
Всесвітня історія 

Тема уроку: Узагальнення й тематичне оцінювання за темою № 6. 

«Передумови другої світової війни». 

 

Виконання тестових завдань. 

1. Коли відбулося приєднання Саару до Німеччини? 

А 1935 р.; 

Б 1939 р.; 

В 1937 р.; 

Г 1933 р. 

2. Назвіть рік проголошення держави Маньчжоу-Го: 

А 1928 р.; 

Б 1932 р.; 

В 1937 р.; 

Г 1935 р. 

3. Агресія Італії проти Ефіопії відбувалася в: 

А 1933-1935 рр.; 

Б 1932-1934 рр.; 

В 1935-1936 рр.; 

Г 1937-1938 рр. 

4. Назвіть рік завершення формування «осі» Берлін-Рим-Токіо: 

А 1935 р.; 

Б 1939 р.; 

В 1937 р.; 

Г 1933 р. 

5. За Мюнхенською угодою, 29 вересня 1938 р. Німеччині від Чехо-

Словаччини відходила: 

А Словаччина; 

Б Карпатська Україна; 

В Судетська область; 

Г Моравія. 

6. У 1939 р. стався серйозний японсько-радянський збройний 

конфлікт у районі озера Халхін-Гол на території: 

А СРСР; 

Б Кореї; 

В Китаю; 

Г Монголії. 

7. Якій країні А. Гітлер висунув ультиматум з вимогою повернути 

Німеччині портове місто Клапейду (Мемель)? 



А Чехо-Словаччині; 

Б Польщі; 

В Латвії; 

Г Литві. 

8. Що означає термін «анексія»? 

А Ненасильницьке приєднання однією державою території іншої держави; 

Б насильницьке приєднання, захоплення однією державою території іншої 

держави; 

В зовнішньополітична стратегія, заснована на неучасті в міжнародній 

політиці, конфліктах та ін.; 

Г зовнішньополітична стратегія, заснована на активній участі держа¬ви в 

міжнародній політиці, конфліктах та ін. 

9. Політика «умиротворення» — це : 

А зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією у 30-ті рр. 

виключно щодо фашистської Італії, був спрямований на запобігання війні з 

нею; 

Б зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та США у 

20-ті рр. щодо мілітаристської Японії, був спрямований на запобігання війні 

шляхом поступок; 

В зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та 

Францією у 30-ті рр. щодо нацистської Німеччини, був спрямова-ний на 

запровадження військових санкцій щодо можливого агресора; 

Г зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та 

Францією у 30-ті рр. щодо нацистської Німеччини, був спрямова-ний на 

запобігання війні шляхом поступок. 

10. Військово-повітряні сили Німеччини мали назву: 

А «Вермваффе»; 

Б «Люфтваффе»; 

В «Райхсвер»; 

Г «Вермахтавіа». 

11. Радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. отримав назву за 

іменами осіб, що його підписали, «пакт»: 

А Литвинова—Ріббентропа; 

Б Ворошилова—Герінга; 

В Молотова—Ріббентропа; 

Г Сталіна—Гітлера. 

12. В. Молотов — це : 

А нарком внутрішніх справ СРСР; 

Б нарком закордонних справ СРСР; 



В нарком військових справ СРСР; 

Г голова Комінтерну. 

13. Як називався план нападу нацистів на Польщу? 

А «Вайс»; 

Б «Отто»; 

В «Аншлюс»; 

Г «Грюн». 

14. Яку назву отримав пакт, що був укладений на основі угоди між 

Німеччиною та Японією у листопаді 1936 р.? 

А Антидемократичний; 

Б Антикомінтернівський; 

В Антикомуністичний; 

Г Антифашистський. 

15. Наслідком ліквідації Чехо-Словаччини для Німеччини стало(-а): 

А створення сприятливих умов для подальшої агресії; 

Б поява спільного кордону з Італією; 

В набуття бойового досвіду; 

Г початок створення військово-повітряних сил. 

16.Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями: 

 

А «вісь Берлін— Рим—Токіо» 

Б Мюнхенська угода 

В пакт Моло- това-Ріббен- 

тропа 

Г «Сталевий пакт» 

Д Троїстий пакт 

 

1 договір про політичну та військову співпрацю 

строком на 10 років, підписаний А. Гітлером 

і Б. Муссоліні; 

2 договір, укладений представниками СРСР та 

Німеччини на 10 років. Передбачав утриман- 

ня від агресії один проти одного і розмежу- 

вання «сфер інтересів»; 

3 документ, підписаний представниками Вели- 

кої Британії, Франції, Німеччини та Італії, 

що передбачав відторгнення від Чехо-Сло- 

ваччини Судетської обл.; 

4 військово-політичний союз Німеччини, 

Італії, оформлений Берлінською угодою 

25 жовтня 1936 р. 25 листопада 1936 р. укла- 

дається угода між Німеччиною та Японією 

(Антикомінтернівський пакт), до якого зго- 

дом приєдналася Італія. 

 

 

 



17. Установіть логічну послідовність передбачуваних Німеччиною 

етапів зовнішньої агресії, починаючи з І етапу: 

А світове панування; 

Б об’єднання всіх німців в одній державі; 

В перегляд і ліквідація Версальської системи; 

Г завоювання «життєвого простору» на Сході. 

Робота з картою 

♦ Опрацюйте карту «Світ в 1934—1939 роках» і виконайте завдання. 

1. Назвіть збройні конфлікти 30-х рр. XX ст. 

2. Визначте основні регіони, де відбулись збройні конфлікти у 30-х роках 

XX ст. 

3. Як ви вважаєте, що зумовило виникнення загрози миру саме у цих 

регіонах? Відповідь обґрунтуйте. 

Робота з таблицею 

♦ За допомогою підручника та інших інформаційних ресурсів складіть 

таблицю «Цілі провідних країн напередодні Другої світової війни». 

 

 

Надайте відповідь на запитання 

1.Проаналізуйте процес радянсько-німецького зближення та причини 

підписання пакту Молотова - Ріббентропа. 

2.Чим відрізнявся процес утворення осередків війни на Далекому Сході, в 

Африці та Європі? 

3.Якими були зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу в 

зазначений період? 

4.Визначте витоки, прояви та наслідки політики «умиротворення». 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 

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

1.Повторити вивчений матеріал, створити презентації за темою  

«Передумови другої світової війни». 

2.Підготувати повідомлення «Причини, характер, періодизація Другої 

світової війни». 
 

ДЕРЖАВА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ 
  


