
Група202 
Всесвітня історія 

Урок  28 . Узагальнення до курсу всесвітня історія. 

Тестові завдання 
1. “Холодна війна “ почалася у … р. , а закінчилася у… р. 
 а) 1945 р. г) 1985 р. б) 1946 д) 1989 р. в) 1958 р. ж) 1995 р.  
2.Назви дві організації , які обособлювали військово-політичне протистояння 
між СРСР і США у ІІ пол. ХХ ст.  
а) МВФ; г) ОВД; б) НАТО; д) НБСЕ в) ЕС;  
3.Розташуй події ІІ пол. ХХ ст. у відповідності до етапу “ холодної війни” 
 І) 1945-1955 р.р.; а) “нове політичне мислення”,затухання “ холодної війни”; 
 ІІ) др.пол. 50-60 ті роки; б) утворення двох воєнно-політичних блоків; 
 ІІІ) 70- перша пол. 80-х р.р.; в) Гельсінський процес; 
 4.Розташуй регіональні конфлікти у хронологічний ланцюжок  
 а) війна в Афганістані; 
 в) В”єтнамська війна; 
 д) Корейська війна;  
б) Карибська криза;  
г) Берлінська криза; 
ж) вторгнення англо-франкоізраїльських військ в Єгипет  
5. На якій конференції у 1961 р. організаційно оформився Рух неприєднання? 
 а)Гаванській; г)Бандунзькій; б) Московській; д) Бєлградській. 
 6. Договір про заборону ядерних випробувань у 3-х сферах підписано у … р. і до 
нього приєдналося більше ….. держав. 
 а) 1962 р. і 60 держав; б) 1968 р. і 20 держав; в) 1963 р. і 100 держав; г) 1965 р. і 
110 держав.  
7.Країни яких регіонів приймають найактивнішу участь у Русі неприєднання? 
 а) Північна Америка; б) Латинська Америка; в) Африка; г) Європа; д) Азія. 
 8 У якому місті і між якими країнами 5 серпня 1963 року підписано договір 
про заборону випробування ядерної зброї у 3-х сферах? 
 а) Лондан ( Великобританія, Канада, США);  
б) Вашингтон ( США, Франція, СРСР);  
в) Париж ( Франція , Великобританія, СРСР); 
 г) Москва ( США, Великобританія , СРСР).  
9.Розташуй події у хронологічний ланцюжок  
а) СРСР ввів свої війська до Афганістану;  
б) створення ОВД;  
в) бойкот США Олімпіади у Москві;  
г) створення Ради Європи;  
д) підписання Гельсінського акту про заборону перегляду кордонів в Європі;  
ж) Натовські бомбардування Югославії.  
10.З приходом до влади у США президента … проголошено курс на розрядку 
міжнародної напруженості ( доповни)  
а) Дж. Кеннеді; в) Дж. Форда; б) Р.Ніксона; г) Л. Джонсона.  
11.Радянсько-афганська війна тривала …  
а) 5 років; б) 10 років; в) 15 років.  



12. Розташуй країни у дві групи : 
 І—ті,що підтримували Ізраїль в арабо - ізраїльських війнах;  
ІІ- підтримували Палестину 
 а) Єгипет; б) СРСР; в) США; г) Ірак; д) Британія; ж) Афганістан. 
 13.Вибери хибні твердження:  
а)ОВД розпалося у 1991 р.; б) на Бандунзькій конференції 1955 р. було 59 
країн- учасниць; в) на Кубі були радянські ракети; г) НАТО утворився у 1995 
р.; д) військовий переворот у Чілі у 1973 р. здійснив А. Піночет; ж) принципи 
Руху неприєнання сформулював Дж. Буш. 
 14.Поєднайте події і дати у логічні пари 
 І)1960 р. а) підписання Маастріхтської угоди про утворення ЕС; 
 ІІ) 1977 р. б)виведення радянських військ з Афганістану; 
 ІІІ) 1979 р. в) Кіпр здобув незалежність;  
ІУ)1983 р г)припинив своє існування блок СЕНТО;  
У) 1989 р. д) Єгипет напав на Ізраїль;  
УІ)1992 р. ж) започаткування США програми “ зоряних війн”.  
15. Які держави крім Європейських брали участь у підписанні Заключного акту 
з НБСЕ у 1975 р.?  
а) Китай; в) Єгипет; д) Ізраїль; б) США; г) Канада; ж) Японія. 
 16.Створи пари, логічно об”єднавши події кінця “ холодної війни” з 
відповідними датами  
а) підписання Дж. Бушем і Б. Ельциним Кемп - Девідської угоди; І) 1986 р.  
б) зустріч Дж. Буша і М. Горбачова на о.Мальта; ІІ) 1989 р. 
 в) переговори в Женеві між СРСР і США про розброєння; ІІІ) 1990 р.  
 г) об”єднання Німеччини; ІУ) 1992 р.  
д) приєднання України до Лісабонського протоколу про нерозповсюдження 
ядерної зброї; У) 1994 р.  
17.Спільний американо-радянський космічний проект … було здійснено у… році 
( утвори пару) І) “ Союз – Аполлон”;  
а) 1975 р.; ІІ) “ Мир- Аполлон”; 
 б) 1976 р.; ІІІ) “ Восток- Челенджер” 
 в) 1992 р.; ІУ) “ Восток- Аполлон” 
 г) 1985 р.  
 
18. Вибери тих осіб , які стали жертвами тероризму:  
а) С. Мілошевич; г) А. Садат; б) І.Ганді; д) І.Рабін; в) Л.Брежнєв; ж) У. бен 
Ладен.  
19. У листопаді 1992 р. на нараді країн – учасниць … прийнято 3 важливих 
документа : “ Хартія для нової Європи”, “ Спільна декларація 22 країн”; “ 
Договір про звичайні збройні сили в Європі”( доповни речення) 
 а) ЕС; б) НАТО; в) ОВД; г) ООН.  
20.Скільки країн у 2005 р. є членами ЕС?  
а) 10; б) 15; в) 25; г) 30. 
 


