
 
 

Завдання для конкурсного випробування з історії України 

9 клас 

(Завдання для вступників до 9 класу охоплюють теми, вивчені у 7 та 8 класах відповідно 

до програми, затвердженої МОНУ) 

1. (1 бал)  

Укажіть назви племінних об'єднань давніх слов'ян, які вживаються в працях 

візантійських і готських істориків: 

1) алани; 

2) венеди; 

3) роксолани; 

4) анти; 

5) склавини; 

6) авари. 

Варіанти відповіді: 

А) 1, 2, 4; 

Б) 2, 4, 6; 

В) 1, 3, 5; 

Г) 2, 4, 5.  

 

2. (1 бал)  

 

Велике розселення слов'ян тривало впродовж 

А) І ст. до н.е. – І ст. н. е. 

Б) І – ІІ ст. 

В) ІІІ – ІV ст. 

Г) V – VІІ ст.  

 

3. (1 бал)  

На карті позначено суцільною жирною лінією? 

А) традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання 

Олега; 

Б) шлях місії єпископа Адальберта до Києва та 

Константинополя; 

В) військово-торговельний "шлях із варягів у греки";  

Г) походи князя Святослава на Новгород і Візантію. 

 
 

4. (1 бал)  

Основу економічного розвитку Київської Русі становили 

А. землеробство та чорна металургія  

Б. скотарство та землеробство 

В. чорна металургія та торгівля 

Г. торгівля та промисли 

 

5. (1 бал)  

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. 

«І йде пшениця за сіль, хутра – за оксамит, мед – за коней, віск – за рибу. Пускають в хід 



 
 

гривну й куни, рези й драхми, диргени й динари.» 

В уривку йдеться про торговельні операції часів 

А. Боспорського царства 

Б. Антського царства 

В. Київської Русі   

Г. Великої Скіфії 

 

6. (1 бал)  

Київ був центром східнослов'янського племінного союзу (об'єднання)  

А. полян  

Б. сіверян 

В. древлян 

Г. дулібів 

 

7. (1 бал)  

Утворення Київської Русі завершилося за князювання  

А) Аскольда  

Б) Олега 

В) Ігоря 

Г) Ольги 
 

8. (1 бал)  

 «Смердами» в Київській Русі називали 

А) вільних селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували 

повинності на користь феодала;  

Б) людей, які перебували в повній власності феодала (продавалися, дарувалися, 

передавалися у спадщину); 

В) селян, які потрапили в залежність від феодала, відпрацьовуючи в його господарстві 

взяті в борг гроші; 

Г) ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і 

сплачували грошову данину. 
 

9. (1 бал)  

У якому році відбулася описана подія? 

"Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали: 

"Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб'ють його. 

Так і сей: якщо не вб'ємо його, він усіх нас погубить". І послали вони до нього, кажучи: 

"Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину" І не послухав їх, і древляни, вийшовши на 

супротив з города Іскоростеня, вбили його…" 

А) 882 р. 

Б) 911 р. 

В) 945 р.  

Г) 988 р. 

 

10. (1 бал)  

У 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. відбулися походи київських князів на  

А Константинополь.  

Б Новгород.  

В Доростол.  



 
 

Г Булгар.  

 

11. (1 бал)  

Повстання якого союзу племен проти влади Києва придушила княгиня Ольга?  

А древлян  

Б сіверян  

В уличів  

Г полян 

 

12. (1 бал)  

Збірник норм права Київської Русі ХІ – ХІІ ст. має назву 

А) "Слово про закон і благодать" 

Б) "Руська правда"  

В) "Ізборник Святослава" 

Г) "Устав Ярослава". 

 

Відповіді: 

1. Г 

2. Г 

3. В 

4. А 

5. В 

6. А 

7. Б 

8. А 

9. В 

10. А 

11. А 

12. Б 


