
УРОК №32  

 ТЕМА УРОКУ:Урок  - узагальнення вивченого  матеріалу. 

 

 І.Відповісти на запитання . 

1.Коли почалася буржуазна революція в Росії? Назвати її причини. 

2.Які наслідки цієї революції? 

3.Яка влада установилася в результаті революції? 

4.Яким чином до влади прийшли більшовики? 

5.Дайте поняття терміну «тоталітаризм», «громадянська війна». 

6.Назвати дві основні протиборчі сили в роки громадянської війни. 

7.Визначте основні причини громадянської війни в Росії. 

8.Інтереси яких соціальних прошарків і політичних сил виражав Білий рух? 

9.Що таке «воєнний комунізм»? 

10.Охарактеризуйте напрямки та результати політики «воєнного комунізму». 

11.Що таке НЕП? В чому сутність Непу? 

12.Якими були позитивні і негативні наслідки Непу? 

13.Коли і як був створений СРСР? 

14.Що вам відомо про голодомори в Україні? 

15.Які території ввійшли до складу польської держави на 1923 р? 

16.Які народи мешкали на території Чехословаччини? 

17.Яка важлива подія відбулася в Угорщині в березні 1919 р.? 

18.Назвіть південнослов’янські землі, що увійшли до складу Королівства 

сербів, хорватів і словенців. 

19.Якою була Болгарія в 20-30-х роках? 

20.Охарактеризувати становище Румунії в 20-30-х роках. 

21.Назвіть імена диктаторів, що очолювали тоталітарні режими в 20-30-х рр. 

22.У яких країнах у 1920-30-х роках були встановлені тоталітарні режими? 

23.Назвіть три основних типи політичних режимів. 

24. У чому полягали подібність і відмінність між фашизмом і націонал – 

соціалізмом. 

25. Що вам відомо про Індію в 20-30-х рр.? Хто очолював країну в повоєнний 

час? 

26. Що вам відомо про «Рух 4-те травня». Хто очолив Гоміндан? 

27.Коли була створена КПК? Що вам відомо про Чан Кайші? 

28. Охарактеризуйте наслідки Першої світової війни для Японії.  

29. Які причини агресивної зовнішньої політики Японії? 

30.Як відбувався процес створення національної турецької держави? 

31. Дайте оцінку діяльності К.Ататюрка. 

32. Коли зародилась ідея створення єврейської держави і як вона втілювалась 

у життя? 

33. У чому полягає сутність палестинської проблеми? 

34. З’ясуйте особливості розвитку країн Латинської Америки у 20-30-х рр. 

ХХ ст.  Якими були наслідки Першої світової війни для країн цього регіону? 

35. Якими були  спроби створення системи колективної безпеки країнами 

Заходу? 



36.Коли і як був підписаний договір про ненапад між СРСР та Німеччиною? 

37. Дайте оцінку таємному протоколу до договору про ненапад між СРСР і 

Німеччиною. 

38. Назвати декілька імен відомих Вам лауреатів Нобелівської премії в галузі 

фізики, хімії, медицини і фізіології. 

39. Який внесок зробили в розвиток науки А. Ейнштейн, Н. Бор, Е. Фермі? 

40. Що таке фемінізм? Де і як він виник? Назвати його основні ознаки. 

41. Як позначилися на літературному процесі Перша світова війна і загроза 

нової світової війни? 

42. Що спільного й відмінного було у творчості письменників міжвоєнного 

періоду? Які жанри літератури стали популярними у 20-30-х рр.? 

43. Розкрийте поняття: авангардизм, модернізм, реалізм. 

44. Охарактеризуйте розвиток кінематографу й театру у 20-30-х рр. ХХ ст. 

45. Як розвивався спорт у міжвоєнний період? 

 

 2.Виконання тестових завдань.  

 

1.Незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх справах: 

А нейтралітет; 

Б суверенітет; 

В автономія; 

Г конкордат. 

2.Новий напрям у мистецтві, який виник наприкінці ХІХ — на початку ХХ 

ст., безапеляційно заперечував традиції, прагнув докорінного від-новлення 

художньої практики: 

А кубізм; 

Б авангардизм; 

В постімпресіонізм; 

Г супрематизм. 

3.Перша світова війна стала позиційною з: 

А 1914 р.; 

Б 1915 р.; 

В 1916 р.; 

Г 1917 р.. 

4. Чи входила Італія до складу держав-переможниць у Першій світовій війні? 

А Ні; 

Б ні, бо вона воювала на боці Троїстого союзу; 

В так, вона з 1915 р. перебувала у складі Антанти; 

Г ні, бо вона взагалі не брала участі в Першій світовій війні. 

5. Назвіть дату закінчення Першої світової війни: 

А 11 листопада 1918 р.; 

Б 9 травня 1945 р.; 

В 11 листопада 1914 р.; 

Г 28 червня 1914 р. 



6. Яка країна найбільше зміцнила свої економічні та політичні позиції після 

Першої світової війни? 

А Росія; 

Б Англія; 

В Франція; 

Г США. 

7.Внаслідок плану Юнга були ліквідовані всі види контролю союзників 

над фінансами і господарством : 

А Бельгії; 

Б Росії; 

В Німеччини; 

Г Австрії. 

8. Нестор Махно був лідером: 

А монархістів; 

Б анархістів; 

В інтернаціоналістів; 

Г октябристів. 

9. Хто був лідером фашистів в Італії? 

А Ф. Франко; 

Б П. де Рівера; 

В А. Гітлер; 

Г Б. Муссоліні. 

10. Назвіть ім’я спадкоємця австро-угорського престолу, убитого в Сараєво 

28 червня 1914 р.: 

А Франц-Фердинанд; 

Б Вільгельм ІІ; 

В Альфред Шліффен; 

Г Франц-Йосиф ІІ. 

11.Назвіть рік виникнення «Руху 4 травня» в Китаї: 

А 1920 р.; 

Б 1916 р.; 

В 1919 р.; 

Г 1917р. 

12. Під проводом якого лідера відбувся державний переворот у Китаї 12 

квітня 1927 р.? 

А Юань Шікая; 

Б Сунь Ятсена; 

В Чан Кайші; 

Г Мао Цзедуна. 

  

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 

Підручник: П.Полянський «Всесвітня історія» 10 кл. 

 Написати реферат по країнам Західної Європи та США. 

 



 

 

 


