  

ў выніку Нарачанскай 

аперацыі; 

4) са жніўня 1915 г. штаб 

Заходняга фронту 

размяшчаўся ў Магілёве; 

5) лінія фронту змянілася летам 

1916 г. 
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В11. Вызначце тры характэрныя рысы развіцця прамысловасці беларускіх зямель 

у 1860-я гг. – пачатку ХХ ст.:  
 

1) пераважнае развіццё цяжкай прамысловасці; 

2) стварэнне рынку свабоднай рабочай сілы;  

3) хуткі рост рынку збыту прамысловай прадукцыі;  

4) размяшчэнне фабрык і заводаў пераважна ў гарадах;  

5) суіснаванне рамесных майстэрняў, мануфактур, фабрык і заводаў.  

 

В12. Вызначце тры правільныя сцверджанні адносна Кастрычніцкай рэвалюцыі 

1917 г.: 
 

1) у выніку рэвалюцыі ўлада перайшла ў рукі меншавікоў; 

2) пасля звяржэння Часовага ўрада барацьбу з бальшавікамі ўзначаліла Стаўка 

Вярхоўнага галоўнакамандуючага расійскай арміяй; 

3) у выніку рэвалюцыі было звергнута самадзяржаўе; 

4) процідзеянне бальшавікам у Мінску аказаў Камітэт выратавання рэвалюцыі; 

5) у час рэвалюцыі бальшавікоў падтрымала асноўная частка сялян. 

 

В13. Вызначце тры характэрныя рысы правядзення індустрыялізацыі ў БССР  

у другой палове 1920-х – пачатку 1930-х гг.: 
 

1) на першае месца ставілася развіццё апрацоўчай, харчовай і лясной прамысловасці;  

2) пераважнае развіццё цяжкай прамысловасці;  

3) стварэнне нафтаперапрацоўчай прамысловасці;  

4) шырокае выкарыстанне прыродных запасаў лесу і торфу;  

5) правядзенне індустрыялізацыі фарсіраванымі тэмпамі.  

 

В14. Вызначце тры характэрныя рысы развіцця культуры БССР у 1920–1930-я гг.:  
 

1) увядзенне абавязковай 11-гадовай адукацыі; 

2) адкрыццё вышэйшых навучальных устаноў; 

3) ліквідацыя масавай непісьменнасці насельніцтва; 

4) выкарыстанне метаду сацыялістычнага рэалізму ў літаратуры; 

5) увядзенне профільнага навучання ў 10–11 класах. 

 

В15. Вызначце два правільныя сцверджанні адносна рэферэндумаў, праведзеных  

у Рэспубліцы Беларусь: 
 

1) першы рэспубліканскі рэферэндум быў праведзены ў 1992 г.; 

2) пытанне аб дзяржаўным статусе беларускай і рускай моў разглядалася на 

рэферэндуме ў 1995 г.; 

3) прыняцце паправак у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, звязаных з тэрмінам 

паўнамоцтваў адной асобы, якая выбрана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, адбылося 

на рэферэндуме ў 1996 г.; 

4) пытанне аб пераносе Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь з 27 на 3 ліпеня 

разглядалася на рэферэндуме ў 1996 г. 
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У заданнях В16–В19 адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, 

захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар верхняга рада. Напрыклад: А1Б2В3. 

Памятайце, што некаторыя даныя ніжняга рада могуць не выкарыстоўвацца.  
 

В16. Устаўце ў прыведзеным тэксце на месцы пропускаў словы з прапанаванага 

спіска, якія падыходзяць па сэнсе. Выбірайце іх паслядоўна, мысленна ўстаўляючы 

ў патрэбнай форме. 
 

У Раннім сярэднявеччы большасць славян былі А) __________. Кожнае племя 

мела месца, дзе маліліся багам і прыносілі ім ахвяры. Гэта месца называлася 

Б) __________. У яго цэнтры размяшчаўся В) __________ 

1) курган 

2) свяцілішча (капішча) 

3) ідал 

4) пагост 

5) язычнікі 

6) хрысціяне  

 

В17. Устаўце ў прыведзеным тэксце на месцы пропускаў словы з прапанаванага 

спіска, якія падыходзяць па сэнсе. Выбірайце іх паслядоўна, мысленна ўстаўляючы 

ў патрэбнай форме. 
 

У XIV ст. на беларускіх землях разгарнулася актыўнае будаўніцтва замкаў. 

З’явіўся новы тып замка – А) __________. У абарончым дойлідстве назіраюцца 

элементы стыляў – раманскага і Б) __________. Унікальнай рысай архітэктуры 

беларускіх зямель у першай палове XVI ст. было будаўніцтва  

ў заходніх стылях В) __________ храмаў 

1) гатычны 

2) барока 

3) кастэль 

4) палац 

5) праваслаўны 

6) каталіцкі  

 

В18. Устаўце ў прыведзеным тэксце на месцы пропускаў словы з прапанаванага 

спіска, якія падыходзяць па сэнсе. Выбірайце іх паслядоўна, мысленна ўстаўляючы 

ў патрэбнай форме. 
 

У 1550-я гг. Жыгімонт ІІ Аўгуст, каб павялічыць даходы скарбу, правёў  

у дзяржаўных уладаннях А) __________ рэформу. Усе ворныя землі дзяліліся на 

стандартнага памера надзелы – Б) __________. Вынікам рэформы стала В) __________ 

прыгоннага права 

1) аслабленне 

2) узмацненне 

3) аграрная 

4) гарадская 

5) дым 

6) валока 

 

В19. Устаўце ў прыведзеным тэксце на месцы пропускаў словы з прапанаванага 

спіска, якія падыходзяць па сэнсе. Выбірайце іх паслядоўна, мысленна ўстаўляючы 

ў патрэбнай форме. 
 

У першай палове ХІХ ст. на беларускіх землях існавалі розныя тыпы 

прадпрыемстваў: рамесныя майстэрні, мануфактуры, фабрыкі. На фабрыках 

А) __________ падзел працы і выкарыстоўваліся машыны. Амаль усе мануфактуры і 

фабрыкі належалі Б) __________. З’яўленне фабрычнай вытворчасці сведчыць аб 

В) __________ прамысловага перавароту 

1) памешчыкі 

2) купцы 

3) адсутнічаў 

4) існаваў 

5) пачатак 

6) завяршэнне 
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У заданні В20 адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы 

алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Напрыклад: А1Б2В3.  
 

В20. Устанавіце адпаведнасць. 
 

Падзея, звязаная з дзейнасцю вялікага князя літоўскага Імя князя 

А) заключэнне Салінскага пагаднення з Тэўтонскім ордэнам 

Б) перамога над войскамі татар у бітве на рацэ Сінія Воды (Сіняя 

Вада) 

В) стварэнне першага зводу законаў ВКЛ (Судзебніка) 

1) Альгерд 

2) Вітаўт 

3) Казімір 

 

У заданні В21 устанавіце адпаведнасць. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння 

літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка.  

Напрыклад: А1Б2В3Г4. 
 

В21. Устанавіце адпаведнасць. 
 

Падзея Дата 

А) зацвярджэнне І Статута ВКЛ  

Б) заключэнне Востраўскага пагаднення паміж Вітаўтам і Ягайлам 

В) паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі 

Г) заключэнне Рэччу Паспалітай Дэвулінскага перамір’я з 

Расійскай дзяржавай 

1) 1392 г. 

2) 1529 г. 

3) 1618 г. 

4) 1794 г. 

 

У заданні В22 устанавіце адпаведнасць. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння 

літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, 

што некаторыя даныя правага слупка могуць выкарыстоўвацца некалькі разоў або  

не выкарыстоўвацца ўвогуле. Напрыклад: А1Б1В2Г3. 
 

В22. Устанавіце адпаведнасць. 
 

Падзея Дата 

А) уключэнне Заходняй Беларусі ў склад БССР 

Б) заключэнне Брэсцкага мірнага дагавора 

В) пачатак правядзення суцэльнай калектывізацыі сельскай 

гаспадаркі ў БССР 

Г) пачатак правядзення палітыкі «ваеннага камунізму»  

1) 1918 г. 

2) 1919 г. 

3) 1929 г. 

4) 1939 г. 

 

 


