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Ідею “непротивлення злу насиллям” в Росії висунув:
а) П. Столипін; б) Г. Плеханов; в) Л. Толстой; г) Г. Гапон.

“Хрестовий хід” жителів робітничих районів Петербургу до царя в 1905 р. організував:
а) Г. Распутін; б) Г. Плеханов; в) Г. Гапон; г) С. Вітте.

Ініціатором видання Маніфесту 17 жовтня 1905 р. був:
а) Г. Распутін; б) Г. Плеханов; в) Г. Гапон; г) С. Вітте.

Синьхайська революція 1911 р. відбулася в:
а) Японії; б) Кореї; в) Китаї; г) В’єтнамі.

Революція в Мексиці відбулася у:
а) 1905-1907 рр.; б) 1907-1910 рр.; в) 1907-1917 рр.; г) 1910-1917 рр.

Автором роману “Мартін Іден” є:
а) О. Уайльд; б) Г. Ібсен; в) М. Твен; г) Дж. Лондон.

Хто з наведених діячів культури не є представником живопису?
а) Е. Мане; б) О. Ренуар; в) Ш. Бодлер; г) П. Сезанн.

У блок Антанти входили:
а) Франція, Німеччина, Англія, США; б) Франція, Польща, Німеччина; в) Франція, Бельгія, Нідерланди, Англія;
г) Франція, Росія, Англія.
Російсько-японська війна почалася у:
а) 1901 р.; б) 1904 р.; в) 1911 р.; г) 1914 р.

Перша революція в Росії почалася у:
а) січні 1905 р.; б) лютому 1907 р.; в) лютому 1906 р.; г) лютому 1917 р.

І державна Дума була скликана у:
а) 1905 р.; б) 1906 р.; в) 1907 р.; г) 1912 р.

Партію конституційних демократів (кадетів) Росії очолював:
а) П. Столипін; б) Г. Плеханов; в) П. Мілюков; г) В. Шульгін.

Розпуск ІІ державної Думи відбувся у:
а) червні 1907 р.; б) червня 1911 р.; в) серпні 1914 р.; г) серпні 1912 р.

Реформи П. Столипіна проводилися у:
а) 1905-1907 рр.; б) 1911-1914 рр.; в) 1907-1911 рр.; г) 900-1905 рр.
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У “Четвертний союз” входили:
а) Франція, Німеччина, Бельгія, Данія; б) Німеччина, Австро-Угорщина, Італія, Греція; в) Румунія, Австро-Угорщина,
Сербія, Італія; г) Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія.
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Що сталося 1 серпня 1914 р.?
а) Німеччина оголосила війну Росії; б) Австро-Угорщина оголосила війну Франції; в) Англія оголосила війну Німеччині;
г) вторгнення німецьких військ в Бельгію.
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“Лінія Мажино” – це система фортифікаційних споруд на території:
а) Бельгії та Люксембургу; б) Франції; в) Італії; г) Австро-Угорщини.

“План Шліффена” передбачав блискавичний розгром:
а) Німеччиною Франції; б) Росією Австро-Угорщини; в) Францією Німеччини; г) Англією Італії.

Воєнна кампанія 1914 р. завершилась на користь:
а) Антанти; б) Троїстого союзу; в) США; г) Японії.
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Вперше бойові отруйні гази були застосовані у 1915 р. в районі ріки:
а) Рейн; б) Маас; в) Іпр; г) Гарона.

Битва під Верденом відбулася на території:
а) Бельгії; б) Франції; в) Прибалтики; г) Східної Пруссії.

Італія вступила у війну на боці Антанти в:
а) травні 1916 р.; б) травні 1915 р.; в) жовтні 1916 р.; г) жовтні 1915 р.

“Брусилівський прорив” почався в:
а) квітні 1915 р.; б) жовтні 1915 р.; в) червні 1916 р.; г) грудні 1916 р.

Початок битви під Верденом припадає на:
а) лютий 1916 р.; б) серпень 1914 р.; в) серпень 1916 р.; г) лютий 1915 р.

США вступили у Першу світову війну у:
а) серпні 1914 р.; б) квітні 1915 р.; в) серпні 1916 р.; г) квітні 1917 р.

Президентом США під час Першої світової війни був:
а) Т. Рузвельт; б) Ф. Рузвельт; в) Д. Ллойд-Джордж; г) В. Вілсон.

США вступили у Першу світову війну з ініціативи президента:
а) Куліджа; б) Рузвельта; в) Джонсона; г) Вілсона.

Найбільший відсоток жертв Першої світової війни відносно населення був у:
а) Франції; б) Росії; в) Сербії; г) Німеччині.

Першими з Четвертного союзу з війни вийшла:
а) Болгарія; б) Італія; в) Туреччина; г) Росія.

“Комп’єнське перемир’я” було підписано:
а) 9 вересня 1918 р.; б) 3 жовтня 1918 р.; в) 11 листопада 1918 р.; г) 20 грудня 1918 р.

Більшовицький переворот в Росії відбувся:
а) 27 лютого 1917 р.; б) 19 серпня 1917 р.; в) 25 жовтня 1917 р.; г) 17 листопада 1917 р.

Перша світова війна закінчилась у:
а) січні 1921 р.; б) листопаді 1918 р.; в) грудні 1916 р.; г) березні 1918 р.

Збройний виступ чехословацького корпусу проти Радянської влади стався у:
а) травні 1918 р.; б) грудні 1917 р.; в) грудні 1918 р.; г) травні 1919 р.

Командувачем білогвардійськими силами на півдні Росії у 1919 р. був:
а) С. Каменєв; б) М. Тухачевський; в) О. Колчак; г) А. Денікін.

Розгром армії Врангеля в Криму стався у:
а) травні 1918 р.; б) листопаді 1918 р.; в) травні 1920 р.; г) листопаді 1920 р.

Ліга націй була створена за ініціативою:
а) Франції; б) Швейцарії; в) США; г) СРСР.

Сен-Жерменський мирний договір 1919 р. було укладено з:
а) Болгарією; б) Австрією; в) Угорщиною; г) Туреччиною.

Мирний договір в Нейї у 1919 р. було укладено з:
а) Болгарією; б) Австрією; в) Угорщиною; г) Туреччиною.
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Мирний договір в Трианоні у 1920 р. було укладено з:
а) Болгарією; б) Австрією; в) Угорщиною; г) Туреччиною.

Мирний договір в Севрі у 1920 р. було укладено з:
а) Болгарією; б) Австрією; в) Угорщиною; г) Туреччиною.

На Генуезькій мирній конференції 1922 р. Англію представляв прем’єр-міністр:
а) У. Черчілль; б) Д. Ллойд-Джордж; в) Н. Чемберлен; г) Р. Макдональд.

СРСР добився дипломатичного визнання з боку Англії та Франції у:
а) 1924 р.; б) 1929 р.; в) 1934 р.; г) 1937 р.

Сума репарацій, накладених на переможену у Першій світовій війні Німеччину складала (млрд. марок):
а) 5; б) 78; в) 98; г) 132.

Жінки США отримали виборчі права у:
а) 1901 р.; б) 1924 р.; в) 1917 р.; г) 1919 р.

Лейбористи вперше сформували уряд:
а) 1923 р.; б) 1927 р.; в) 1938 р.; г) 1937 р.

Надання статусу домініону ряду колоній Британської імперії передбачав :
а) Вестмінстерський статут; б) Статті конфедерації; в) Велика Хартія вольностей; г) Habeas Corpus act.

Ірландія отримала статус домініону в складі Британської імперії у:
а) 1914 р.; б) 1918 р.; в) 1921 р.; г) 1939 р.

С. Болдуїн обирався прем’єр-міністром Британії:
а) 1 раз; б) 2 рази; в) 3 рази; г) 4 рази.

Загальнонаціональний страйк в Англії був у:
а) 1919 р.; б) 1923 р.; в) 1926 р.; г) 1929 р.

Фашистська партія Б. Муссоліні прийшла до влади в Італії у:
а) 1922 р.; б) 1926 р.; в) 1931 р.; г) 1936 р.

На парламентських виборах 1924 р. у Франції перемогли:
а) консерватори; б) блок лібералів і радикалів; в) блок соціалістів і радикалів; г) блок комуністів і соціалістів.

Громадянська війна в Іспанії почалася у:
а) 1921 р.; б) 1926 р.; в) 1931 р.; г) 1936 р.

Початок запровадження нової економічної політики Радянською владою припадає на:
а) березень 1921 р.; б) грудень 1929 р.; в) квітень 1925 р.; г) березень 1923 р.

Аншлюс Австрії був здійснений у:
а) 1933 р.; б) 1937 р.; в) 1938 р.; г) 1940 р.

Початок суцільної колективізації в СРСР припадає на кінець:
а) 1921 р.; б) 1925 р.; в) 1929 р.; г) 1932 р.

Уряд Народного фронту вперше прийшов до влади в:
а) Франції; б) Італії; в) Португалії; г) Іспанії.

Нацистська партія взяла владу в Німеччина в:
а) 1919 р.; б) 1923 р.; в) 1933 р.; г) 1937 р.
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На парламентських виборах 1919 р. у Франції перемогли:
а) консерватори; б) ліберали; в) радикали; г) соціалісти.

Ф.Д. Рузвельта вперше було обрано президентом США в:
а) 1932 р.; б) 1930 р.; в) 1928 р.; г) 1934 р.

Офіційна угода про спільні дії соціалістів і комуністів у Франції була підписана у:
а) 1924 р.; б) 1929 р.; в) 1934 р.; г) 1939 р.

“Лінія Маннергейма” знаходиться в:
а) Франції; б) Німеччині; в) Фінляндії; г) Латвії.

Позначте країну, з розвитком якої у 1920-1930-х роках пов’язані поняття “сквадри”, “Латеранський пакт”,
“корпоративна система”:
а) Італія; б) Німеччина; в) Іспанія; г) Румунія.
Позначте положення, яке розкриває основний зміст діяльності Індійського Національного Конгресу під керівництвом
М. Ганді на шляху до незалежності країни:
а) сприяння утвердженню в країні демократичних свобод англійського зразка; б) підготовка збройного народного повстання
проти британської колоніальної влади; в) ненасильницький опір британській колоніальній владі; г) розмежування
повноважень між органами місцевого самоуправління та колоніальною владою.

Вкажіть крок Гітлера, який став наступним після аншлюсу Австрії:
а) окупація Рейнської демілітаризованої зони; б) окупація Судетської області Чехословаччини; в) приєднання Клайпеди до
Німеччини; г) підписання радянсько-німецького пакту про ненапад.
Позначте прізвище автора драми-перестороги “Матінка Кураж та її діти”:
а) Е.М. Ремарк; б) А. Барбюс; в) Ф. Кафка; г) Б. Брехт.
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Позначте причину, яка спонукала Францію та Бельгію самочинно у січні 1923 р. окупувати Рурську область
Німеччини:
а) військове зазіхання Німеччини на вугільні шахти Саару Франції; б) відмова Німеччини визнати Лігу Націй як найвищого
міжнародного арбітра; в) припинення виплат репарацій Німеччиною згідно з умовами Версальського договору;
г) укладання Німеччиною сепаратного договору з Радянською Росією.
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Позначте подію, яка серед вказаних відбулася раніше:
а) початок “Великої депресії” в США; б) прихід до влади у Франції Народного фронту на чолі з Л. Блюмом; в) обрання
Президентом США Ф. Рузвельта; г) формування Р. Макдональдом першого в історії Великої Британії лейбористського
уряду.
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Вторгнення фашистських військ у Грецію та Югославію відбулося у:
а) вересні 1939 р.; б) квітні 1940 р.; в) вересні 1940 р.; г) квітні 1941 р.

Капітуляція Франції перед фашистською Німеччиною відбулася у:
а) червні 1940 р.; б) червні 1941 р.; в) листопаді 1940 р.; г) листопаді 1941 р.

Напад Японії на базу США Перл-Харбор стався:
а) 1 вересня 1939 р.; б) 22 червня 1941 р.; в) 1 січня 1942 р.; г) 7 грудня 1941 р.

Напад Німеччини на СРСР стався:
а) 1 вересня 1939 р.; б) 22 червня 1941 р.; в) 1 січня 1942 р.; г) 1 грудня 1941 р.

Вкажіть конференцію, на якій лідери антигітлерівської коаліції обговорювали проблему створення універсальної
міжнародної організації для підтримки миру і безпеки та питання уряду і кордонів повоєнної Польщі:
а) Кримська (Ялтинська); б) Московська; в) Тегеранська; г) Берлінська (Потсдамська).
Укладання у Вашингтоні 26 державами Декларації Об’єднаних Націй відбулось:
а) 1 вересня 1939 р.; б) 22 червня 1941 р.; в) 1 січня 1942 р.; г) 7 грудня 1941 р.

Яка із названих подій відбулося пізніше?
а) Курська битва; б) Сталінградська битва; в) Тегеранська конференція; г) початок вторгнення англо-американських військ
в Італію.
Остаточна ліквідація блокади Ленінграду відбулася у:
а) січні 1944 р.; б) січні 1943 р.; в) грудні 1942 р.; г) грудні 1944 р.

Термін, який відповідає визначенню - “Процес поступової уніфікації та зрощування національних економік
європейських країн з метою подолання суперечностей між інтернаціоналізацією господарського життя та обмеженими
можливостями внутрішніх ринків – це:
а) денаціоналізація; б) асиміляція; в) інкорпорація; г) інтеграція.
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Позначте ознаку, за якою британська Індія 1947 р. розділилася на дві держави - Індію та Пакистан:
а) релігійною; б) расовою; в) територіальною; г) національною.

Позначте країни Східної Європи, які зазнали інтервенції з боку СРСР упродовж 1950-1960-х років:
а) Югославія, Румунія; б) Румунія, Чехословаччина; в) Чехословаччина, Угорщина; г) Угорщина, Польща.

Позначте напрямок діяльності ЮНЕСКО – спеціалізованої установи ООН:
а) надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі покращення умов життя дітей, захисту їхніх прав; б) розширення
співробітництва народів в галузях освіти, науки, культури та інформації; в) забезпечення врегулювання проблем біженців,
надання їм міжнародного правового захисту та матеріальної допомоги; г) моніторинг стану довкілля, координація
міжнародного співробітництва з ліквідації екологічних катастроф.

Єлизавета ІІ вступила на британський престол в:
а) 1952 р.; б) 1962 р.; в) 1982 р.; г) 1990 р.

Четверта республіка у Франції існувала в:
а) 1944-1948 рр.; б) 1946-1952 рр.; в) 1946-1958 рр.; г) 1944-1954 рр.

Яке місто з названих було звільнено від німецько-фашистських окупантів останнім?
а) Бухарест; б) Прага; в) Варшава; г) Бєлград.

Першим канцлером ФРН був:
а) Л. Ерхард; б) К. Шумахер; в) К. Аденауер; г) В. Брандт.

Прем’єр-міністром Англії по завершенні Другої світової війни став:
а) У. Черчілль; б) К. Етлі; в) М. Тетчер; г) А. Іден.

Х. Перон був президентом:
а) Іспанії; б) Аргентини; в) Португалії; г) Бразилії.

“Роком Африки” вважається:
а) 1959 р.; б) 1960 р.; в) 1967 р.; г) 1974 р.

Першим післявоєнним президентом США був:
а) Д. Ейзенхауер; б) Г. Трумен; в) Р. Ніксон; г) Л. Джексон.

Карибська криза мала місце в:
а) 1952 р.; б) 1959 р.; в) 1962 р.; г) 1969 р.

Президентом США під час Карибської кризи був:
а) Дж. Кеннеді; б) Г. Трумен; в) Р. Ніксон; г) Л. Джонсон.

Загибель Дж. Кеннеді сталася в:
а) 1959 р.; б) 1969 р.; в) 1963 р.; г) 1965 р.

Початок участі США у війні у В’єтнамі припадає на:
а) 1964 р.; б) 1969 р.; в) 1967 р.; г) 1971 р.

США вивели свої війська із В’єтнаму в:
а) 1965 р.; б) 1969 р.; в) 1971 р.; г) 1973 р.

Президентом США у 1980 роки був обраний:
а) Дж. Кеннеді; б) Б. Клінтон; в) Р. Рейган; г) Р. Ніксон.

А. Піночет був правителем в:
а) Парагваї; б) Колумбії; в) Мексиці; г) Чилі.

Остаточне скасування режиму апартеїду в ПАР припадає на:
а) 1960 р.; б) 1969 р.; в) 1990 р.; г) 1994 р.
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Папа римський Іван-Павло II за національністю був:
а) італійцем; б) німцем; в) поляком; г) французом.

Початок “Спільного ринку” датується:
а) 1945 р.; б) 1949 р.; в) 1959 р.; г) 1957 р.

Ж. Ширак вперше став президентом Франції в:
а) 1981 р.; б) 1988 р.; в) 1995 р.; г) 2002 р.

У кінці 2005 р. на виборах президента в Польщі переміг:
а) Л. Валенса; б) О. Квасневський; в) Л. Качинський; г) В. Ярузельський.

НАТО утворено в:
а) 1945 р.; б) 1949 р.; в) 1955 р.; г) 1959 р.

Профспілкове об’єднання “Солідарність” було утворено в 1980 р. у:
а) Німеччині; б) Франції; в) Польщі; г) Югославії.

Шарль де Голь був президентом Франції з:
а) 1944 р.; б) 1952 р.; в) 1958 р.; г) 1954 р.

Шарль де Голь був президентом Франції до:
а) 1958 р.; б) 1964 р.; в) 1975 р.; г) 1969 р.

Ф. Міттеран став президентом Франції в:
а) 1969 р.; б) 1975 р.; в) 1979 р.; г) 1981 р.

Роком утворення ФРН і НДР був:
а) 1945 р.; б) 1949 р.; в) 1955 р.; г) 1951 р.

Берлінська стіна була споруджена в:
а) 1945 р.; б) 1949 р.; в) 1961 р.; г) 1971 р.

Соціал-демократична партія вперше прийшла до влади у ФРН в:
а) 1949 р.; б) 1959 р.; в) 1969 р.; г) 1979 р.

Першим соціал-демократичним канцлером ФРН був:
а) К. Шумахер; б) Л. Ерхард; в) В. Брандт; г) Г. Шредер.

Г. Коль став канцлером ФРН у:
а) 1983 р.; б) 1988 р.; в) 920 р.; г) 1978 р.

Г. Коль очолював партію:
а) християнських демократів; б) вільних демократів; в) соціал-демократів; г) “зелених”.

Партія Г. Коля була усунута від влади в:
а) 1983 р.; б) 1988 р.; в) 1998 р.; г) 1994 р.

Що відбулося раніше?
а) відставка Е. Хонеккера; б) зруйнування Берлінської стіни; в) саморозпуск Варшавського договору; г) об’єднання
Німеччини.
Офіційною датою об’єднання Німеччини вважається:
а) 7 жовтня 1989 р.; б) 9 листопада 1989 р.; в) 9 травня 1990 р.; г) 3 жовтня 1990 р.

Замах на папу Римського Івана Павла ІІ відбувся в:
а) 1975 р.; б) 1982 р.; в) 1985 р.; г) 1972 р.
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Лідера християнсько-демократичної партії Італії, страченого бойовиками “Червоних бригад” звали:
а) Д. Андреотті; б) С. Лорен; в) Р. Проді; г) А. Моро.

Позначте рік виведення обмеженого військового контингенту СРСР з Афганістану:
а) 1985 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

Варшавський договір був утворений в:
а) 1945 р.; б) 1949 р.; в) 1955 р.; г) 1959 р.

Перший візит керівника Радянського уряду в США відбувся в:
а) 1945 р.; б) 1955 р.; в) 1959 р.; г) 1965 р.

Перший в світі штучний супутник Землі в жовтні 1957 р. був запущений:
а) США; б) Японією; в) СРСР; г) Францією.

Об’єднання В’єтнаму і створення СРВ відбулось у:
а) 1965 р.; б) 1971 р.; в) 1976 р.; г) 1981 р.

Ангола і Мозамбік були колоніями:
а) Британії; б) Франції; в) Португалії; г) Туреччини.

Індонезія була колонією:
а) Голландії; б) Британії; в) Франції; г) Іспанії.

Ф. Кастро прийшов до влади на Кубі в:
а) 1959 р.; б) 1965 р.; в) 1969 р.; г) 1975 р.

Президентом США в 1964 р. був:
а) Р. Рейган; б) Р. Ніксон; в) Л. Джонсон; г) Дж. Кеннеді.

Президентом США в 1972-1974 рр. був:
а) Р. Рейган; б) Р. Ніксон; в) Дж. Буш-старший; г) Дж. Картер.

Президентом США в 1977-1980 рр. був:
а) Р. Рейган; б) Р. Ніксон; в) Дж. Буш-старший; г) Дж. Картер.

Президентом США в 1992 р. став:
а) Р. Рейган; б) Дж. Буш-старший; в) Б. Клінтон; г) Р. Ніксон.

Конституційна реформа в Канаді відбулася в:
а) 1964 р.; б) 1972 р.; в) 1982 р.; г) 1990 р.

М. Тетчер була на чолі уряду Британії в:
а) 1974-1979 рр.; б) 1979-1990 рр.; в) 1990-1997 рр.; г) 1968-1974 рр.

Т. Блер очолює партію:
а) консервативну; б) ліберальну; в) лейбористську; г) демократичну.

Т. Блер вперше очолив уряд Британії у:
а) 1990 р.; б) 1982 р.; в) 1993 р.; г) 1997 р.

На парламентських виборах у ФРН в 2005 р. перемогла партія:
а) соціал-демократів; б) християнських демократів; в) “зелених”; г) вільних демократів.

В 2001-2006 рр. уряд Італії очолював:
а) Р. Проді; б) С. Берлусконі; в) А. Фокфоні; г) Е. Берлінгуер.
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Останній військовий режим в Бразилії зрікся влади в:
а) 1964 р.; б) 1975 р.; в) 1985 р.; г) 1994 р.

А. Піночет передав керівництво державою обраному народом президенту в:
а) 1973 р.; б) 1980 р.; в) 1983 р.; г) 1990 р.

Встановіть послідовність подій:
а) утворення Четвертного союзу; б) початок Першої світової війни; в) завершення створення Антанти; г) битва на Марні.
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Розташуйте події в порядку черговості:
а) оголошення Німеччиною війни Російській імперії; б) вбивство ерц-герцога Фердинанда в Сараєво; в) оголошення
Австрією війни Сербії; г) вступ у війну США.

бваг

138

Розташуйте події в хронологічній послідовності:
а) битва на Марні; б) вторгнення Російської армії в Східну Пруссію; в) верденська битва; г) контрнаступ військ Антанти
на р. Соммі.

бавг

139

Встановіть послідовність подій:
а) Комп’єнське перемир’я; б) “14 пунктів” В. Вілсона; в) капітуляція німецької Південно-Західної Африки (Намібії);
г) вихід із світової війни Туреччини.

вбга

140

Встановіть послідовність подій:
а) Комп’єнське перемир’я; б) “14 пунктів” В. Вілсона; в) капітуляція німецької Південно-Західної Африки (Намібії);
г) вихід із світової війни Туреччини.

гдбв

141

Встановіть послідовність подій:
а) повалення уряду БЗНС О. Стамболійського; б) прихід до влади М. Хорті; в) встановлення диктатури П. де Рівери;
г) “каппівський заколот”.

бгав

142

Встановіть послідовність подій:
а) установлення диктатури Й. Антонеску в Румунії; б) проголошення Чехословацької Республіки; в) підписання Ризького
мирного договору між РСФСР, УСРР та Польщею; г) проголошення М. Хорті регентом Угорщини.

бгва

143

Розташуйте у порядку черговості ці події:
а) Курська битва; б) Сталінградська битва; в) Тегеранська конференція; г) операція вторгнення англо-американських
військ в Італію.

багв
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Встановіть відповідність між подіями та прізвищами діячів, які були причетні до них:
1) Дж. Андреотті;
а) вихід Франції з військової організації НАТО;
2) Ш. де Голль;
б) війна на Фолклендських островах;
3) В. Брант;
в) вступ Великої Британії до “Спільного ринку”;
4) Е. Хіт;
г) операція “Чисті руки”.
5) М. Тетчер;

Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:
а) прихід нацистів до влади в Німеччині; б) прихід до влади у Франції уряду Народного фронту; в) початок “Великої
депресії”; г) проведення Генуезької мирної конференції.
Розташуйте в хронологічній послідовності президентів США:
а) Ф. Рузвельт; б) В. Вілсон; в) К. Кулідж; г) Т. Рузвельт.
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Встановіть послідовність подій:
а) перший прихід до влади в Британії лейбористської партії; б) прийняття в США “сухого закону”; в) окупація франкобельгійськими військами Руру; г) прихід фашистів до влади в Італії.

бгва

148

Встановіть послідовність подій:
а) прийняття “плану Дауеса”; б) Локарнська конференція; в) проголошення початку НЕП в радянській Росії; г) військовий
заколот генерала Л. Корнілова.

гваб

149

150

Встановіть послідовність подій:
а) “план Юнга”; б) окупація Францією та Бельгією Руру; в) Вашингтонська мирна конференція; г) “план Дауеса”.

Встановіть послідовність подій:
а) прийняття Німеччини до Ліги Націй; б) пакт Бріана–Келлога; в) Лозаннська конференція.

вбга
гваб
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Встановіть послідовність:
а) “велика депресія” в США; б) період “проспериті” в США; в) “новий курс” Ф.Д. Рузвельта; г) здобуття Ірландією статусу
домініону.

гбав

152

Встановіть послідовність:
а) революція в Німеччині; б) спроба військового перевороту Л. Корнілова; в) тимчасовий уряд Г. Львова; г) здобуття
незалежності Фінляндією.

вбга
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Встановіть відповідність:
1) Німеччина;
2) Росія;
3) Велика Британія;
4) Іспанія;

а) “воєнний комунізм”;
б) Веймарська конституція;
в) уряд Народного фронту;
г) загальнодержавний страйк шахтарів 1926 р.;
д) “новий курс”.
Встановіть відповідність між державами та прізвищами діячів, до яких вони причетні:
1) США;
а) Б. Муссоліні;
2) Велика Британія;
б) Ж.Б. Клемансо;
3) Франція;
в) К. Кулідж;
4) Німеччина;
г) С. Болдуїн;
д) Ф. Еберт.

Встановіть послідовність:
а) встановлення Веймарської республіки в Німеччині; б) утворення СРСР; в) встановлення фашистської диктатури в Італії;
г) “пивний путч” у Мюнхені.

багв
вгбд
авбг
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Встановіть відповідність:
1) Польща;
а) диктатура П. де Рівери;
2) Італія;
б) “Корпоративна система”;
3) Іспанія;
в) режим “санації”;
4) Чехо-Словаччина;
г) Т. Масарик;
д) М. Хорті.

вбаг
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Встановіть відповідність:
1) Румунія;
а) режим М. Хорті;
2) Угорщина; б) диктатура Ф. Франко;
3) Болгарія;
в) режим Й. Антонеску;
4) Італія;
г) таємна поліція ОВРА;
д) уряд БЗНС О. Стамболійського.

вадг
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Встановіть послідовність:
а) “14 пунктів” В. Вілсона; б) вступ у війну Італії; в) “Брусилівський прорив”; г) вихід Росії з Першої світової війни.

Встановіть послідовність проголошення незалежності:
а) Королівства сербів, хорватів і словенців; б) Чехо-Словаччини; в) Польщі; г) Угорщини.

Встановіть відповідність:
1) Михайло Булгаков;
2) Бертольд Брехт;
3) Ернест Гемінґвей;
4) Марсель Пруст;

а) “Матінка Кураж та її діти”;
б) “Майстер і Маргарита”;
в) “У пошуках утраченого часу”;
г) “Жовтий диявол”;
д) “По кому позвін”?

бваг
вгаб
бадв
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Встановіть послідовність подій:
а) утворення Чехословацької республіки; б) встановлення режиму “санації” в Польщі; в) початок колективізації в СРСР;
г) Вашінгтонська мирна конференція.

агбв

162

Встановіть послідовність подій:
а) Мюнхенська конференція; б) підписання “пакту Молотова – Ріббентропа”; в) прихід до влади в Угорщині М. Хорті;
г) прихід до влади в Італії Б. Муссоліні.

вгаб

163

Встановіть послідовність подій:
а) прихід до влади в Іспанії уряду Народного фронту; б) Раппальський мирний договір; в) прихід до влади в США В.
Вілсона; г) встановлення диктатури І. Антонеску в Румунії.

вбаг

164

Встановіть послідовність подій:
а) офіційне прийняття Королівством сербів, хорватів і словенців назви Югославія; б) прийняття Веймарської конституції в
Німеччині; в) утворення СРСР; г) прихід до влади в Британії уряду Н. Чемберлена.

бваг

165

Встановіть послідовність подій:
а) вбивство короля Югославії Олександра; б) смерть Ю. Пілсудського; в) прихід до влади у Франції Національного блоку
на чолі з О. Мільєраном; г) “Кришталева ніч” в Німеччині.

вабг

166

Встановіть послідовність подій:
а) проголошення Іспанії республікою; б) “Ніч довгих ножів” в Німеччині; в) друга перемога лейбористів на парламентських
виборах в Британії; г) отримання Ірландією статусу домініону.

гваб

167

Встановіть послідовність:
а) аншлюс Австрії; б) загальнонаціональний страйк в Британії; в) Мюнхенський (“пивний”) заколот; г) смерть В.І. Леніна.

вгба

168

Встановіть послідовність подій:
а) прийняття в СРСР плану першої п’ятирічки; б) початок президентства П. фон Гінденбурга; в) закінчення громадянської
війни в Іспанії; г) скасування в США “сухого закону”.

багв

169

Встановіть послідовність подій:
а) антибільшовицьке повстання в Кронштадті; б) прихід до влади картелю лівих сил на чолі з Е. Ерріо у Франції;
в) прийняття Німеччини в Лігу Націй; г) прихід до влади в США президента Г. Гувера.

абвг

170

Встановіть послідовність подій:
а) призначення Гітлера канцлером Німеччини; б) дипломатичне визнання Сполученими Штатами СРСР; в) обрання
(вперше) президентом США Ф. Рузвельта; г) прийняття “плану Юнга”.

гваб

171

Встановіть послідовність подій:
а) прийняття СРСР курсу на індустріалізацію; б) проведення Вашингтонської мирної конференції; в) утворення в
Німеччині нацистської партії; г) встановлення в Іспанії диктатури Примо де Рівери.

вбга

172

Встановіть послідовність подій:
а) робота Всеросійських Установчих зборів; б) прихід Гітлера до керівництва націонал-соціалістичною робітничою партією;
в) утворення Ліги Націй; г) підписання Раппальського мирного договору.

авбг

173

Встановіть послідовність подій:
а) рік “великого перелому” в СРСР; б) прийняття Веймарської Конституції; в) вихід Німеччини з Ліги Націй; г) прихід до
влади в Іспанії Ф. Франко.

бавг

174

Встановіть послідовність подій:
а) початок суцільної колективізації в СРСР; б) приєднання Бессарабії та Північної Буковини до Румунії; в) “меморандум
Танаки” в Японії; г) обрання К. Ататюрка президентом Туреччини.

бгва

175

Розташуйте в хронологічній послідовності головування в уряді СРСР:
а) Сталіна; б) Леніна; в) Молотова; г) Рикова.

бгва

176

Розташуйте в хронологічній послідовності:
а) відставка диктатора П. де Рівери в Іспанії; б) рік піку політичних репресій в СРСР; в) Латеранський пакт між Папою
римським і керівництвом Італії; г) проголошення А. Гітлера “фюрером Третього рейху”.

вагб

177

Встановіть послідовність подій:
а) ліквідація репараційних зобов’язань Німеччини; б) укладання пакту Бріана–Келлога; в) початок періоду “проспериті” в
США; г) укладання Вестмінстерського статуту.

вбга

178

Встановіть послідовність подій:
а) Брест-Литовський мирний договір; б) вихід з війни Австро-Угорщини; в) підписання франко-радянського договору про
взаємодопомогу; г) початок існування Британської Співдружності.

абгв

179

Встановіть послідовність подій:
а) прийняття “сталінської” Конституції СРСР; б) утворення держави Ватикан; в) початок італо-ефіопської війни;
г) аншлюс Австрії Німеччиною.

бваг

180

Встановіть послідовність подій:
а) антикомінтернівський пакт між Німеччиною та Японією; б) початок громадянської війни в Іспанії; в) Мюнхенська змова;
г) вступ німецьких військ у Рейнську зону.

гбав

181

Встановіть послідовність подій:
а) окупація Японією Північно-Східного Китаю; б) прихід до влади в Китаї Чан-кайші; в) британський “Акт про управління
Індією”; г) проголошення Туреччини республікою.

гбав

182

Встановіть послідовність подій:
а) окупація Японією Північно-Східного Китаю; б) прихід до влади в Китаї Чан-кайші; в) британський “Акт про управління
Індією”; г) проголошення Туреччини республікою.

гвба

183

184

Встановіть відповідність:
1) VIII Олімпійські ігри 1924 р.;
2) IX Олімпійські ігри 1928 р.;
3) X Олімпійські ігри 1932 р.;
4) XI Олімпійські ігри 1936 р.;
Встановіть відповідність:
1) I зимові Олімпійські ігри 1924 р.;
2) IІ зимові Олімпійські ігри 1928 р.;
3) ІІІ зимові Олімпійські ігри 1932 р.;
4) ІV зимові Олімпійські ігри 1936 р.;

а) США;
б) Франція;
в) Бельгія;
г) Німеччина;
д) Нідерланди.

бдаг
а) США;
б) Італія;
в) Франція;
г) Німеччина;
д) Нідерланди.

185

Встановіть послідовність подій:
а) окупація Німеччиною Рейнської зони; б) приєднання Саару до Німеччини; в) конфлікт між СРСР і Японією в районі
озера Хасан; г) напад Італії на Ефіопію.

бгав

186

Встановіть послідовність подій:
а) окупація гітлерівською Німеччиною Чехо-Словаччини; б) аншлюс Австрії; в) вторгнення Японії до Центрального Китаю;
г) радянсько-японський конфлікт в районі р. Халхін-Гол.

вбаг

187

Встановіть послідовність подій:
а) радянсько-фінська війна; б) напад гітлерівської Німеччини на Польщу; в) капітуляція Франції; г) окупація гітлерівською
Німеччиною Норвегії.

багв

188

Встановіть послідовність подій:
а) висадка англо-американських військ на Сицилії; б) Сталінградська битва; в) відкриття другого фронту; г) Тегеранська
конференція.

багв

189

190

Встановіть послідовність загарбання Німеччиною:
а) Греції; б) Норвегії; в) Польщі; г) Франції.

Встановіть послідовність битв:
а) Сталінградська; б) операція “Багратіон”; в) визволення Києва; г) Курська.

вбга
агвб
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199

200

201

202
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204

205

206

Встановіть послідовність битв:
а) битва під Аль-Аламейном; б) висадка на Сицилії; в) висадка в Нормандії; г) поразка японського флоту біля атолу
Мідуей.
Розташуйте у хронологічній послідовності звільнення від фашистських військ:
а) Праги; б) Бухареста; в) Бєлграда; г) Варшави.

Розташуйте у хронологічній послідовності конференції:
а) Кримська (Ялтинська); б) Тегеранська; в) Сан-Франциська; г) Потсдамська.

Розташуйте в порядку хронології президентства в США:
а) Д. Ейзенхауера; б) Л. Джонсона; в) Г. Трумена; г) Дж. Кеннеді.

Встановіть послідовність подій:
а) створення ООН; б) Потсдамська мирна конференція; в) капітуляція Німеччини; г) завершення Другої світової війни.

Встановіть відповідність подій:
а) створення Загального ринку (ЄЕС); б) створення Варшавського договору; в) створення Ради Європи; г) створення
Європейського Союзу.
Встановіть відповідність:
1) Конрад Аденауер;
2) Імре Надь;
3) Вацлав Гавел;
4) Тодор Живков;
Встановіть відповідність:
1) Йосип Броз Тито;
2) Ден Сяопін;
3) Давид Бен-Гуріон;
4) Хо Ши Мін;
Встановіть відповідність:
1) Елвіс Преслі;
2) Шарль Азнавур;
3) Мадонна;
4) Френк Синатра;

а) США;
б) Чехія;
в) Болгарія;
г) Угорщина;
д) ФРН.
а) Японія;
б) Ізраїль;
в) Китай;
г) В’єтнам;
д) Югославія.
а) джаз;
б) рок-н-рол;
в) шансон;
г) естрада (поп-музика);
д) спірічуелс.

Розташуйте в порядку хронології президентства в США:
а) Р. Ніксона; б) Б. Клінтона; в) Д. Картера; г) Р. Рейгана.

Розташуйте в порядку хронології керівників уряду Британії:
а) У. Черчіль – вперше; б) Г. Вілсон – вперше; в) У. Етлі; г) У. Черчіль – вдруге.

Розташуйте в порядку хронології керівників уряду Британії:
а) Г. Вілсон – вдруге; б) М. Тетчер; в) Е. Хіт; г) Д. Каллаген.

Розташуйте в порядку хронології звільнення англійських колоній:
а) Малайзія; б) Гана; в) Індія; г) Нігерія.

Розташуйте в хронологічній послідовності президентів Франції:
а) Ф. Міттеран; б) Ж. Помпіду; в) Ш. де Голь; г) Ж. Ширак.

Встановіть послідовність звільнення французьких колоній:
а) Гвінея; б) Алжир; в) В’єтнам; г) Сенегал.

Розташуйте канцлерів Німеччини в хронологічній послідовності:
а) Л. Ерхард; б) К. Аденаур; в) Г. Шмідт; г) В. Брандт.

габв
бвга
бавг
вагб
вабг
вбаг
дгбв
двбг
бвга
авгб
авгб
вагб
вбаг
вбаг
вагб
багв

207

Встановіть послідовність подій:
а) спорудження Берлінської стіни; б) прихід до влади В. Брендта; в) вступ ФРН у НАТО; г) підписання договору між ФРН і
СРСР.

вабг

208

Встановіть послідовність подій:
а) проголошення Італії Республікою; б) вбивство лідера Християнсько-демократичної партії А. Моро; в) замах на папу
римського Івана Павла ІІ; г) вступ Італії до ЄЕС.

агбв

209

Розташуйте керівників Радянського Союзу в хронологічній послідовності:
а) К. Черненко; б) М. Хрущов; в) Ю. Андропов; г) Л. Брежнєв.

бгва

210

211

Встановіть послідовність подій:
а) ХХ з’їзд КПРС; б) початок освоєння цілини; в) запуск першого штучного супутника Землі; г) утворення Варшавського
договору.
Встановіть послідовність подій:
а) Карибська криза; б) політ Ю. Гагаріна в космос; в) будівництво БАМ; г) введення радянських військ у Чехословаччину.

бгав
багв

212

Встановіть послідовність подій:
а) проголошення М. Горбачовим курсу на перебудову; б) аварія на ЧАЕС; в) введення радянських військ в Афганістан;
г) перша зустріч М. Горбачова з Р. Рейганом в Женеві.

вабг

213

Встановіть послідовність подій:
а) обрання Б. Єльцина президентом на другий термін; б) початок першої війни Росії проти Чечні; в) штурм урядовими
військами парламенту Російської Федерації; г) підписання союзного договору між Білорусією і Росією.

вбаг

214

Розташуйте в хронологічній послідовності:
а) створення “Солідарності” в Польщі; б) спроба побудови “Соціалізму із людським обличчям” в Чехословаччині;
в) народна революція на чолі з І. Надьом в Угорщині; г) кінець правління Н. Чаушеску в Румунії.

вбаг

215

216

217

218
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222

223

Розташуйте в хронологічній послідовності лідерів Польщі:
а) Е. Герек; б) В. Гомулка; в) Т. Мазовецький; г) Б. Берут.

Розташуйте в хронологічній послідовності лідерів Чехословаччини:
а) А. Новотний; б) К. Готвальд; в) В. Гавел; г) Г. Гусак.

Розташуйте в хронологічній послідовності керівників уряду Індії:
а) І. Ганді; б) Д. Неру; в) А. Ваджпаї; г) Р. Ганді.

Розташуйте в порядку виникнення:
а) НАТО; б) ООН; в) ЄЕС; г) СНД.

Розташуйте в порядку вступу в ЄЕС:
а) Іспанія; б) Греція; в) Франція; г) Велика Британія.

Позначте, які битви відбулись в 1916 р.:
а) на Марні; б) наступ російських військ у Східній Пруссії; в) Верденська битва; г) Брусилівський прорив.

Планами економічного оздоровлення Веймарської Німеччини були:
а) План Шліффена; б) План Дауеса; в) План Маршала; г) План Юнга.

До народного фронту Франції увійшли:
а) анархісти; б) соціалісти; в) комуністи; г) радикали.

Тимчасовий уряд у Росії в 1917 р. очолювали:
а) В. Ленін; б) Г. Львов; в) Л. Троцький; г) О. Керенський.

гбав
багв
багв
бавг
вгба
вг
бг
бвг
бг

224

Політика “воєнного комунізму” передбачала:
а) запровадження госпрозрахунку; б) запровадження трудової повинності; в) створення трудових армій; г) запровадження
трудового податку.

бв

225

Нова економічна політика передбачала:
а) запровадження продрозкладки; б) запровадження трудової повинності; в) проведення грошової реформи; г) дозвіл
торгівлі надлишками продуктів.

вг

226

227

228

В боротьбі за владу Й. Сталін переміг:
а) О. Рикова; б) Л. Троцького; в) М. Калініна; г) Л. Каменєва.

Президентами Веймарської Німеччини були:
а) Ф. Шейдеман; б) Ф. Еберт; в) В. Капп; г) П. Гінденбург.

Положення соціального ідеалу М. Ганді “сарвадайя”:
а) побудова соціалізму; б) соціальна рівність і соціальна справедливість; в) диктатура пролетаріату і селянства; г) гармонія
людини з природою.

бг
бг
бг
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Позначте події, які відбулися у 1920-х роках в індустріально розвинених країнах Заходу:
а) укладання Антикомінтернівського пакту; б) “пивний путч” А. Гітлера в Німеччині; в) створення Народного фронту Л.
Блюма у Франції; г) формування Р. Макдональдом першого лейбористського уряду Великої Британії.
Головну роль у керівництві роботою Паризької конференції 1919-1920 роках відігравали глави урядів:
а) Франції; б) Росії; в) Британії; г) Німеччини.

Уряди Британії між світовими війнами очолювали:
а) Л. Джордж; б) Гардінг; в) Болдуїн; г) Макдональд.

Уряди Франції між світовими війнами очолювали:
а) Мільєран; б) Ерріо; в) Деладьє; г) де Голль.

Президентами США між світовими війнами були:
а) Т. Рузвельт; б) Ф. Рузвельт; в) К. Кулідж; г) Г. Гувер.

Президентами Веймарської республіки були:
а) Еберт; б) Гітлер; в) Тельман; г) Гіндебург.

Учасниками Четвертного союзу були:
а) Німеччина; б) Румунія; в) Польща; г) Болгарія.

Тоталітарні режими в 1930-і роки встановилися в:
а) Румунії; б) Угорщині; в) Франції; г) Бельгії.

Колоніями інших країн в 1920-1930-і роки були:
а) Бразилія; б) Індія; в) Китай; г) Індонезія.

Фашистські режими в 1930-і роки встановилися в:
а) Німеччині; б) Швеції; в) Голландії; г) Португалії.

Німеччина в кінці 1930-х років висувала територіальні претензії до:
а) Франції; б) Данії; в) Чехословаччини; г) Польщі.

У Мюнхенській конференції у 1938 р. брали участь глави держав:
а) Британії; б) СРСР; в) Польщі; г) Німеччини.

Президентами Чехословацької республіки між світовими війнами були:
а) Т. Масарик; б) Ю. Пілсудський; в) К. Чапек; г) Е. Бенеш.

Лідерами комуністичних партій провідних країн Європи в 1920-30 роки були:
а) М. Торез; б) Е. Тельман; в) Ж. Марше; г) А. Грамші.

Договори про взаємну допомогу проти агресії в 1935 р. підписали:
а) Франція; б) Польща; в) Чехословаччина; г) СРСР.

Чисельними національними меншинами міжвоєнної Польщі були:
а) німці; б) українці; в) чехи; г) болгари.

Чисельними національними меншинами міжвоєнної Румунії були:
а) угорці; б) чехи; в) німці; г) болгари.

Уряди Народного фронту прийшли в середині 1930-х років до влади в:
а) Франції; б) Німеччині; в) Польщі; г) Іспанії.

Громадянські війни між світовими війнами мали місце в:
а) Франції; б) Іспанії; в) Чехословаччині; г) Китаї.
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Державні, військові перевороти в 1920-1930 роках мали місце в:
а) Югославії; б) Болгарії; в) Чехословаччині; г) Бельгії.

Жертвами японської експансії в 1930 роки мали стати:
а) Китай; б) Монголія; в) Індія; г) США.

Лідерами національно-визвольного руху в Індії в 1920-1930-х роках були:
а) М. Ганді; б) І. Ганді; в) Д. Неру; г) А. Сукарно.

В 1920-1930 роки як незалежні держави існували:
а) Персія (Іран); б) Ірак; в) Хіджас (Саудівська Аравія); г) Сирія.

До політичних керівників Польщі між світовими вій-нами належали:
а) Ю. Пілсудський; б) В. Менжинський; в) Ю. Бек; г) В. Воровський.

Радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р. підписали:
а) Й. Сталін; б) А. Гітлер; в) В. Молотов; г) Й. Ріббентроп.

До СРСР в 1939 р. були приєднані:
а) Західна Білорусія; б) Буковина; в) Західна Україна; г) Прибалтика.

До СРСР в 1940 р. були приєднані:
а) Західна Білорусія; б) Буковина; в) Західна Україна; г) Прибалтика.

Мюнхенську угоду 1938 р. не підписували:
а) Е. Бенеш; б) Н. Чемберлен; в) А. Гітлер; г) Й. Сталін.

Окупація Гітлером Чехословаччини супроводжувалась проголошенням протекторату:
а) Чехії; б) Словаччини; в) Моравії; г) Підкарпатської України.

Учасниками Московських переговорів 1939 р. про колективну безпеку були:
а) Великобританія; б) США; в) Франція; г) СРСР.

В квітні 1940 р. гітлерівська Німеччина напала на:
а) Болгарію; б) Грецію; в) Румунію; г) Югославію.

Учасникам Тегеранської конференції були:
а) Великобританія; б) Франція; в) США; г) СРСР.

Учасниками Руху Опору в Польщі були:
а) Легіон свободи; б) Армія Крайова; в) Гвардія людова; г) Народно-визвольна армія.

Видатні фізики першої половини ХХ ст.:
а) А. Ейнштейн; б) Н. Бор; в) З. Фрейд; г) М. Планк.

Видатні літератори першої половини ХХ ст.:
а) Б. Брехт; б) П. Пікассо; в) А. Барбюс; г) Е.М. Ремарк.

Президентами США в 1960-1970-х роках були:
а) Г. Трумен; б) Л. Джонсон; в) Г. Вілсон; г) Р. Ніксон.

Президентами США в 1950-1960-х роках були:
а) Г. Трумен; б) Л. Джонсон; в) Р. Ніксон; г) Р. Рейган.

Президентами США в 1970-1980-х роках були:
а) Л. Джонсон; б) Дж. Картер; в) Р. Рейган; г) Д. Ейзенхауер.
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Президентами США в 1980-1990-х роках були:
а) Р. Ніксон; б) Р. Рейган; в) Д. Буш-старший; г) Б. Клінтон.

Президентами V республіки у Франції були:
а) Ш. де Голль; б) Ж. Помпіду; в) П. Моруе; г) Ф. Міттеран.

Головами уряду Британії у 1945-1965 рр. були:
а) К. Еттлі; б) У. Черчіль; в) А. Іден; г) М. Тетчер.

Головами уряду Британії в 1965-1985 рр. були:
а) А. Іден; б) М. Тетчер; в) Г. Вілсон; г) Е. Хіт.

Головами уряду Британії в 1985-2005 рр. були:
а) Д. Мейджер; б) Т. Блер; в) М. Тетчер; г) Г. Вілсон.

Канцлерами ФРН були:
а) В. Брандт; б) К. Аденауер; в) Й. Штраус; г) К. Бохман.

Канцлерами ФРН від соціал-демократичної партії були:
а) В. Брандт; б) Г. Шмідт; в) Л. Ерхард; г) Г. Шредер.

Канцлерами ФРН від християнсько-демократичної партії були:
а) К. Аденауер; б) Г. Шмідт; в) Л. Ерхард; г) Г. Коль.

Прем’єр-міністрами Британії від консервативної партії були:
а) У. Черчіль; б) Е. Хіт; в) Д. Каллеген; г) М. Тетчер.

Прем’єр міністрами Британії від лейбористської партії були:
а) К. Еттлі; б) Е. Хіт; в) Г. Вілсон; г) Т. Блер.

Президентами США від демократичної партії були:
а) Г. Трумен; б) Д. Кеннеді; в) Б. Клінтон; г) Р. Ніксон.

Президентами США від республіканської партії були:
а) Р. Ніксон; б) Р. Рейган; в) Б. Клінтон; г) Д. Ейзенхауер.

У кінці 1940-х років незалежність отримали:
а) Індія; б) Бірма; в) Алжир; г) Сирія.

У кінці 1950-х років незалежність отримали:
а) Гана; б) Гвінея; в) Алжир; г) Зімбабве.

У Південно-Східній Азії шляхом збройної боротьби виз-волилися з-під влади Франції:
а) В’єтнам; б) Бірма; в) Малайзія; г) Лаос.

Уряд Республіки Індія очолювали:
а) Д. Неру; б) М. Ганді; в) І. Ганді; г) Р. Ганді.

Генсеками ЦК КПРС були:
а) Л. Брежнєв; б) О. Косигін; в) А. Громико; г) Ю. Андропов.

Керівниками соціалістичних держав на середину 1980-х років були:
а) Г. Димитров; б) Г. Гусак; в) Н. Чаушеску; г) Й. Броз Тіто.

Керівниками комуністичного режиму в Чехословаччині були:
а) Е. Бенеш; б) К. Готвальд; в) А. Новотний; г) В. Гавел.
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До організації Варшавського договору на середину 1960-х років не входили:
а) Албанія; б) НДР; в) Румунія; г) Югославія.

Президентами Росії в 1991-2006 рр. були:
а) М. Горбачов; б) Б. Єльцин; в) В. Жириновський; г) В. Путін.

Біловежську угоду про ліквідацію СРСР підписали:
а) Р. Рейган; б) Б. Єльцин; в) Л. Кравчук; г) С. Шушкевич.

Президентами Польщі в 1991-2005 рр. були:
а) Л. Валенса; б) Т. Мазовецький; в) Л. Бальцерович; г) А. Кваснєвський.

“Оксамитові революції” на рубежі 80-90 рр. ХХ ст. пройшли в:
а) Румунії; б) Чехословаччині; в) НДР; г) Югославії.

Резолюція ООН від 29 листопада 1947 р. передбачала створення в Палестині таких держав:
а) єврейської; б) англосаксонської; в) арабської; г) курдської.

Союзниками Північного В’єтнаму у війні з США були:
а) Франція; б) СРСР; в) Іран; г) Китай.

Генеральними секретарями КПРС не були:
а) Л. Троцький; б) Л. Брежнєв; в) В. Щербицький; г) М. Горбачов.

В 2007 р. членами Євросоюзу стали:
а) Болгарія; б) Сербія; в) Румунія; г) Македонія.

Президентами нацистської Німеччини були:
а) А. Гітлер; б) Й. Ріббентроп; в) П. Гінденбург; г) Г. Герінг.

Головними винуватцями Карибської кризи були:
а) Куба; б) США; в) Великобританія; г) СРСР.

Учасниками Ялтинської конференції не були:
а) Г. Трумен; б) К. Етлі; в) Й. Сталін; г) Ф. Рузвельт.
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Лауреатами Нобелівської премії миру були:
а) Р. Рейган; б) Я. Арафат; в) М. Горбачов; г) І. Рабін.

Наступниками Ден Сяопіна стали:
а) Чжао Цзиян; б) Лі Пен; в) Чан Кайші; г) Цзен Цземін.

У 1995 р. в ЄС було прийнято:
а) Австрію; б) Фінляндію; в) Норвегію; г) Швецію.
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