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Рэкамендацыі па выкарыстанні заданняў
для прамежкавага і выніковага кантролю
па гісторыі Беларусі ў Х – XI класах
Сістэматычны кантроль вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў
з’яўляецца важнай умовай якасці адукацыі. Нарматыўныя дакумен
ты для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі прадугледжваюць пра
вядзенне паўрочнага, прамежкавага і выніковага кантролю вучэбных
дасягненняў вучняў.
Вышэйназваныя віды кантролю адрозніваюцца:
аб’ёмам вучэбнага матэрыялу, які з’яўляецца аб’ектам кантролю
(паўрочны кантроль – матэрыял аднаго ўрока; прамежкавы кант
роль – матэрыял раздзела, выніковы кантроль – матэрыял курса, які
вывучаўся ў навучальным годзе);
узроўнем абагульнення і сістэматызацыі вучэбнага матэрыялу,
які патрабуецца для выканання заданняў.
У дапаможніку прапанаваны тэставыя і рознаўзроўневыя заданні
для правядзення прамежкавага і выніковага кантролю па гісторыі Бе
ларусі ў Х–XI класах. Заданні структураваны па раздзелах, асобна
прадстаўлены заданні для выніковага кантролю.
Унутры раздзела тэставыя заданні структураваны па відах дзей
насці:
· выбар аднаго правільнага адказу;
· выбар некалькіх правільных адказаў;
· суаднясенне элементаў двух мностваў (дат і падзей, тэрмінаў і
іх азначэнняў, прозвішчаў гістарычных асоб і іх характарыстык і
інш.);
· расстаноўка гістарычных фактаў у правільнай храналагічнай
паслядоўнасці;
· лакалізацыя гістарычных падзей на карце;
· свабодны кароткі адказ (запіс гістарычнага тэрміна, прозвішча
гістарычнага дзеяча і інш.).
Звяртаем увагу настаўнікаў на тое, што засваенне таго ці іншага
элемента зместу вучэбнага прадмету можна праверыць рознымі
відамі тэставых заданняў. Напрыклад, веды вучняў аб першым пры
мяненні рэактыўных установак «кацюша» у гады Вялікай Айчыннай
вайны могуць быць правераны тэставымі заданнямі на выбар пра
3

вільнага адказу; свабодным кароткім адказам (запіс даты, назвы гора
да, прозвішча камандзіра); заданнем на лакалізацыю гістарычных
падзей на карце; уключэннем гэтага гістарычнага факта ў тэставае за
данне на суаднясенне элементаў двух мностваў або ў заданне на рас
станоўку гістарычных падзей у правільнай храналагічнай пасля
доўнасці. У дапаможніку прапанаваны розныя варыянты тэставых
заданняў з адным і тым жа гістарычным фактам.
Прапанаваныя тэставыя і рознаўзроўневыя заданні рэкамендуец
ца разглядаць як банк заданняў, з якога настаўнік па сваім меркаванні
можа фарміраваць праверачныя работы (для пісьмовага кантролю
вучэбных дасягненняў вучняў), а таксама выбіраць заданні для пра
вядзення вуснага кантролю.
Праверачныя работы для правядзення прамежкавага або выніко
вага кантролю могуць быць сфарміраваны з выкарыстаннем тэставых
і рознаўзроўневых заданняў. Для таго каб пры правядзенні кантролю
вучні мелі магчымасць атрымаць вышэйшую адзнаку «10», праверач
ная работа павінна ўключаць заданні пяці ўзроўняў. Яна можа быць
сфарміравана з пяці рознаўзроўневых заданняў адпаведнага раздзелу
дапаможніка. Звяртаем увагу настаўнікаў на тое, што асобныя роз
наўзроўневыя заданні (якія маюць у сваім складзе пункты: 1.1, 1.2, 1.3
і г.д.) могуць быць падзелены паміж вучнямі на некалькі варыянтаў.
Пры фарміраванні праверачных работ у якасці заданняў перша
га–чацвёртага ўзроўняў могуць выкарыстоўвацца таксама тэставыя
заданні. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што тэставыя заданні на вы
бар аднаго або некалькіх правільных адказаў, у якіх патрабуецца паз
наць вывучаны гістарычны матэрыял, адпавядаюць першаму
ўзроўню засваення вучэбнага матэрыялу (у праверачную работу рэ
камендуецца ўключаць адно заданне на выбар некалькіх правільных
адказаў або два заданні на выбар аднаго правільнага адказу). Заданні
на свабодны кароткі адказ, якія патрабуюць аднаўлення ў памяці і
запісу гістарычнага тэрміна або прозвішча гістарычнага дзеяча, адпа
вядаюць другому ўзроўню засваення вучэбнага матэрыялу. Тэставыя
заданні на суаднясенне элементаў двух мностваў адпавядаюць трэця
му ўзроўню; а заданні на расстаноўку гістарычных фактаў у пра
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вільнай храналагічнай паслядоўнасці або лакалізацыю гістарычных
падзей на карце – чацвёртаму.
Колькасць прапанаваных у дапаможніку тэставых і рознаўзроў
невых заданняў дазваляе рэалізаваць індывідуальны падыход да пра
вядзення прамежкавага і выніковага кантролю вучэбных дасягнен
няў вучняў.

Х КЛАС
Гiсторыя Беларусi: 1917–1945 гг.
ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННI
Раздзел 1. Кастрычніцкая рэвалюцыя.
Стварэнне беларускай дзяржаўнасці
Выберыце правільны адказ:
1. Âîñåííþ 1917 ã. òýðûòîðûÿ Áåëàðóñ³ ïàäçÿëÿëàñÿ íà äçâå ÷àñòê³ ë³í³ÿé ôðîíòó, ÿêàÿ ïðàõîäç³ëà:

а) праз Дзвінск – Баранавічы – Пінск;
б) па р. Бярэзіна;
в) па р. Днепр;
г) праз Полацк – Магілёў – Гомель.
2. Ñòà¢êà Âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷àãà ðóñêàé àðì³ÿé âîñåííþ
1917 ã. çíàõîäç³ëàñÿ ¢:

а) г. Баранавічы;
б) г. Мінску;

в) г. Магілёве;
г) г. Смаленску.

3. Âûêàíêàì Ì³íñêàãà Ñàâåòà àáâÿñö³¢ àá ïåðàõîäçå ¢ëàäû ¢ Ì³íñêó ¢
ðóê³ Ñàâåòà ðàáî÷ûõ ³ ñàëäàöê³õ äýïóòàòà¢:

а) 24 кастрычнiка 1917 г.;
в) 24 кастрычнiка 1918 г.;
б) 25 кастрычнiка 1917 г.;
г) 25 кастрычніка 1918 г.
4. Ê³ðà¢í³êîì Âàåííà-ðýâàëþöûéíàãà êàì³òýòà (ÂÐÊ) Çàõîäíÿãà ôðîíòó, ñòâîðàíàãà 27 êàñòðû÷í³êà 1917 ã., ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:
а) К. Ландар;
в) З. Жылуновіч;
б) А. Мяснікоў;
г) М. Галадзед.
5. Ó Ìàã³ë¸âå Ñàâåöêàÿ ¢ëàäà áûëà ¢ñòàíî¢ëåíà:

а) 25 кастрычнiка 1917 г.;
б) 2 лiстапада 1917 г.;

в) 20 лiстапада 1917 г.;
г) 20 лiстапада 1918 г.

6. Óñòàíà¢ëåííå Ñàâåöêàé óëàäû ¢ Ìàã³ë¸âå çâÿçàíà ç:

а) прыбыццём браняпоезда з Заходняга фронту пад камандаван
нем бальшавіка У. Пралыгіна;
б) роспускам Камітэта выратавання рэвалюцыі;
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в) ліквідацыяй контррэвалюцыйнай Стаўкі Вярхоўнага галоўна
камандуючага;
г) прыбыццём з Заходняга фронту Каўказскай дывізіі.
7. Âûøýéøû çàêàíàäà¢÷û îðãàí Ñàâåöêàé óëàäû, ñòâîðàíû íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢ ë³ñòàïàäçå 1917 ã., íàçûâà¢ñÿ:

а) Ваенна рэвалюцыйны камітэт (ВРК) Заходняга фронту;
б) Абласны выканаўчы камітэт Саветаў рабочых, салдацкіх і ся
лянскіх дэпутатаў Заходняй вобласці і фронту (Аблвыканкамзах);
в) Паўночна Заходні абласны камітэт РСДРП(б);
г) Савет Народных Камісараў (СНК) Заходняй вобласці і фронту;
8. Âûêàíà¢÷ûì îðãàíàì Ñàâåöêàé óëàäû íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢
ëiñòàïàäçå 1917 ã. ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) Ваенна рэвалюцыйны камітэт (ВРК) Заходняга фронту;
б) Абласны выканаўчы камітэт Саветаў рабочых, салдацкіх і ся
лянскіх дэпутатаў Заходняй вобласці і фронту (Аблвыканкамзах);
в) Паўночна Заходні абласны камітэт РСДРП(б);
г) Савет Народных Камісараў (СНК) Заходняй вобласці і фронту.
9. Ñòàðøûí¸é Ïà¢íî÷íà-Çàõîäíÿãà àáëàñíîãà êàì³òýòà ÐÑÄÐÏ(á) ó
1917 ã. áû¢:

а) К. Ландар;
б) А. Мяснікоў;

в) З. Жылуновіч;
г) М. Галадзед.

10. Ìiðíû äàãàâîð ïàìiæ Ñàâåöêàé Ðàñiÿé i Ãåðìàíiÿé áû¢ ïàäïiñàíû:

а) 9 снежня 1917 г.;
б) 18 лютага 1918 г.;

в) 21 лютага 1918 г.;
г) 3 сакавiка 1918 г.

11. Ìiðíû äàãàâîð ïàìiæ Ñàâåöêàé Ðàñiÿé i Ãåðìàíiÿé, ïàäïiñàíû 3 ñàêàâ³êà 1918 ã., íàçûâà¢ñÿ:

а) Брэсцкі;
б) Версальскі;

в) Рыжскі;
г) Венскі.

12. Äí¸ì íàðàäæýííÿ ×ûðâîíàé Àðì³³ ë³÷ûööà:

а) 25 кастрычніка 1917 г.;
б) 18 лютага 1918 г.;

в) 23 лютага 1918 г.;
г) 3 сакавіка 1918 г.

13. I Óñåáåëàðóñêi ç’åçä àäáû¢ñÿ:

а) 25 кастрычнiка 1917 г.;
б) 15–18 лiстапада 1917 г.;

в) 15–18 снежня 1917 г.;
г) 20–27 лістапада 1918 г.
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14. Íà I Óñåáåëàðóñêiì ç’åçäçå âûðàøàëàñÿ ïûòàííå àá:

а) заключэннi мiрнага дагавора з Германiяй;
б) стварэнні Усебеларускага Савета сялянскіх, рабочых і салдац
кіх дэпутатаў;
в) вывадзе германскiх войск з тэрыторыi Беларусi;
г) прыняцці Канстытуцыі Беларусi.
15. Ïåðøàÿ Óñòà¢íàÿ ãðàìàòà Âûêàíêàìà Ðàäû Óñåáåëàðóñêàãà ç’åçäà
áûëà ïðûíÿòà:

а) 18 лютага 1918 г.;
б) 21 лютага 1918 г.;

в) 3 сакавiка 1918 г.;
г) 9 сакавiка 1918 г.

16. Ó Ïåðøàé Óñòà¢íîé ãðàìàöå Âûêàíêàìà Ðàäû Óñåáåëàðóñêàãà
ç’åçäà:

а) Беларусь была абвешчана Народнай рэспублiкай;
б) Выканкам абвясцiў сябе ўладай у Беларусi;
в) была абвешчана незалежнасць БНР;
г) замацоўвалiся ўмовы Брэсцкага мiру.
17. Äðóãàÿ Óñòà¢íàÿ ãðàìàòà Âûêàíêàìà Ðàäû Óñåáåëàðóñêàãà ç’åçäà
áûëà ïðûíÿòà:

а) 18 лютага 1918 г.;
б) 21 лютага 1918 г.;

в) 9 сакавiка 1918 г.;
г) 25 сакавiка 1918 г.

18. Ó Äðóãîé Óñòà¢íîé ãðàìàöå Âûêàíêàìà Ðàäû Óñåáåëàðóñêàãà
ç’åçäà:

а) Беларусь была абвешчана Народнай рэспублiкай;
б) Выканкам абвясцiў сябе ўладай у Беларусi;
в) была абвешчана незалежнасць БНР;
г) замацоўвалiся ўмовы Брэсцкага мiру.
19. Òðýöÿÿ Óñòà¢íàÿ ãðàìàòà Ðàäû ÁÍÐ áûëà ïðûíÿòà:

а) 18 лютага 1918 г.;
в) 9 сакавiка 1918 г.;
б) 21 лютага 1918 г.;
г) 25 сакавiка 1918 г.
20. Ó Òðýöÿé Óñòà¢íîé ãðàìàöå Ðàäû ÁÍÐ:
а) Беларусь была абвешчана Народнай рэспублiкай;
б) Выканкам абвясцiў сябе ўладай у Беларусi;
в) была абвешчана незалежнасць БНР у этнаграфiчных межах
пражывання беларусаў;
г) замацоўвалiся ўмовы Брэсцкага мiру.
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21. Ñàâåöêàÿ Ñàöûÿë³ñòû÷íàÿ Ðýñïóáë³êà Áåëàðóñü (ÑÑÐÁ) áûëà àáâåø÷àíà:

а) 30 снежня 1918 г.;
б) 31 студзеня 1918 г.;

в) 1 студзеня 1919 г.;
г) 16 студзеня 1919 г.

22. VI Ïà¢íî÷íà-Çàõîäíÿÿ àáëàñíàÿ êàíôåðýíöûÿ ÐÊÏ(á) àäáûëàñÿ:

а) 30–31 снежня 1918 г.;
б) 30–31 студзеня 1918 г.;

в) 2–3 лютага 1919 г.;
г) 16 студзеня 1919 г.

23. Ïåðøûì êiðà¢íiêîì ×àñîâàãà ðàáî÷à-ñÿëÿíñêàãà ñàâåöêàãà ¢ðàäà
Áåëàðóñi áû¢:

а) А. Мяснiкоў;
б) З. Жылуновiч;

в) М. Рагазiнскi;
г) В. Ластоўскi.

24. Ðàøýííå àá óêëþ÷ýíí³ Âiöåáñêàé, Ìàãië¸¢ñêàé, Ñìàëåíñêàé ãóáåðíÿ¢ ó ñêëàä ÐÑÔÑÐ áûëî ïðûíÿòà:

а) 1 студзеня 1919 г.;
б) 16 студзеня 1919 г.;

в) 2–3 лютага 1919 г.;
г) 27 лютага 1919 г.

25. I Óñåáåëàðóñêi ç’åçä Ñàâåòà¢ àäáû¢ñÿ:

а) 15–18 снежня 1917 г.;
б) 16 студзеня 1919 г.;

в) 2–3 лютага 1919 г.;
г) 27 лютага 1919 г.

26. Ðàøýííå àá àá’ÿäíàííi ÑÑÐÁ i Ëiòî¢ñêàé ÑÑÐ áûëî ïðûíÿòà íà:

а) I Усебеларускiм з’ездзе;
б) I Усебеларускiм з’ездзе Саветаў;
в) I з’ездзе КПБ(б);
г) VI Паўночна Заходняй абласной канферэнцыi РКП(б).
27. Ïåðøàÿ Êàíñòûòóöûÿ ÑÑÐÁ áûëà ïðûíÿòà íà:

а) I Усебеларускiм з’ездзе;
б) I Усебеларускiм з’ездзе Саветаў;
в) I з’ездзе КПБ(б);
г) VI Паўночна Заходняй абласной канферэнцыi РКП(б).
28. Ìiðíû äàãàâîð ïàìiæ Ñàâåöêàé Ðàñiÿé, Ïîëüø÷àé i Óêðàiíàé áû¢
ïàäïiñàíû:

а) 3 сакавiка 1918 г.;
б) 9 сакавiка 1918 г.;

в) 31 лiпеня 1920 г.;
г) 18 сакавiка 1921 г.
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29. Ìiðíû äàãàâîð ïàìiæ Ñàâåöêàé Ðàñiÿé, Ïîëüø÷àé i Óêðàiíàé, ïàäïiñàíû 18 ñàêàâ³êà 1921 ã., íàçûâà¢ñÿ:

а) Брэсцкі;
б) Версальскі;

в) Рыжскі;
г) Венскі.

30. Äýêëàðàöûÿ àá àáâÿø÷ýíí³ íåçàëåæíàñö³ Ñàâåöêàé Ñàöûÿë³ñòû÷íàé Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñ³ áûëà ïðûíÿòà:

а) 1 студзеня 1919 г.;
б) 2–3 лютага 1920 г.;

в) 31 ліпеня 1920 г.;
г) 18 сакавiка 1921 г.

31. Ïàñëÿ âûçâàëåííÿ àä ïîëüñê³õ ³íòýðâåíòà¢ Ñàâåöêàÿ Ñàöûÿë³ñòû÷íàÿ Ðýñïóáë³êà Áåëàðóñü àäíà¢ëÿëàñÿ ¢ ìåæàõ:

а) Вiцебскай, Магiлёўскай, Смаленскай губерняў;
б) шасці паветаў Мiнскай губернi;
в) Мiнскай, Гродзенскай губерняў;
г) Вiцебскай, Магiлёўскай, Смаленскай, Мiнскай, Гродзенскай гу
берняў.
32. Ó ã³ñòàðû÷íàé ë³òàðàòóðû íàçâó «ë³í³ÿ Êåðçàíà» àòðûìàëà ë³í³ÿ:

а) Дзвінск – Паставы – Баранавічы – Пінск;
б) Гродна – Ялаўка – Няміраў – Брэст Літоўск;
в) Полацк – Орша – Магілёў – Гомель;
г) Полацк – Мінск – Слуцк – Брэст.
33. Çãîäíà ç Ðûæñê³ì ì³ðíûì äàãàâîðàì äà Ïîëüø÷û àäûøëà òýðûòîðûÿ:

а) Віцебскай і Магілёўскай губерняў;
б) Заходняй Беларусі;
в) Мінскай губерні;
г) на поўдзень ад р. Бярэзіна.
Выберыце правільныя адказы:
34. Äà ïåðøûõ ìåðàïðûåìñòâà¢ áàëüøàâiêî¢ ó Áåëàðóñ³ àäíîñiëiñÿ:

а) нацыяналiзацыя банкаў і прамысловасцi;
б) увядзенне 8 гадзiннага рабочага дня;
в) увядзенне ўсеагульнага пачатковага навучання;
г) iндустрыялiзацыя.
35. Äà ïåðøûõ ìåðàïðûåìñòâà¢ áàëüøàâiêî¢ ó Áåëàðóñ³ àäíîñiëiñÿ:

а) перавод усіх школ на беларускую мову навучання;
б) увядзенне 8 гадзiннага рабочага дня;
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в) канфiскацыя памешчыцкiх гаспадарак;
г) iндустрыялiзацыя.
36. Äà ïåðøûõ ìåðàïðûåìñòâà¢ áàëüøàâiêî¢ ó Áåëàðóñ³ àäíîñiëiñÿ:

а) увядзенне рабочага кантролю над вытворчасцю;
б) стварэнне калектыўных сялянскіх гаспадарак;
в) увядзенне усеагульнай сярэдняй адукацыі;
г) перасяленне сялян на хутары.
37. VI Ïà¢íî÷íà-Çàõîäíÿÿ àáëàñíàÿ êàíôåðýíöûÿ ÐÊÏ(á):
а) прыняла рашэнне аб абвяшчэннi ССРБ;
б) абвясцiла сябе I з’ездам КПБ(б);
в) прыняла Канстытуцыю ССРБ;
г) прыняла рашэнне аб утварэннi Лiтбел.
38. Ïîëüñê³ àêóïàöûéíû ðýæûì íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ õàðàêòàðûçàâà¢ñÿ:
а) вывазам прыродных багаццяў Беларусі ў Польшчу;
б) абвяшчэннем польскай мовы дзяржаўнай;
в) адкрыццём беларускіх школ і ўстаноў культуры;
г) абвяшчэннем незалежнасці беларускіх зямель;
39. Ïîëüñê³ àêóïàöûéíû ðýæûì íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ õàðàêòàðûçàâà¢ñÿ:
а) закрыццём беларускіх школ і ўстаноў культуры;
б) звальненнем з дзяржаўных устаноў асоб беларускага пахо
джання і праваслаўнага веравызнання;
в) абвяшчэннем беларускай мовы дзяржаўнай;
г) дазволам дзеячам беларускага нацыянальнага руху займаць
дзяржаўныя пасады.
40. Ïðû÷ûíàì³ ïàðàæýííÿ ×ûðâîíàé Àðì³³ ïàä Âàðøàâàé ó æí³¢í³ 1920 ã.
ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) значная ваенная і дыпламатычная падтрымка Польшчы з боку
Англіі, Францыі, Італіі і ЗША;
б) занятасць асноўных сіл Чырвонай Арміі на Усходнім фронце ў
барацьбе супраць Калчака;
в) магутны нацыянальна патрыятычны ўздым польскага народа ў
абарону сваёй радзімы;
г) абяцанне Ю. Пілсудскага прызнаць незалежнасць Беларусі.
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41. Ïðû÷ûíàì³ ïàðàæýííÿ ×ûðâîíàé Àðì³³ ïàä Âàðøàâàé ó æí³¢í³ 1920 ã.
ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:

а) рэвалюцыйны ўздым народаў Англіі, Францыі, Італіі і ЗША;
б) вялікія страты Чырвонай Арміі;
в) магутны нацыянальна патрыятычны ўздым польскага народа ў
абарону сваёй радзімы;
г) абяцанне Ю. Пілсудскага прызнаць незалежнасць Беларусі.
42. Ýëåìåíòàì³ ïàë³òûê³ «âàåííàãà êàìóí³çìó» ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) грашовая рэформа;
б) нацыяналізацыя прадпрыемстваў;
в) харчразвёрстка;
г) забарона прыватнага гандлю.
43. Ýëåìåíòàì³ ïàë³òûê³ «âàåííàãà êàìóí³çìó» ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) цэнтралізацыя кіраўніцтва прамысловай вытворчасцю;
б) увядзенне дзяржаўнай хлебнай манаполіі;
в) дазвол найму рабочай сілы;
г) картачная сістэма забеспячэння насельніцтва таварамі.
44. Ýëåìåíòàì³ ïàë³òûê³ «âàåííàãà êàìóí³çìó» ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) усеагульная працоўная павіннасць;
б) развіццё кааперацыі і арэнды;
в) ураўняльнасць у аплаце працы;
г) бясплатнасць камунальных паслуг.
45. Âûçíà÷öå ýëåìåíòû ïðàãðàìíûõ ïàòðàáàâàííÿ¢ áàëüøàâ³êî¢ ³ Áåëàðóñêàé ñàöûÿë³ñòû÷íàé ãðàìàäû ¢ âåðàñíi 1917 ã.
1) БСГ
2) Бальшавікі

а) сацыялістычная рэвалюцыя, пераход усёй улады да
Саветаў
б) аўтаномія Беларусі ў складзе Расійскай дэмакратыч
най рэспублікі
в) вырашэнне зямельнага пытання «краявым сеймам
аўтаномнай Беларусі»
г) канфіскацыя і нацыяналізацыя памешчыцкіх зямель

Суаднясіце элементы двух мностваў:
46.
1) К. Ландар
2) А. Мяснікоў

а) старшыня Паўночна Заходняга абласнога камітэта
РСДРП(б)
б) старшыня Аблвыканкамзаха
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3) М. Рагазінскі в) старшыня Савета Народных Камісараў (СНК) Заход
няй вобласці і фронту
4) М. Крыленка г) Вярхоўны галоўнакамандуючы Заходнім фронтам

47.
1) I Усебеларускі з’езд

а) абвяшчэнне пераходу ўлады ў Бела
русі да Выканкама Рады Усебелару
скага з’езда

2) І Устаўная грамата Выканка
ма Рады Усебеларускага з’езда

б) стварэнне Усебеларускага Савета ся
лянскіх, рабочых і салдацкіх дэпутатаў

3) ІІ Устаўная грамата Выкан в) абвяшчэнне незалежнасці БНР
кама Рады Усебеларускага з’езда
4) ІІІ Устаўная грамата Рады г) абвяшчэнне БНР
БНР

48.
1) 15–18 снежня 1917 г. а) І Устаўная грамата Выканкама Рады Усебела
рускага з’езда
2) 21 лютага 1918 г.
б) ІІ Устаўная грамата Выканкама Рады Усебе
ларускага з’езда
3) 9 сакавіка 1918 г.
в) ІІІ Устаўная грамата Рады БНР
4) 25 сакавіка 1918 г.
г) стварэнне Выканкама Рады Усебеларускага
з’езда

49.
1) 9 сакавіка 1918 г.
а) абвяшчэнне ССРБ
2) 1 студзеня 1919 г. б) рашэнне аб аб’яднанні ССРБ і Літоўскай ССР
3) 16 студзеня 1919 г. в) рашэнне аб уключэнні Віцебскай, Магілёўскай і
Смаленскай губерняў у склад РСФСР
4) 2–3 лютага 1919 г. г) абвяшчэнне БНР

50.
1) 1 студзеня 1919 г.

а) рашэнне аб уключэнні Віцебскай, Магілёўскай і
Смаленскай губерняў у склад РСФСР
2) 16 студзеня 1919 г. б) вызваленне Мінска ад польскіх інтэрвентаў
3) 11 ліпеня 1920 г.
в) абвяшчэнне ССРБ
4) 18 сакавіка 1921 г. г) далучэнне Гродзенскай губернi, заходніх раёнаў
Мінскай i, усходніх раёнаў Віленскай губернi да
Польшчы
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Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
51. Ðîñò óïëûâó áàëüøàâ³êî¢ íà íàðîäíûÿ ìàñû, ÿê³ ñóïðàâàäæà¢ñÿ
ïàâåë³÷ýííåì ³õ ïðàäñòà¢í³öòâà ¢ Ñàâåòàõ ðàáî÷ûõ, ñàëäàöê³õ ³ ñÿëÿíñê³õ äýïóòàòà¢, íàçûâà¢ñÿ …
52. Ñàìàñòîéíàå àæûööÿ¢ëåííå äçÿðæà¢íàé óëàäû àáî øûðîêàå
¢íóòðàíàå ñàìàê³ðàâàííå, ÿêîå ïðàäàñòà¢ëÿåööà íàðîäó, øòî êàìïàêòíà ïðàæûâàå ¢ ìåæàõ äçÿðæàâû, íàçûâàåööà …
53. Êàðýííûÿ çìÿíåíí³ ¢ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íûì æûöö³, çìåíà ñòàðîãà
äçÿðæà¢íàãà ëàäó íîâûì íàçûâàåööà …
54. Ïåðàõîä çÿìë³, ïðàäïðûåìñòâà¢, ³íøûõ ñðîäêà¢ âûòâîð÷àñö³ ç ïðûâàòíàé óëàñíàñö³ ¢ äçÿðæà¢íóþ íàçûâàåööà …
55. Ïðûìóñîâàå äàëó÷ýííå àäíîé äçÿðæàâàé òýðûòîðû³ äðóãîé äçÿðæàâû íàçûâàåööà …
56. Ãðîøû àáî ìàòýðûÿëüíûÿ êàøòî¢íàñö³, ÿê³ÿ äçÿðæàâà-ïåðàìîæöà
àòðûìë³âàå ç êðà³íû, øòî ïàöÿðïåëà ïàðàæýííå ¢ âàéíå, íàçûâàþööà …
57. Çàõîï âîéñêàì³ àäíîé äçÿðæàâû òýðûòîðû³ àáî ÷àñòê³ òýðûòîðû³
³íøàé äçÿðæàâû, ÿê³ ñóïðàâàäæàåööà ¢ñòàëÿâàííåì óëàñíàé àäì³í³ñòðàöû³ ³ çàêîíà¢, íàçûâàåööà …
58. Ãâàëòî¢íàå ¢ìÿøàëüí³öòâà àäíîé àáî íåêàëüê³õ äçÿðæà¢ âà ¢íóòðàíûÿ ñïðàâû äðóãîé äçÿðæàâû íàçûâàåööà …
59. Ýëåìåíò ïàë³òûê³ «âàåííàãà êàìóí³çìó», ñ³ñòýìà íàðûõòîâàê ñåëüñêàãàñïàäàð÷àé ïðàäóêöû³, çãîäíà ç ÿêîé ñÿëÿíå àáàâÿçàíû áûë³
çäàâàöü äçÿðæàâå ¢ñå ë³øê³ ïðàäóêöû³, íàçûâàåööà …

Пастаўце ў правільнай храналагічнай паслядоўнасці гістарычныя
падзеі:
60. à) ²² Óñåðàñ³éñê³ ç’åçä Ñàâåòà¢ ðàáî÷ûõ ³ ñàëäàöê³õ äýïóòàòà¢; á) óñòàíà¢ëåííå ñàâåöêàé óëàäû ¢ Ìàã³ë¸âå; â) ñòâàðýííå Âàåííà-ðýâàëþöûéíàãà êàì³òýòà (ÂÐÊ) Çàõîäíÿãà ôðîíòó; ã) Êàñòðû÷í³öêàÿ ðýâàëþöûÿ ¢ Ïåòðàãðàäçå;
61. à) ² Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä Ñàâåòà¢; á) àáâÿø÷ýííå ÑÑÐÁ; â) àáâÿø÷ýííå ÁÍÐ; ã) ² Óñòà¢íàÿ ãðàìàòà Âûêàíêàìà Ðàäû Óñåáåëàðóñêàãà
ç’åçäà;
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62. à) ² Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä; á) ñòâàðýííå Àáëâûêàíêàìçàõà; â) àáâÿø÷ýííå íåçàëåæíàñö³ ÁÍÐ; ã) ²² Óñòà¢íàÿ ãðàìàòà Âûêàíêàìà Ðàäû
Óñåáåëàðóñêàãà ç’åçäà;
63. à) VI Ïà¢íî÷íà-Çàõîäíÿÿ àáëàñíàÿ êàíôåðýíöûÿ ÐÊÏ(á); á) ïåðàíîñ ñòàë³öû ðýñïóáë³ê³ ¢ Ì³íñê; â) àáâÿø÷ýííå ÑÑÐÁ; ã) ðàøýííå àá
àá’ÿäíàíí³ ÑÑÐÁ ³ Ë³òî¢ñêàé ÑÑÐ;
64. à) óñòàíà¢ëåííå Ñàâåöêàé óëàäû ¢ Áåëàðóñ³; á) ² Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä
Ñàâåòà¢; â) ² Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä; ã) àáâÿø÷ýííå ÑÑÐÁ;
65. à) Áðýñöê³ ì³ðíû äàãàâîð; á) âûçâàëåííå Ì³íñêà àä ïîëüñê³õ ³íòýðâåíòà¢; â) Ðûæñê³ ì³ðíû äàãàâîð; ã) äðóãîå àáâÿø÷ýííå ÑÑÐÁ;
66. à) ïà÷àòàê ïîëüñêà-ñàâåöêàé âàéíû; á) àäíà¢ëåííå ïîëüñêàé äçÿðæàâû; â) Ðûæñê³ ì³ðíû äàãàâîð; ã) äðóãîå àáâÿø÷ýííå ÑÑÐÁ.

Раздел 2. Беларусь ва ўмовах станаўлення
савецкага сацыялістычнага грамадства.
Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы
Выберыце правільны адказ:
67. Íîâàÿ ýêàíàì³÷íàÿ ïàë³òûêà áûëà ïðûíÿòà ¢:

а) 1918 г.;
б) 1921 г.;

в) 1922 г.;
г) 1928 г.

68. Ç 1921 äà 1924 ã. Áåëàðóñêàÿ ÑÑÐ ñêëàäàëàñÿ ç:

а) шасці паветаў Мінскай губерні;
б) Гродзенскай і Мінскай губерняў;
в) Віцебскай, Смаленскай і Магілёўскай губерняў;
г) Гомельскага і Рэчыцкага паветаў.
69. Ïåðøàå ¢çáóéíåííå òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ àäáûëîñÿ ¢:

а) 1919 г.;
б) 1921 г.;

в) 1924 г.;
г) 1926 г.

70. Äðóãîå ¢çáóéíåííå òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ àäáûëîñÿ ¢:

а) 1919 г.;
б) 1921 г.;

в) 1924 г.;
г) 1926 г.
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71. Ó 1924 ã. ó ñêëàä ÁÑÑÐ óâàéøë³:

а) шэсць паветаў Мінскай губерні;
б) 16 паветаў Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губерняў;
в) Мінская і Віленская губерні;
г) Гомельскі і Рэчыцкі паветы.
72. Ó 1926 ã. äà òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ äàëó÷ûë³ñÿ:

а) шэсць паветаў Мінскай губерні;
б) 16 паветаў Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губерняў;
в) Мінская і Ковенская губерні;
г) Гомельскі і Рэчыцкі паветы.
73. ²V Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä Ñàâåòà¢ ïðûíÿ¢ ðàøýííå àá:

а) увядзенні новай эканамічнай палітыкі;
б) неабходнасці ўтварэння Саюза ССР і далучэння да яго БССР;
в) уключэнні ў склад БССР Гомельскага і Рэчыцкага паветаў;
г) прыняцці новай Канстытуцыі БССР.
74. ²V Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä Ñàâåòà¢ àäáû¢ñÿ:

а) 15–18 снежня 1917 г.;
б) 30–31 снежня 1918 г.;

в) 2–3 лютага 1919 г.;
г) 14–18 снежня 1922 г.

75. ² ç’åçä Ñàâåòà¢ ÑÑÑÐ àäêðû¢ñÿ:

а) 15 снежня 1917 г.;
б) 30 снежня 1918 г.;

в) 2 лютага 1919 г.;
г) 30 снежня 1922 г.

76. Äàãàâîð àá óòâàðýíí³ ÑÑÑÐ çàêëþ÷ûë³:

а) БССР, РСФСР, УССР і ЗСФСР;
б) БССР, РСФСР, УССР;
в) БССР і РСФСР;
г) БССР і УССР.
77. Àäíûì ç ÷àòûðîõ ñòàðøûíü Ïðýç³äûóìà ÖÂÊ ÑÑÑÐ ó 1922 ã. ñòà¢:

а) К. Ландар;
б) А. Мяснікоў;

в) А. Чарвякоў;
г) З. Жылуновіч.

78. Äðóãàÿ Êàíñòûòóöûÿ ÁÑÑÐ áûëà ïðûíÿòà ¢:

а) 1919 г.;
б) 1921 г.;

в) 1924 г.;
г) 1927 г.
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79. Äðóãàÿ Êàíñòûòóöûÿ ÁÑÑÐ çàìàöî¢âàëà:

а) факт аб’яднання БССР і іншых саюзных рэспублік у складзе СССР;
б) утварэнне БССР;
в) перамогу сацыялістычнай рэвалюцыі ў БССР;
г) пабудову сацыялістычнага грамадства ў БССР.
80. ²íñòûòóò áåëàðóñêàé êóëüòóðû (²íáåëêóëüò) áû¢ àðãàí³çàâàíû ¢:
а) 1919 г.;
в) 1922 г.;
б) 1921 г.;
г) 1929 г.
81. Ïàñòàíîâà ÖÂÊ ³ ÑÍÊ ÁÑÑÐ «Àá óâÿäçåíí³ ¢ñåàãóëüíàãà àáàâÿçêîâàãà íàâó÷àííÿ äçÿöåé àä 8 äà 11 ãàäî¢» áûëà ïðûíÿòà ¢:
а) 1921 г.;
в) 1924 г.;
б) 1922 г.;
г) 1926 г.
82. ²íñòûòóò áåëàðóñêàé êóëüòóðû áû¢ ðýàðãàí³çàâàíû ¢ Àêàäýì³þ íàâóê ÁÑÑÐ:
а) 1919 г.;
в) 1922 г.;
б) 1921 г.;
г) 1929 г.
83. Ïåðøûì ðýêòàðàì Áåëàðóñêàãà äçÿðæà¢íàãà ¢í³âåðñ³òýòà ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:
а) З. Жылуновіч;
в) У. Ігнатоўскі;
б) У. Пічэта;
г) М. Шчакаціхін.
84. Êóðñ íà ïðàâÿäçåííå ñàöûÿëiñòû÷íàé iíäóñòðûÿëiçàöûi ¢ ÑÑÑÐ
áû¢ ïðûíÿòû ¢:
а) 1921 г.;
в) 1928 г.;
б) 1925 г.;
г) 1929 г.
85. Êóðñ íà ïðàâÿäçåííå êàëåêòûâiçàöûi ¢ ÑÑÑÐ áû¢ ïðûíÿòû ¢:
а) 1917 г.;
в) 1925 г.;
б) 1921 г.;
г) 1927 г.
86. Ñóöýëüíàÿ êàëåêòûâiçàöûÿ ïà÷àëàñÿ ¢ ÁÑÑÐ ó:
а) 1925 г.;
в) 1929 г.;
б) 1927 г.;
г) 1932 г.
87. Âûøýéøûì îðãàíàì çàêàíàäà¢÷àé óëàäû ¢ ÁÑÑÐ ó àäïàâåäíàñö³ ç
Êàíñòûòóöûÿé 1937 ã. ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:
а) Вярхоўны Савет БССР;
б) Усебеларускі народны сход;
в) Цэнтральны выканаўчы камітэт БССР;
г) Савет Міністраў БССР.
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88. Âûøýéøûì îðãàíàì âûêàíà¢÷àé óëàäû ¢ ÁÑÑÐ ó àäïàâåäíàñö³ ç
Êàíñòûòóöûÿé 1937 ã ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) Вярхоўны Савет БССР;
б) Усебеларускі народны сход;
в) Савет народных камісараў БССР;
г) Цэнтральны выканаўчы камітэт БССР.
89. Òðýöÿÿ Êàíñòûòóöûÿ Áåëàðóñêàé ÑÑÐ áûëà ïðûíÿòà ¢:

а) 1921 г.;
б) 1927 г.;

в) 1936 г.;
г) 1937 г.

90. Òðýöÿÿ Êàíñòûòóöûÿ Áåëàðóñêàé ÑÑÐ çàìàöî¢âàëà:

а) перамогу сацыялістычнай рэвалюцыі ў БССР;
б) утварэнне БССР;
в) уваходжанне БССР у склад СССР;
г) пабудову ў БССР сацыялістычнага грамадства.
91. Ïåðàõîä äà ¢ñåàãóëüíàãà àáàâÿçêîâàãà ïà÷àòêîâàãà íàâó÷àííÿ áû¢
çàâåðøàíû ¢ ÁÑÑÐ ó:

а) 1926/1927 навучальным годзе;
б) 1931/1932 навучальным годзе;
в) 1936/1937 навучальным годзе;
г) 1940/1941 навучальным годзе.
92. Óðàäæýíåö Áåëàðóñ³, áóéíû âó÷îíû ¢ ãàë³íå ìàòýìàòûê³, ãåàô³ç³ê³,
àñòðàíîì³³ ³ ãåàãðàô³³, àäç³í ç àðãàí³çàòàðà¢ ³ ¢äçåëüí³êà¢ àñâàåííÿ
Ïà¢íî÷íàãà ìàðñêîãà øëÿõó, Ãåðîé Ñàâåöêàãà Ñàþçà, àêàäýì³ê ÀÍ
ÑÑÑÐ:

а) У. Пічэта;
б) У. Ігнатоўскі;

в) О. Шміт;
г) А. Чыжэўскі.

93. Óðàäæýíåö Áåëàðóñ³, á³ÿô³ç³ê, àäç³í ç çàñíàâàëüí³êà¢ ãåë³ÿá³ÿëîã³³,
äàñëåäàâà¢ óïëû¢ êàñì³÷íûõ ôàêòàðà¢ ³ ¢çäçåÿííå ïàâåòðàíûõ
³îíà¢ íà æûâûÿ àðãàí³çìû, óñòàíàâ³¢ çàëåæíàñöü ïàì³æ öûêëàì³ ñîíå÷íàé àêòû¢íàñö³ ³ ìíîã³ì³ ç’ÿâàì³ ¢ á³ÿñôåðû:

а) У. Пічэта;
б) У. Ігнатоўскі;

в) О. Шміт;
г) А.Чыжэўскі.

94. Çàõîäíÿÿ Áåëàðóñü óâàéøëà ¢ ñêëàä Ïîëüø÷û ïà ¢ìîâàõ:

а) Брэсцкага мiру;
б) Версальскага мiру;

в) Вашынгтонскага мiру;
г) Рыжскага мiру.
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95. Çàõîäíþþ Áåëàðóñü ó ñêëàäçå Ïîëüø÷û íàçûâàë³:

а) «крэсы лiтоўскiя»;
в) «крэсы беларускiя»;
б) «крэсы заходнiя»;
г) «крэсы ўсходнія».
96. Êàìóí³ñòû÷íàÿ ïàðòûÿ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ äçåéí³÷àëà ¢:
а) 1921–1939 гг.;
в) 1925–1927 гг.;
б) 1923–1938 гг.;
г) 1921–1937 гг.
97. Áåëàðóñêàÿ ñÿëÿíñêà-ðàáî÷àÿ ãðàìàäà äçåéí³÷àëà ¢ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ¢:
а) 1921–1939 гг.;
в) 1925–1927 гг.;
б) 1923–1938 гг.;
г) 1921–1937 гг.
98. Áûëûÿ àô³öýðû ³ ÷ûíî¢í³ê³, ÿê³ì ïîëüñê³ ¢ðàä ðàçäàâà¢ ó÷àñòêi
çàõîäíåáåëàðóñêiõ çÿìåëü çà çàñëóã³ ¢ ïîëüñêà-ñàâåöêàé âàéíå
1919–1920 ãã., íàçûâàëiñÿ:
а) касінеры;
в) асаднікі;
б) карабінеры;
г) легіянеры.
99. Àãðàðíàÿ ðýôîðìà ïîëüñêàãà ¢ðàäà, íàê³ðàâàíàÿ íà âûñÿëåííå ñÿëÿí íà õóòàðû, íàçûâàëàñÿ:
а) камасацыя;
в) парцэляцыя;
б) санацыя;
г) пацыфікацыя.
100. Êàðíûÿ ýêñïåäûöû³, ÿê³ÿ ïîëüñê³ÿ ¢ëàäû ïðàâîäç³ë³ íà òýðûòîðû³
Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³, àòðûìàë³ íàçâó:
а) камасацыя;
в) парцэляцыя;
б) санацыя;
г) пацыфікацыя.
101. Òàâàðûñòâà áåëàðóñêàé øêîëû äçåéí³÷àëà ¢ Çàõîäíÿé Áåëàðóñi ¢:
а) 1921–1939 гг.;
в) 1925–1927 гг.;
б) 1923–1938 гг.;
г) 1921–1937 гг.
102. Ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íû äçåÿ÷ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³, à¢òàð «Áåëàðóñêàé ãðàìàòûê³ äëÿ øêîë», àäç³í ç çàñíàâàëüí³êà¢ ³ ê³ðà¢í³êî¢ Òàâàðûñòâà áåëàðóñêàé øêîëû – ãýòà:
а) З. Жылуновіч;
в) У. Ігнатоўскі;
б) Б. Тарашкевіч;
г) М. Танк.
103. Ìàñòàê, à¢òàð ãðàô³÷íàé ñåðû³ ñòàðàäà¢íÿé àðõ³òýêòóðû Áåëàðóñ³
³ Ë³òâû, ïà÷ûíàëüí³ê êàñì³÷íàé òýìû ¢ áåëàðóñê³ì âûÿ¢ëåí÷ûì
ìàñòàöòâå:
а) П. Сергіевіч;
в) Р. Шырма;
б) Я. Драздовіч;
г) М. Гарэцкі.
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Выберыце правільныя адказы:
104. Ïåðàäóìîâàì³ ¢âÿäçåííÿ íîâàé ýêàíàì³÷íàé ïàë³òûê³ ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:

а) сялянскія выступленні супраць савецкай улады;
б) унутрыпартыйная барацьба па пытаннях будаўніцтва сацы
ялістычнага грамадства;
в) эканамічны крызіс пасля грамадзянскай вайны;
г) бальшавіцкі план пабудовы сацыялізму ў краіне.
105. Íîâàÿ ýêàíàì³÷íàÿ ïàë³òûêà ¢âîäç³ëàñÿ ç ìýòàé:
а) аднавіць народную гаспадарку пасля грамадзянскай вайны і
інтэрвенцыі;
б) умацаваць палітычны саюз рабочых і сялян, уладу бальшаві
коў;
в) наладзіць эканамічнае супрацоўніцтва з краінамі Захаду;
г) павысіць міжнародны аўтарытэт Савецкай краіны.
106. Íîâàÿ ýêàíàì³÷íàÿ ïàë³òûêà ïðàäóãëåäæâàëà:
а) пераход ад харчразвёрсткі да харчпадатку;
б) адмену камунальных плацяжоў;
в) ураўняльную аплату працы;
г) свабодны выбар форм землекарыстання.
107. Íîâàÿ ýêàíàì³÷íàÿ ïàë³òûêà ïðàäóãëåäæâàëà:
а) развіццё кааперацыі і арэнды;
б) нацыяналізацыю ўсіх прадпрыемстваў;
в) дазвол на выкарыстанне наёмнай рабочай сілы;
г) усеагульную працоўную павіннасць.
108. Íîâàÿ ýêàíàì³÷íàÿ ïàë³òûêà ïðàäóãëåäæâàëà:
а) пераход прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік;
б) развіццё дзяржаўнага, кааператыўнага і прыватнага гандлю;
в) цэнтралізаванае размеркаванне прадуктаў харчавання;
г) усеагульную працоўную павіннасць.
109. Çãîäíà ç ëåí³íñê³ì ïëàíàì àá’ÿäíàííÿ ñàâåöê³õ ðýñïóáë³ê:
а) СССР павінен быў стаць федэратыўнай дзяржавай, добраах
вотным і раўнапраўным саюзам савецкіх нацыянальных рэс
публік;
б) рэспублікі захоўвалі атрыбуты дзяржаўнасці – заканадаўчую,
выканаўчую і судовую ўладу;
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в) савецкія рэспублікі павінны былі ўвайсці ў склад РСФСР на
правах аўтаномных рэспублік;
г) СССР павінен быў стаць унітарнай дзяржавай з моцным цэнт
ральным органам улады.
110. Ó äðóãîé Êàíñòûòóöû³ ÁÑÑÐ:

а) замацоўваліся змены ў адміністрацыйна тэрытарыяльным
падзеле рэспублікі;
б) адлюстроўваўся факт аб’яднання БССР і іншых саюзных рэс
публік у адзіную саюзную дзяржаву;
в) абвяшчаўся пераход улады ў рукі Саветаў;
г) абвяшчаўся суверэнітэт БССР.
111. Ïàë³òûêà áåëàðóñ³çàöû³ ïðàäóãëåäæâàëà:

а) перавод справаводства на беларускую мову;
б) стварэнне беларускамоўных навучальных устаноў;
в) адкрыццё Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта;
г) рэформу беларускага правапісу.
112. Ïàë³òûêà áåëàðóñ³çàöû³ ïðàäóãëåäæâàëà:

а) вывучэнне гісторыі, геаграфіі, эканомікі і культуры Беларусі;
б) барацьбу з ідэямі нацыянал дэмакратызму;
в) вылучэнне кадраў з карэннага насельніцтва на партыйную, са
вецкую, гаспадарчую і грамадскую работу;
г) стварэнне Беларускай арміі.
113. Äà ñðîäêà¢ iíäóñòðûÿëiçàöûi ¢ ÑÑÑÐ i ÁÑÑÐ àäíîñiëiñÿ:

а) крэдыты краiн Захаду;
б) прыбытак ад нацыяналiзаваных фабрык, заводаў;
в) продаж збожжа, нафты, золата за мяжу;
г) прыбытак ад эксплуатацыі калоній;
д) скарачэнне сродкаў на заработную плату рабочым.
114. Äà ñðîäêà¢ iíäóñòðûÿëiçàöûi ¢ ÑÑÑÐ i ÁÑÑÐ àäíîñiëiñÿ:

а) продаж мастацкiх каштоўнасцей, царкоўнай маёмасцi за мяжу;
б) жорсткi рэжым эканомii ў дзяржаве;
в) грашовая дапамога пралетарыяту краін Захаду;
г) дзяржаўныя займы ў насельнiцтва.
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115. Àñàáëiâàñöÿìi ïðàâÿäçåííÿ iíäóñòðûÿëiçàöûi ¢ ÁÑÑÐ áûëi:

а) пераважнае развiццё галiн прамысловасцi, якiя працавалi на
мясцовай сыравiне;
б) буйнамаштабнае развiццё абарончай прамысловасцi;
в) правядзенне iндустрыялiзацыі толькi за кошт рэспубліканскіх
сродкаў;
г) стварэнне новых галiн прамысловасцi (машынабудаванне,
станкабудаванне, палiўная i хiмiчная прамысловасцi).
116. Âûíiêàìi iíäóñòðûÿëiçàöûi ¢ ÁÑÑÐ ç’ÿ¢ëÿëiñÿ:

а) пераўтварэнне БССР у індустрыяльна аграрную рэспубліку;
б) лiквiдацыя беспрацоўя;
в) адмена картачнай сiстэмы на прамысловыя i харчовыя тавары;
г) аднаўленне гаспадаркі пасля грамадзянскай вайны.
117. Ïàä÷àñ êàëåêòûâiçàöûi ñåëüñêàé ãàïàäàðê³ ¢ ÁÑÑÐ áûëi äàïóø÷àíû ïàìûëêi:

а) парушэнне прынцыпу добраахвотнасцi;
б) прымусовае перасяленне сялян на хутары;
в) фарсiраванне тэмпаў калектывiзацыi;
г) забарона сялянам вучыцца ў вышэйшых навучальных устано
вах;
д) празмернае абагуленне сялянскай маёмасцi.
118. Õàðàêòýðíûìi àñàáëiâàñöÿìi ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìû áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà ¢ 1930-ÿ ãã. áûëi:

а) адзіная палітычная партыя;
б) абмежаванне дзейнасці Саветаў рашэннем гаспадарчых і куль
турна асветніцкіх задач;
в) фарміраванне прававой дзяржавы і грамадзянскага грамадства;
г) палітычныя рэпрэсіі.
119. Àñíî¢íûìi äàñÿãíåííÿìi ÁÑÑÐ ó ñôåðû àäóêàöûi ¢ 1930-ÿ ãã. áûëi:

а) лiквiдацыя масавай непiсьменнасцi;
б) поўная лiквiдацыя непiсьменнасцi сярод дарослага насель
нiцтва;
в) завяршэнне пераходу да ўсеагульнага абавязковага пачатко
вага навучання дзяцей;
г) паступовы пераход да ўсеагульнага сямiгадовага навучання.
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120. Òýðûòîðûÿ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ðàçãëÿäàëàñÿ ïîëüñê³ì³ ¢ëàäàì³ ¢
ÿêàñö³:

а) аграрна сыравіннага прыдатку;
б) раёна iнтэнсiўнага развіцця сельскай гаспадаркі;
в) раёна развіцця цяжкай індустрыі;
г) крыніцы таннай рабочай сілы;
д) рынка збыту тавараў.
121. Íàöûÿíàëüíàÿ ïàë³òûêà ïîëüñê³õ óëàä ó 1921–1939 ãã. õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:

а) фальсіфікацыяй статыстычных звестак аб нацыянальным
складзе насельніцтва Заходняй Беларусі;
б) закрыццём беларускіх школ;
в) пашырэннем сеткі культурна асветніцкіх устаноў;
г) шырокім распаўсюджваннем беларускіх газет і часопісаў.
122. Íàöûÿíàëüíàÿ ïàë³òûêà ïîëüñê³õ óëàä ó 1921–1939 ãã. õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:

а) пашырэннем сеткі беларускіх школ;
б) забаронай карыстацца беларускай мовай у дзяржаўных уста
новах;
в) шырокім распаўсюджваннем беларускіх газет і часопісаў;
г) забаронай для беларусаў займаць дзяржаўныя пасады.
123. Äçÿðæà¢íûìi ìîâàìi íà òýðûòîðûi ÁÑÑÐ ó 1920-ÿ ãã. àêðàìÿ áåëàðóñêàé ³ ïîëüñêàé ïðûçíàâàëiñÿ:

а) татарская;
б) руская;

в) латышская;
г) яўрэйская.

Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
124. Ýëåìåíò íîâàé ýêàíàì³÷íàé ïàë³òûê³, ÿê³ ïðûéøî¢ íà çìåíó
õàð÷ðàçâ¸ðñòöû, íàçûâà¢ñÿ …
125. Êàíöýïöûÿ ¢ àãðàðíàé ïàë³òûöû (ïà ïðîçâ³ø÷ó íàðêàìà çåìëÿðîáñòâà ÁÑÑÐ), çãîäíà ç ÿêîé ñòà¢êà ðàá³ëàñÿ íà ðàçâ³öö¸ õóòàðñêîé ñ³ñòýìû ãàñïàäàðàííÿ, íàçûâàëàñÿ …
126. Ïëàí àá’ÿäíàííÿ ñàâåöê³õ ðýñïóáë³ê, ïðàïàíàâàíû ².Â. Ñòàë³íûì,
çãîäíà ç ÿê³ì ñàâåöê³ÿ ðýñïóáë³ê³ ïàâ³ííû áûë³ ¢âàéñö³ ¢ ñêëàä
ÐÑÔÑÐ íà ïðàâàõ à¢òàíîìíûõ ðýñïóáë³ê, íàçûâà¢ñÿ …
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127. Ïàë³òûêà íàöûÿíàëüíà-äçÿðæà¢íàãà ³ íàöûÿíàëüíà-êóëüòóðíàãà
áóäà¢í³öòâà ¢ ÁÑÑÐ ó 1920-ÿ ãã. íàçûâàëàñÿ …
128. Àäç³í ç àñíî¢íûõ íàïðàìêà¢ ïàë³òûê³ áåëàðóñ³çàöû³, ÿê³ ïðàäóãëåäæâà¢ ïàâûøýííå ðîë³ àñîá êàðýííàé íàöûÿíàëüíàñö³ ¢ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íûì æûöö³ ðýñïóáë³ê³; âûëó÷ýííå êàäðà¢ ç êàðýííàãà íàñåëüí³öòâà íà ïàðòûéíóþ, ñàâåöêóþ, ãàñïàäàð÷óþ ³ ãðàìàäñêóþ ðàáîòó, íàçûâà¢ñÿ …
129. Ïðàöýñ ñòâàðýííÿ áóéíîé ìàøûííàé âûòâîð÷àñö³ ¢ ïðàìûñëîâàñö³ ³ ³íøûõ ãàë³íàõ íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ íàçûâàåööà …
130. Ïàëiòûêà Ñàâåöêàé äçÿðæàâû, íàêiðàâàíàÿ íà âûòâîð÷àå êààïåðàâàííå ñÿëÿíñêiõ ãàñïàäàðàê, ìàñàâû ïåðàâîä iõ ç iíäûâiäóàëüíàé ñiñòýìû ãàñïàäàðàííÿ íà êàëåêòû¢íóþ, íàçûâàëàñÿ …
131. Ê³ðóíàê ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé äóìê³, ÿê³ ñïàëó÷àå àãóëüíàäýìàêðàòû÷íûÿ ³äý³ ³ ìýòû ç çàäà÷àì³ ñàöûÿëüíàãà ³ íàöûÿíàëüíàãà
âûçâàëåííÿ ïðûãíå÷àíûõ íàðîäà¢, íàçûâàåööà …
132. Áûëûÿ àô³öýðû ïîëüñêàé àðì³³, ÿê³ì çà çàñëóã³ ¢ ïîëüñêà-ñàâåöêàé
âàéíå 1919–1920 ãã. ïîëüñê³ ¢ðàä ðàçäàâà¢ ó÷àñòê³ çàõîäíåáåëàðóñê³õ çÿìåëü, íàçûâàë³ñÿ …

Запішыце прозвішчы гістарычных дзеячаў:
133. Ðýâàëþöûéíû äçåÿ÷ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³, ñìÿðîòíàå ïàêàðàííå
äëÿ ÿêîãà ïàä öiñêàì íàñåëüí³öòâà áûëî çàìåíåíà íà ïàæûöö¸âàå çíÿâîëåííå, – ãýòà …
134. Ãðàìàäñêi äçåÿ÷, ñòàðøûíÿ ÁÑÐÃ, âó÷îíû-ìîâàçíà¢öà, à¢òàð ïåðøàé «Áåëàðóñêàé ãðàìàòûêi äëÿ øêîë» – ãýòà …
135. Çá³ðàëüí³ê ³ äàñëåä÷ûê áåëàðóñêàãà ìóçû÷íàãà ôàëüêëîðó, âûäàâåö ôàëüêëîðíàãà çáîðí³êà «Áåëàðóñê³ÿ íàðîäíûÿ ïåñí³», àðãàí³çàòàð ³ ê³ðà¢í³ê Áåëàðóñêàé äçÿðæà¢íàé àêàäýì³÷íàé õàðàâîé êàïýëû – ãýòà …

Суаднясіце элементы двух мностваў:
136.
1) Я. Колас

а) «Над ракою Арэсай»

2) К. Крапіва

б) «Дрыгва»

3) Я. Купала

в) «Хто смяецца апошнім»

4) М. Лынькоў

г) «Міколка паравоз»
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137.
1) М. Чуркін, М. Аладаў, Я. Цікоцкі

а) акцёры

2) З. Азгур, А. Бембель, А. Глебаў

б) кампазітары

3) М. Лынькоў, К. Чорны, М. Гарэцкі

в) скульптары

4) Б. Платонаў, Г. Глебаў, А. Ільінскі, Л. Ржэцкая

г) пісьменнікі

138.
1) 1926 г.

а) створаны Дзяржаўны тэатр оперы і балета БССР

2) 1932 г.

б) адкрыта Беларуская дзяржаўная філармонія

3) 1933 г.

в) адкрыта Беларуская дзяржаўная кансерваторыя

4) 1937 г.

г) пераход да ўсеагульнага пачатковага навучання

139.
1) Г. Лаўроў

а) Дзяржаўны тэатр оперы і балета БССР

2) А. Воінаў, У. Вараксін

б) Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна

3) У. Корш Саблін

в) «Першы ўзвод»

4) І. Лангбард

г) Тэатр юнага гледача БССР

Пастаўце ў правільнай паслядоўнасці гістарычныя падзеі:
140. à) I ç’åçä Ñàâåòà¢ ÑÑÑÐ; á) ² Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä Ñàâåòà¢; â) IV Óñåáåëàðóñê³ ç’åçä Ñàâåòà¢; ã) ïåðàäà÷à ÁÑÑÐ Ãîìåëüñêàãà ³ Ðý÷ûöêàãà ïàâåòà¢;
141. à) ïåðàäà÷à ÁÑÑÐ 16 ïàâåòà¢ Â³öåáñêàé, Ãîìåëüñêàé, Ñìàëåíñêàé ãóáåðíÿ¢; á) óòâàðýííå ÑÑÑÐ; â) ïðûíÿööå äðóãîé Êàíñòûòóöû³ ÁÑÑÐ; ã) ïåðàäà÷à ÁÑÑÐ Ãîìåëüñêàãà ³ Ðý÷ûöêàãà ïàâåòà¢;
142. à) àäêðûöö¸ ²íñòûòóòà áåëàðóñêàé êóëüòóðû (²íáåëêóëüòà); á) ðýàðãàí³çàöûÿ ²íáåëêóëüòà ¢ Àêàäýì³þ íàâóê ÁÑÑÐ; â) çàâÿðøýííå
ïåðàõîäó äà àáàâÿçêîâàãà ïà÷àòêîâàãà íàâó÷àííÿ; ã) óâÿäçåííå ¢
ÁÑÑÐ óñåàãóëüíàãà àáàâÿçêîâàãà íàâó÷àííÿ äçÿöåé àä 8 äà 11
ãàäî¢;
143. à) óâÿäçåííå ¢ ÁÑÑÐ óñåàãóëüíàãà àáàâÿçêîâàãà íàâó÷àííÿ äçÿöåé àä 8 äà 11 ãàäî¢; á) ñòâàðýííå Àêàäýìii íàâóê ÁÑÑÐ; â) àäêðûöö¸ Äçÿðæà¢íàãà òýàòðà îïåðû ³ áàëåòà ÁÑÑÐ; ã) àäêðûöö¸
Áåëàðóñêàé äçÿðæà¢íàé ô³ëàðìîí³³.
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Раздзел 3. БССР у гады Другой сусветнай
і Вялікай Айчыннай войнаў
Выберыце правiльны адказ:
144. Äàãàâîð àá íåíàïàäçåíí³ ïàì³æ ÑÑÑÐ ³ Ãåðìàí³ÿé áû¢ ïàäï³ñàíû:

а) 23 жніўня 1939 г.;
б) 1 верасня 1939 г.;

в) 17 верасня 1939 г.;
г) 28 верасня 1939 г.

145. Äðóãàÿ ñóñâåòíàÿ âàéíà ïà÷àëàñÿ:

а) 1 верасня 1939 г.;
б) 17 верасня 1939 г.;

в) 28 верасня 1939 г.;
г) 22 чэрвеня 1941 г.

146. Ïàõîä ×ûðâîíàé Àðìii ¢ Çàõîäíþþ Áåëàðóñü ïà÷à¢ñÿ:

а) 23 жнiўня 1939 г.;
б) 1 верасня 1939 г.;

в) 17 верасня 1939 г.;
г) 22 чэрвеня 1941 г.

147. Äàãàâîð «Àá äðóæáå ³ ãðàí³öû» ïàì³æ ÑÑÑÐ ³ Ãåðìàí³ÿé áû¢ ïàäï³ñàíû:

а) 23 жніўня 1939 г.;
б) 1 верасня 1939 г.;

в) 17 верасня 1939 г.;
г) 28 верасня 1939 г.

148. Ïàâîäëå äàãàâîðà «Àá äðóæáå ³ ãðàí³öû» íîâàÿ ãðàí³öà ïàì³æ Ãåðìàí³ÿé ³ Ñàâåöê³ì Ñàþçàì áûëà ïðàâåäçåíà ïà:

а) «лініі Мажыно»;
б) «лініі Зігфрыда»;
в) «лініі Керзана»;
г) лініі Дзвінск – Баранавічы – Пінск.
149. Ïàñÿäæýíí³ Íàðîäíàãà ñõîäó Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ïà÷àë³ñÿ:

а) 1 верасня 1939 г.;
б) 17 верасня 1939 г.;

в) 22 кастрычніка 1939 г.;
г) 28 кастрычніка 1939 г.

150. Âÿë³êàÿ Àé÷ûííàÿ âàéíà ïà÷àëàñÿ:

а) 1 верасня 1939 г.;
б) 17 верасня 1939 г.;

в) 22 чэрвеня 1940 г.;
г) 22 чэрвеня 1941 г.

151. Ïëàí íàïàäçåííÿ Ãåðìàí³³ íà Ñàâåöê³ Ñàþç íàçûâà¢ñÿ:

а) «Барбароса»;
б) «Ост»;

в) «Гельб»;
г) «Баграціён».
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152. Àäíà ç áóéíåéøûõ ó ïà÷àòêîâû ïåðûÿä âàéíû òàíêàâûõ á³òâà¢ ïàì³æ ñàâåöê³ì³ ³ ãåðìàíñê³ì³ âîéñêàì³ àäáûëàñÿ 6 ë³ïåíÿ 1941 ã. ïàä:

а) Брэстам;
б) Мінскам;

в) Лепелем;
г) Магілёвам.

153. Ïåðøû çàëï ðýàêòû¢íûÿ ¢ñòàíî¢ê³ «êàöþøà» íàíåñë³ ïà ãåðìàíñê³õ âîéñêàõ ó ðà¸íå:

а) Оршы;
б) Смаленска;

в) Масквы;
г) Курска.

154. Áàòàðýÿé ðýàêòû¢íûõ óñòàíîâàê «êàöþøà», ÿêàÿ 14 ë³ïåíÿ 1941 ã.
íàíåñëà ïåðøû ¢äàð ïà ãåðìàíñê³õ âîéñêàõ ïàä Îðøàé, êàìàíäàâà¢:

а) М. Гастэла;
б) І. Русіянаў;

в) І. Флёраў;
г) М. Раманаў.

155. Áàòàðýÿ ðýàêòû¢íûõ óñòàíîâàê «êàöþøà» íàíåñëà ïåðøû ¢äàð ïà
ãåðìàíñê³õ âîéñêàõ ïàä Îðøàé:

а) 22 чэрвеня 1941 г.;
б) 28 чэрвеня 1941 г.;

в) 6 ліпеня 1941 г.;
г) 14 ліпеня 1941 г.

156. Óñÿ òýðûòîðûÿ Áåëàðóñ³ áûëà àêóï³ðàâàíà ãåðìàíñê³ì³ âîéñêàì³:

а) да пачатку жніўня 1941 г.;
б) да пачатку верасня 1941 г.;

в) да пачатку снежня 1941 г.;
г) да пачатку 1942 г.

157. Ïëàí ã³òëåðà¢ñêàé Ãåðìàí³³, ÿê³ ïðàäóãëåäæâà¢ êàëàí³çàöûþ ³ ãåðìàí³çàöûþ òýðûòîðû³ Óñõîäíÿé Å¢ðîïû, ó òûì ë³êó ÁÑÑÐ, íàçûâà¢ñÿ:

а) «Барбароса»;
б) «Ост»;

в) «Гельб»;
г) «Баграціён».

158. Ñàìûì áóéíûì ëàãåðàì ñìåðö³ íà àêóï³ðàâàíàé òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ ³
ÑÑÑÐ ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) Трасцянец;
б) Асвенцым;

в) Майданак;
г) Трэблінка.

159. Öýíòðàëüíû øòàá ïàðòûçàíñêàãà ðóõó ¢çíà÷àëüâà¢:

а) Г.К. Жукаў;
б) П.К. Панамарэнка;

в) І. В. Сталін;
г) С.К. Цімашэнка.

160. Áåëàðóñê³ øòàá ïàðòûçàíñêàãà ðóõó ¢çíà÷àëüâà¢:

а) П.З. Калінін;
б) П.М. Машэраў;

в) К.Т. Мазураў;
г) В.І. Казлоў.
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161. Ïåðøûì áåëàðóñê³ì ðà¸ííûì öýíòðàì, âûçâàëåíûì ñàâåöê³ì³
âîéñêàì³ àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢, áû¢ ãîðàä:

а) Клімавічы;
б) Камарын;

в) Хоцімск;
г) Касцюковічы.

162. Ïåðøû áåëàðóñê³ ðà¸ííû öýíòð ã. Êàìàðûí áû¢ âûçâàëåíû àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢:

а) 23 верасня 1943 г.;
б) 26 лістапада 1943 г.;

в) 23 чэрвеня 1944 г.;
г) 28 жніўня 1944 г.

163. Ïåðøûì áåëàðóñê³ì àáëàñíûì öýíòðàì, âûçâàëåíûì ñàâåöê³ì³
âîéñêàì³ àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢, áû¢ ãîðàä:

а) Віцебск;
б) Гомель;

в) Магілёў;
г) Мазыр.

164. Àïåðàöûÿ ïà âûçâàëåíí³ Áåëàðóñ³ àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢ àòðûìàëà ¢ìî¢íóþ íàçâó:

а) «Кутузаў»;
б) «Румянцаў»;

в) «Сувораў»;
г) «Баграціён».

165. Áåëàðóñêàÿ íàñòóïàëüíàÿ àïåðàöûÿ «Áàãðàö³¸í» àäáûâàëàñÿ:

а) 23 верасня 1943 г. – 29 жніўня 1944 г.;
б) 23 чэрвеня – 3 ліпеня 1944 г.;
в) 4 ліпеня – 29 жніўня 1944 г.;
г) 23 чэрвеня – 28 жніўня 1944 г.
166. Äçåÿíí³ ôðàíòî¢ ïàä÷àñ Áåëàðóñêàé íàñòóïàëüíàé àïåðàöû³ «Áàãðàö³¸í» êààðäûíàâàë³ ìàðøàëû Ñàâåöêàãà Ñàþçà:

а) Г.К. Жукаў і А.М. Васілеўскі;
б) Л.А. Говараў і А.І. Яроменка;
в) І.С. Конеў і Р.Я. Маліноўскі;
г) К.К. Ракасоўскі і В.Д. Сакалоўскі.
167. Ì³íñê áû¢ âûçâàëåíû àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢:

а) 6 чэрвеня 1944 г.;
б) 23 чэрвеня 1944 г.;

в) 3 ліпеня 1944 г.;
г) 28 жніўня 1944 г.

168. Ãàíàðîâàå çâàííå «Êðýïàñöü-ãåðîé» Áðýñöêàÿ êðýïàñöü àòðûìàëà ¢:

а) 1941 г.;
б) 1945 г.;

в) 1965 г.;
г) 1985 г.
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169. Ãàíàðîâàå çâàííå «Ãîðàä-ãåðîé» Ì³íñê àòðûìà¢ ó:

а) 1944 г.;
в) 1974 г.;
б) 1945 г.;
г) 1985 г.
170. Ðàøýííå àá óêëþ÷ýíí³ ÁÑÑÐ ó ë³ê êðà³í-çàñíàâàëüí³ö ÀÀÍ áûëî
ïðûíÿòà íà êàíôåðýíöû³ ¢:
а) Тэгеране;
в) Ялце;
б) Патсдаме;
г) Сан Францыска.
171. Äýëåãàöûþ Áåëàðóñêàé ÑÑÐ ïðû ïàäï³ñàíí³ Ñòàòóòà ÀÀÍ óçíà÷àëüâà¢:
а) П. Калінін;
в) К. Кісялёў;
б) П. Цімашэнка;
г) П. Машэраў.
Суаднясiце элементы двух мностваў:
172.
1) 23 жнiўня 1939 г.

а) пачатак паходу Чырвонай Армii ў Заходнюю Бе
ларусь

2) 28 верасня 1939 г.

б) Дагавор «Аб дружбе і граніцы»

3) 17 верасня 1939 г.

в) Народны сход у Беластоку

4) 28–30 кастрычнiка г) Дагавор аб ненападзенні паміж СССР і Гер
1939 г.
маніяй

173.
1) Дз. Паўлаў

а) камандуючы Заходнiм фронтам у пачатку Вялікай Ай
чыннай вайны

2) I. Флёраў

б) камандзір экіпажа самалёта, які здзейсніў наземны та
ран каля Радашковіч

3) М. Гастэла

в) камандзiр батарэi рэактыўных установак «кацюша»

4) I. Русiянаў г) камандзiр 100 й стралковай дывiзii, якая абараняла ад
германскіх захопнікаў г. Мінск

174.
1) I. Флёраў

а) камандзiр батарэi рэактыўных установак «кацюша»

2) Дз. Паўлаў

б) кiраўнiк Цэнтральнага штаба партызанскага руху

3) П. Панамарэнка в) камандуючы Заходнiм фронтам у пачатку Вялікай
Айчыннай вайны
4) П. Калiнiн

г) кiраўнiк Беларускага штаба партызанскага руху
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175.
1) 22 чэрвеня 1941 г.
2) пачатак верасня 1941 г.
3) 23 верасня 1943 г.
4) 28 жніўня 1944 г.

а) пачатак Вялiкай Айчыннай вайны
б) завяршэнне аперацыі «Баграціён»
в) акупацыя германскімі войскамі Беларусi
г) вызваленне першага беларускага раённага
цэнтра ад гітлераўцаў

176.
1) 23 чэрвеня 1944 г.
2) 3 лiпеня 1944 г.
3) 1965 г.
4) 1974 г.

а) вызваленне г. Мiнска ад германскіх захопнiкаў
б) пачатак аперацыi «Баграцiён»
в) прысваенне Брэсцкай крэпасці ганаровага звання
«крэпасць герой»
г) прысваенне г. Мінску ганаровага звання «горад
герой»

177.
1) 1
2) 2
3) 3
4) 1

ы Беларускi фронт
i Беларускi фронт
i Беларускi фронт
ы Прыбалтыйскi фронт

а) К. Ракасоўскi
б) Г. Захараў
в) I. Чарняхоўскi
г) I. Баграмян

Запішыце назву горада:
178. Íàðîäíû ñõîä Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³, ÿê³ ïðûíÿ¢ Äýêëàðàöûþ àá óâàõîäæàíí³ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ¢ ñêëàä ÁÑÑÐ, àäáû¢ñÿ ¢ ãîðàäçå ...

Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
179. Ïëàí âàåííûõ äçåÿííÿ¢ Ãåðìàíii ñóïðàöü ÑÑÑÐ ìå¢ êîäàâóþ
íàçâó …
180. Ïëàí Ãåðìàí³³ ïà êàëàíiçàöûi ³ ãåðìàíiçàöûi ñëàâÿíñêiõ çÿìåëü
ìå¢ êîäàâóþ íàçâó …
181. Ìýòàíàê³ðàâàíû âûâàç íàñåëüí³öòâà, àáñòàëÿâàííÿ ïðàìûñëîâûõ
³ ñåëüñêàãàñïàäàð÷ûõ ïðàäïðûåìñòâà¢, ìàòýðûÿëüíûõ ³ êóëüòóðíûõ êàøòî¢íàñöåé ç ìåñö, ÿê³ì ïàãðàæàå àêóïàöûÿ, íàçûâàåööà
…
182. Äîáðààõâîòíûÿ âàåííûÿ ³ âàåí³çàâàíûÿ ïàäðàçäçÿëåíí³ (ðàáî÷ûÿ
àòðàäû, ãðóïû ñàìààáàðîíû ³ ³íø.) ç ãðàìàäçÿí, ÿê³ÿ íå ïàäëÿãàë³
ïåðøà÷àðãîâàìó ïðûçûâó ïà ìàá³ë³çàöû³, íàçûâàþööà …
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183. Ïåðàâîä óçáðîåííûõ ñ³ë äçÿðæàâû ç ì³ðíàãà ñòàíó ¢ áàÿâóþ ãàòî¢íàñöü; ìàñàâû ïðûçû¢ ó ÷àñ âàéíû âà ¢çáðîåííûÿ ñ³ëû âàåííààáàâÿçàíûõ ãðàìàäçÿí, ÿê³ÿ çíàõîäç³ë³ñÿ ¢ çàïàñå; ÷àðãîâû ïðûçû¢ íà âàéñêîâóþ ñëóæáó þíàêî¢ àäïàâåäíàãà ¢çðîñòó – ãýòà …
184. Çí³ø÷ýííå àñîáíûõ ãðóï íàñåëüí³öòâà ïà ðàñàâûõ, íàöûÿíàëüíûõ
àáî ðýë³ã³éíûõ ìàòûâàõ – ãýòà …
185. Ñïåöûÿëüíûÿ êâàðòàëû ¢ ãàðàäàõ (ãàðàäñê³ÿ êàíöýíòðàöûéíûÿ
ëàãåðû), ÿê³ÿ ñòâàðàë³ñÿ ã³òëåðà¢öàì³ íà àêóï³ðàâàíàé òýðûòîðû³
äëÿ çí³ø÷ýííÿ ÿ¢ðýéñêàãà íàñåëüí³öòâà, íàçûâàë³ñÿ …
186. Ïàë³òûêà ñóïðàöî¢í³öòâà ç àêóïàíòàì³ – ãýòà …
187. «Óñõîäí³ÿ ðàáî÷ûÿ»; íàñåëüí³öòâà ç àêóï³ðàâàíàé òýðûòîðû³
ÑÑÑÐ, ÿêîå âûâîç³ë³ íà ïðûìóñîâûÿ ðàáîòû ¢ Ãåðìàí³þ – ãýòà …
188. 40-ê³ëàìåòðîâû ïðàðû¢ ó ë³í³³ ñàâåöêà-ãåðìàíñêàãà ôðîíòó ïàì³æ
Âåë³æàì ³ Óñâÿòàì³, ïðàç ÿê³ àæûööÿ¢ëÿëàñÿ ñóâÿçü ïàðòûçàíñê³õ
àòðàäà¢ ç «Âÿë³êàé çÿìë¸é», íàçûâà¢ñÿ …
189. Âiä ïàðòûçàíñêiõ ôàðìiðàâàííÿ¢, ÿêiÿ ñòàëi ¢çíiêàöü íà òýðûòîðûi
Áåëàðóñi âÿñíîé 1942 ã. øëÿõàì àá’ÿäíàííÿ íåêàëüêiõ ïàðòûçàíñêiõ àòðàäà¢, íàçûâà¢ñÿ …
190. Ñêààðäûíàâàíûÿ àïåðàöû³ ñàâåöê³õ ïàðòûçàí ³ ïàäïîëüø÷ûêà¢
ïà ìàñàâûì ðàçáóðýíí³ ÷ûãóíà÷íûõ êàìóí³êàöûé (ðýåê, ìàñòî¢,
ñòàíöûé, ýøýëîíà¢) ó òûëå âîðàãà, íàçûâàë³ñÿ …
191. Ïîëüñê³ÿ âàåííûÿ ôàðì³ðàâàíí³, ÿê³ÿ çìàãàë³ñÿ íà òýðûòîðû³ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ çà âûçâàëåííå Ïîëüø÷û ³ àäíà¢ëåííå ÿå ¢ ìåæàõ äà âåðàñíÿ 1939 ã., íàçûâàë³ñÿ …
192. Íåëåãàëüíàÿ äçåéíàñöü îðãàíà¢ ³ àðãàí³çàöûé, àñîáíûõ ïðàäñòà¢í³êî¢ íàñåëüí³öòâà íà çàõîïëåíàé âîðàãàì òýðûòîðû³, íàê³ðàâàíàÿ íà çðû¢ àêóïàöûéíàé ïàë³òûê³ ³ àäíà¢ëåííå íàöûÿíàëüíà-äçÿðæà¢íàé íåçàëåæíàñö³, – ãýòà …
193. Óçáðîåíàÿ áàðàöüáà øûðîê³õ ïëàñòî¢ íàñåëüí³öòâà, àá’ÿäíàíàãà ¢
àðãàí³çàâàíûÿ ôàðì³ðàâàíí³ íà àêóï³ðàâàíûõ òýðûòîðûÿõ, ñóïðàöü àãðýñàðà çà äçÿðæà¢íóþ íåçàëåæíàñöü – ãýòà …
194. Íàñòóïàëüíàÿ àïåðàöûÿ ×ûðâîíàé Àðì³³, ó õîäçå ÿêîé òýðûòîðûÿ
ÁÑÑÐ áûëà âûçâàëåíà àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢, íàçûâàëàñÿ …
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Запішыце прозвішчы гістарычных дзеячаў:
195. Ãåíåðàë-ìà¸ð, êàìàíäçið 100-é äûâiçii, ÿêàÿ ¢ 1941 ã. àáàðàíÿëà
àä ã³òëåðà¢öà¢ ã. Ìiíñê, à ïðàç äâà ìåñÿöû ñòàëà ïåðøàé ãâàðäçåéñêàé äûâ³ç³ÿé ×ûðâîíàé Àðì³³, – ãýòà …
196. Áàòàðýÿé ðýàêòû¢íûõ óñòàíîâàê «êàöþøà» ó ë³ïåí³ 1941 ã. ïàä Îðøàé êàìàíäàâà¢ êàï³òàí ...
197. Êiðà¢íiêîì àäíàãî ç ïåðøûõ ïàðòûçàíñêiõ àòðàäà¢, ÿêi äçåéíi÷à¢ ó
Ïiíñêiì ðà¸íå, áû¢ …
198. Êiðà¢íiêi ïàðòûçàíñêàãà àòðàäà «×ûðâîíû êàñòðû÷í³ê», ÿêiÿ ïåðøûìi àòðûìàëi çâàííå Ãåðîÿ Ñàâåöêàãà Ñàþçà: Ö. Áóìàæêî¢ i ...
199. Äçåÿííi ôðàíòî¢ ó ÷àñ àïåðàöû³ «Áàãðàö³¸í» êààðäûíàâàëi ìàðøàëû Ñàâåöêàãà Ñàþçà À. Âàñiëå¢ñêi i …
200. Áåëàðóñê³ ñåëÿíií, ÿêi ¢ ÷àñ Âÿëiêàé Àé÷ûííàé âàéíû ïà¢òàðû¢
ïîäçâiã Iâàíà Ñóñàíiíà – çàâ¸¢ ã³òëåðà¢ñê³ àòðàä ó ãiáåëüíóþ äðûãâó, – ãýòà …
201. Ãåíåðàë-ìà¸ð, êàìàíäçið 172-é ñòðàëêîâàé äûâiçii, ÿêàÿ ¢ 1941 ã.
íà ïðàöÿãó 23 äç¸í àáàðàíÿëà àä ãiòëåðà¢öà¢ ã. Ìàãië¸¢, – ãýòà …
202. Ãåðîé Ñàâåöêàãà Ñàþçà; ñòâàðû¢ i ¢çíà÷àëi¢ Ðàñîíñêàå àíòûôàøûñöêàå ïàäïîëëå; ç 1943 ã. ïåðøû ñàêðàòàð Âiëåéñêàãà ïàäïîëüíàãà àáêàìà êàìñàìîëà – ãýòà …
203. Ë¸ò÷ûê-áåëàðóñ, ÿêi ¢ ÷àñ Êóðñêàé áiòâû çái¢ ó àäíûì ïàâåòðàíûì
áài 9 âàðîæûõ ñàìàë¸òà¢, – ãýòà …
204. Áåëàðóñê³ ñàëäàò, ïîäçâiã ÿêîãà çíàéøî¢ óâàñàáëåííå ¢ ïîìíiêó ñàâåöêàìó âîiíó-âûçâàëiöåëþ ¢ Áåðëiíå, – ãýòà ...

ВЫНІКОВЫ КАНТРОЛЬ
Суаднясiце элементы двух мностваў:
205.
1) У. Пiчэта

а) старшыня Iнбелкульта

2) У. Iгнатоўскi

б) кiраўнiк партызанскага руху ў Заходняй Беларусi

3) В. Корж

в) першы рэктар БДУ

4) Б. Тарашкевiч г) старшыня БСРГ
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206.
1) Мяснікоў А.Ф.

а) кіраўнік першага Часовага рабоча сялянскага са
вецкага ўрада ССРБ

2) Жылуновіч З.Х. б) народны камісар асветы ССРБ у 1919 г., старшыня
ЦВК БССР у 1924–1937 гг.
3) Чарвякоў А.Р.

в) старшыня Паўночна Заходняга абласнога камітэта
РСДРП(б)

4) Ігнатоўскі У.М.

г) старшыня Інбелкульта з 1926 г., першы прэзідэнт
Акадэміі навук БССР

207.
1) Тарашкевіч Б.А.

а) аўтар навуковай працы «Беларусы»

2) Прытыцкі С.В.

б) Старшыня Саўнаркама БССР у 1927–1937 гг.

3) Галадзед М.М.

в) актыўны ўдзельнік рэвалюцыйнага руху ў Заход
няй Беларусі

4) Карскі Я.Ф.

г) аўтар «Беларускай граматыкі для школ», кіраўнік
Беларускай сялянска рабочай грамады

208.
1) Корж В.З.

а) двойчы Герой Сацыялістычнай Працы, пастаянны
прадстаўнік СССР у Савеце Бяспекі ААН

2) Прытыцкі С.В. б) Герой Савецкага Саюза, камандзір 1 й Беларускай
партызанскай брыгады
3) Шмыроў М.П.

в) савецкі і партыйны дзеяч, актыўны ўдзельнік рэва
люцыйнага руху ў Заходняй Беларусі

4) Грамыка А.А.

г) Герой Савецкага Саюза, удзельнік грамадзянскай
вайны ў Іспаніі, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў
партызанскага руху ў Беларусі

209.
1) Р. Астроўскі

а) кіраўнік Генеральнай акругі «Беларусь»

2) В. Кубэ

б) кіраўнік Беларускай цэнтральнай рады

3) К. Заслонаў

в) кіраўнік падпольнага і партызанскага руху ў час
Вялікай Айчыннай вайны

4) С. Прытыцкі

г) савецкі і партыйны дзеяч, актыўны ўдзельнік рэвалю
цыйнага руху ў Заходняй Беларусі
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210.
1) 15–18 снежня 1917 г.
2) 1 студзеня 1919 г.
3) 2–3 лютага 1919 г.

4) 31 ліпеня 1920 г.

а) І Усебеларускі з’езд Саветаў
б) І Усебеларускі з’езд
в) абвяшчэнне Дэкларацыі аб незалежнасці Са
вецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Бела
русі (ССРБ)
г) абвяшчэнне ССРБ

211.
1) 25 кастрычніка 1917 г. а) падпісанне Брэсцкага мірнага дагавора
2) 21 лютага 1918 г.

б) прыняцце першай Канстытуцыі ССРБ

3) 3 сакавіка 1918 г.

в) выданне першай Устаўной граматы Выкан
кама Рады Усебеларускага з’езда

4) 2–3 лютага 1919 г.

г) абвяшчэнне аб пераходзе ўлады ў рукі Мін
скага Савета рабочых i салдацкiх дэпутатаў

212.
1) 9 сакавіка 1918 г. а) абвяшчэнне ССРБ
2) 25 сакавіка 1918 г. б) абвяшчэнне Дэкларацыі аб незалежнасці Савец
кай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі (ССРБ)
3) 1 студзеня 1919 г. в) прыняцце Трэцяй Устаўной граматы Рады БНР
4) 31 ліпеня 1920 г. г) прыняцце Другой Устаўной граматы Выканкама
Рады Усебеларускага з’езда

213.
1) 30 снежня 1922 г.
2) 1924–1926 гг.
3) 1 верасня 1939 г.
4) 22 чэрвеня 1941 г.

а) пачатак Вялікай Айчыннай вайны
б) узбуйненне тэрыторыі БССР
в) пачатак Другой сусветнай вайны
г) утварэнне СССР

214.
1) 16 студзеня 1919 г.
2) 30 снежня 1922 г.
3) 28 верасня 1939 г.
4) 9 мая 1945 г.

а) падпісанне савецка германскага дагавора «Аб
дружбе і граніцы»
б) утварэнне СССР
в) уключэнне Віцебскай, Магілёўскай і Смален
скай губерняў у склад РСФСР
г) канец Вялікай Айчыннай вайны
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215.
1) 18 сакавіка 1921 г.
2) 30 снежня 1922 г.
3) 1924–1926 гг.
4) 1 верасня 1939 г.

а) узбуйненне тэрыторыі БССР
б) утварэнне СССР
в) Рыжскі мірны дагавор
г) пачатак Другой сусветнай вайны

216.
1) 28 верасня 1939 г.
2) 28–30 кастрычнiка 1939 г.
3) 22 чэрвеня 1941 г.
4) 9 мая 1945 г.

а) Народны сход у Беластоку
б) падпісанне савецка германскага дагаво
ра «Аб дружбе і граніцы»
в) пачатак Вялікай Айчыннай вайны
г) канец Вялікай Айчыннай вайны

217. Âûçíà÷öå õàðàêòýðíûÿ ðûñû íîâàé ýêàíàì³÷íàé ïàë³òûê³ ³ ïàë³òûê³ «âàåííàãà êàìóí³çìà»:
1) новая эканаміч а) замена харчразвёрсткі харчовым падаткам
ная палітыка
2) палітыка «ваен б) устанаўленне дзяржаўнай манаполіі на гандаль
нага камунізма»
в) дазвол свабоднага гандлю прадуктамі сваёй гаспа
даркі
г) дазвол дробнай прыватнай уласнасці
д) харчразвёрстка
е) усеагульная працоўная павіннасць

Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
218. Ïàëiòûêà áàëüøàâiêî¢, íàê³ðàâàíàÿ íà íàöûÿíàëüíà-êóëüòóðíàå
áóäà¢íiöòâà ¢ Áåëàðóñi ¢ 1924–1929 ãã., íàçûâàëàñÿ …
219. Ïðàöýñ ñòâàðýííÿ áóéíîé ìàøûííàé âûòâîð÷àñöi âà ¢ñiõ ãàëiíàõ
ãàñïàäàðêi – ãýòà …
220. Ïðàöýñ àá’ÿäíàííÿ iíäûâiäóàëüíûõ ãàñïàäàðàê ñÿëÿí ó áóéíûÿ
êàëåêòû¢íûÿ ãàñïàäàðêi íàçûâà¢ñÿ …
221. Ïëàí êàëàíiçàöûi ³ ãåðìàíiçàöûi ñëàâÿíñêiõ çÿìåëü ìå¢ êîäàâóþ
íàçâó …
222. Ïàë³òûêà ìàñàâàãà çíiø÷ýííÿ ãðóï íàñåëüíiöòâà ïà òûõ öi iíøûõ
ìàòûâàõ íàçûâàåööà …
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223. Àêöûÿ ïàðòûçàí ïà ìàñàâûì ðàçáóðýííi ÷ûãóíàê ç ìýòàé äýçàðãàíiçàöûi íÿìåöêiõ âàåííûõ ïåðàâîçàê íàçûâàëàñÿ …
224. Àïåðàöûÿ ïà âûçâàëåíí³ ÁÑÑÐ àä ãåðìàíñê³õ çàõîïíiêà¢ ìåëà êîäàâóþ íàçâó …
225. Ïëàí, ÿêi âûçíà÷à¢ ìýòû i äçåÿííi ãåðìàíñêàé àðìii ñóïðàöü ÑÑÑÐ,
ìå¢ êîäàâóþ íàçâó …
226. Ïåðàäà÷à ìà¸ìàñö³ ç ïðûâàòíàé óëàñíàñö³ ¢ äçÿðæà¢íóþ íàçûâàåööà …
227. Äçÿðæàâà, òýðûòîðûÿ ÿêîé âûêàðûñòî¢âàåööà ¢ ÿêàñö³ ïàãðàí³÷íàé çîíû ïàì³æ âàðîæûìi êðà³íàì³ ¢ ìýòàõ íåäàïóø÷ýííÿ ¢çí³êíåííÿ ¢çáðîåíàãà êàíôë³êòó, íàçûâàåööà …

Пастаўце ў правiльнай храналагічнай паслядоўнасцi гістарычныя
падзеі:
228. à) ïà÷àòàê ïåðøàé ïÿöiãîäêi; á) àäêðûöö¸ ÁÄÓ; â) àäêðûöö¸ Iíáåëêóëüòà; ã) ïðûíÿööå äðóãîé Êàíñòûòóöûi ÁÑÑÐ;
229. à) ïà÷àòàê ïåðàõîäó äà àáàâÿçêîâàãà ïà÷àòêîâàãà íàâó÷àííÿ ¢
ÁÑÑÐ; á) êóðñ íà iíäóñòðûÿëiçàöûþ; â) êóðñ íà êàëåêòûâiçàöûþ;
ã) ïà÷àòàê äðóãîé ïÿöiãîäêi;
230. à) àäêðûöö¸ Äçÿðæà¢íàãà òýàòðà îïåðû i áàëåòà ÁÑÑÐ; á) àäêðûöö¸ Áåëàðóñêàé äçÿðæà¢íàé êàíñåðâàòîðûi; â) óâÿäçåííå íîâàé ýêàíàì³÷íàé ïàë³òûê³; ã) ñòâàðýííå Àêàäýìii íàâóê ÁÑÑÐ;
231. à) çàìåíà õàð÷ðàçâ¸ðñòê³ õàð÷ïàäàòêàì; á) ïðûíÿööå êóðñà íà
ïðàâÿäçåííå ïàë³òûê³ êàëåêòûâ³çàöû³ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³; â) óòâàðýííå ÑÑÑÐ; ã) ïðûíÿööå êóðñà íà ïðàâÿäçåííå ñàöûÿë³ñòû÷íàé ³íäóñòðûÿë³çàöû³;
232. à) ïåðøàå ¢çáóéíåííå ÁÑÑÐ; á) ïðûíÿööå Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ¢
ñêëàä ÁÑÑÐ; â) äðóãîå ¢çáóéíåííå ÁÑÑÐ; ã) ïàäï³ñàííå Äýêëàðàöû³ ³ Äàãàâîðà àá ñòâàðýíí³ ÑÑÑÐ;
233. à) ïðûíÿööå ÖÂÊ ³ ÑÍÊ ÁÑÑÐ ïàñòàíîâû «Àá óâÿäçåíí³ ¢ñåàãóëüíàãà àáàâÿçêîâàãà ïà÷àòêîâàãà íàâó÷àííÿ»; á) ïåðàõîä äà íîâàé
ýêàíàì³÷íàé ïàë³òûê³; â) ïåðøàå ¢çáóéíåííå ÁÑÑÐ; ã) àäêðûöö¸
²íñòûòóòà áåëàðóñêàé êóëüòóðû (²íáåëêóëüòà);
234. à) óòâàðýííå ÑÑÑÐ; á) ïåðøàå ¢çáóéíåííå ÁÑÑÐ; â) çàêëþ÷ýííå
Äàãàâîðà àá íåíàïàäçåíí³ ïàì³æ Ãåðìàí³ÿé ³ ÑÑÑÐ; ã) äðóãîå
¢çáóéíåííå ÁÑÑÐ;
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235. à) ïàäï³ñàííå Áðýñöêàãà ì³ðíàãà äàãàâîðà; á) ïàäï³ñàííå Ðûæñêàãà ì³ðíàãà äàãàâîðà; â) ïðûíÿööå Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ¢ ñêëàä
ÁÑÑÐ; ã) ïðûíÿööå Êàíñòûòóöû³ ÑÑÑÐ, ÿêàÿ àòðûìàëà íàçâó
«êàíñòûòóöûÿ ïåðàìîãøàãà ñàöûÿë³çìó»;
236. à) ïåðøàå ¢çáóéíåííå ÁÑÑÐ; á) ïðûíÿööå ïåðøàé Êàíñòûòóöû³
ÁÑÑÐ; â) ïàñòàíîâà ÖÂÊ ³ ÑÍÊ ÁÑÑÐ «Àá óâÿäçåíí³ ¢ñåàãóëüíàãà
àáàâÿçêîâàãà íàâó÷àííÿ»; ã) ïðûíÿööå Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ¢ ñêëàä
ÁÑÑÐ;
237. à) ïðûíÿööå ¢ ÑÑÑÐ êóðñà íà ïðàâÿäçåííå ñàöûÿë³ñòû÷íàé ³íäóñòðûÿë³çàöû³; á) ïðûíÿööå ïåðøàé Êàíñòûòóöû³ ÁÑÑÐ; â) ïðûíÿööå ¢ ÑÑÑÐ êóðñà íà ïðàâÿäçåííå ïàë³òûê³ êàëåêòûâ³çàöû³
ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³; ã) ðýàðãàí³çàöûÿ ²íñòûòóòà áåëàðóñêàé êóëüòóðû ¢ Àêàäýì³þ íàâóê ÁÑÑÐ.

Заданнi па карце. Запiшыце назву горада пад правiльнай лiчбай:
238. Íàçâà ãîðàäà, äçå 3 ñàêàâ³êà 1918 ã. Ñàâåöêàÿ Ðàñ³ÿ ³ êàéçåðà¢ñêàÿ Ãåðìàí³ÿ
ïàäï³ñàë³ ì³ðíû äàãàâîð.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

239. Íàçâà ãîðàäà – öýíòðà áåëàðóñêàé ãóáåðí³, ÿêàÿ ïà ðàøýíí³ áàëüøàâ³öêàãà
ê³ðà¢í³öòâà 16 ñòóäçåíÿ 1919 ã. áûëà äàëó÷àíà äà ÐÑÔÑÐ.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

240. Íàçâà ãîðàäà, äçå âîñåííþ 1917 ã. çíàõîäç³ëàñÿ Ñòà¢êà âÿðõî¢íàãà ãàëî¢íàêàìàíäóþ÷àãà ðóñêàé àðì³ÿé.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.
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241. Íàçâà ãîðàäà, äçå ¢ ñíåæí³ 1917 ã. ïà÷àë³ñÿ
ñåïàðàòíûÿ ïåðàãàâîðû ïàìiæ Ñàâåöêàé
Ðàñiÿé i Ãåðìàíiÿé.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

242. Íàçâà ãîðàäà, äçå ¢ 1926 ã. àäêðû¢ñÿ Áåëàðóñê³ äðóã³ äçÿðæà¢íû òýàòð.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

243. Íàçâà ãîðàäà, äçå ¢ ãàäû ïåðøàé ïÿö³ãîäê³ áûëà ïàáóäàâàíà øâåéíàÿ ôàáðûêà
«Ñöÿã ³íäóñòðûÿë³çàöû³».

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

244. Íàçâà ãîðàäà, äçå ¢ ãàäû ïåðøàé ïÿö³ãîäê³
áûëà ïàáóäàâàíà ïàí÷îøíà-òðûêàòàæíàÿ
ôàáðûêà «Ê²Ì».

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

245. Íàçâà ãîðàäà, ó ÿê³ì ãàðí³çîí âàåííàé êðýïàñö³ òðûìà¢ àáàðîíó àä ãåðìàíñê³õ âîéñêà¢ ç 22 ÷ýðâåíÿ ïà 20 ë³ïåíÿ 1941 ã.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.
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246. Íàçâà ãîðàäà, ÿê³ áû¢ çàõîïëåíû ã³òëåðà¢öàì³ 28 ÷ýðâåíÿ 1941 ã.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

247. Íàçâà ãîðàäà, àáàðîíó ÿêîãà ç 3 ïà 26 ë³ïåíÿ 1941 ã. âÿëà äûâ³ç³ÿ ïàä êàìàíäàâàííåì ãåíåðàë-ìà¸ðà Ì.Ö. Ðàìàíàâà.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

248. Íàçâà ãîðàäà, ó ÿê³ì íà ÷ûãóíà÷íûì âóçëå
ðàçãàðíóëà äçåéíàñöü ïàäïîëüíàÿ ãðóïà
ïàä ê³ðà¢í³öòâàì Ê. Çàñëîíàâà.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

249. Íàçâà ãîðàäà, äçå àäíûì ç ê³ðà¢í³êî¢ ïàðòûéíàãà ïàäïîëëÿ áûëà Â.Õàðóæàÿ.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

250. Íàçâà ãîðàäà, äçå íà ÷ûãóíà÷íûì âóçëå ¢
íî÷ íà 30 ë³ïåíÿ 1943 ã. ïàäïîëüø÷ûê³
çäçåéñí³ë³ àäíó ç ñàìûõ áóéíûõ äûâåðñ³é
Äðóãîé ñóñâåòíàé âàéíû.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.
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251. Íàçâà ãîðàäà, ðà¸ííàãà öýíòðà ÁÑÑÐ, ÿê³
ïåðøûì áû¢ âûçâàëåíû àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢ âîñåííþ 1943 ã.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

252. Íàçâà ãîðàäà, àáëàñíîãà öýíòðà ÁÑÑÐ, ÿê³
ïåðøûì áû¢ âûçâàëåíû àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢ âîñåííþ 1943 ã.

1) _________;

3) _________;

2) _________;

4) _________.

РОЗНАЎЗРОЎНЕВЫЯ ЗАДАННI
Раздзел 1. Кастрычніцкая рэвалюцыя.
Стварэнне беларускай дзяржаўнасці
1 узровень
1. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñ³ ¢ 1917–1920 ãã.:

а) акупацыя;
б) выкупныя плацяжы;
в) «Рудабельская рэспубліка»;
г) прамысловая рэвалюцыя.
2. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñ³ ¢ 1917–1920 ãã.:

а) «разбор» шляхты;
б) бальшавізацыя Саветаў;

в) буферная дзяржава;
г) інвентарная рэформа.
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3. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñ³ ¢ 1917–1920 ãã.:

а) грамадзянская вайна;
б) інтэрвенцыя;
в) фальваркова паншчынная сістэма;
г) часоваабавязаныя сяляне.
4. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñ³ ¢ 1917–1920 ãã.:
а) ЛітБел;
б) прамысловая рэвалюцыя;
в) палітыка «ваеннага камунізму»;
г) філарэты.
5. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñ³ ¢ 1917–1920 ãã.:
а) план Агінскага;
в) харчразвёрстка;
б) нацыяналізацыя;
г) філаматы.
6. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ôàêòà¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1917–1920 ãã.:
а) адмена прыгоннага права;
в) Брэсцкі мірны дагавор;
б) абвяшчэнне ССРБ;
г) «Курлоўскі расстрэл».
7. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ôàêòà¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1917–1920 ãã.:

а) сталыпінская аграрная рэформа;
б) абвяшчэнне БНР;
в) утварэнне ЛiтБел;
г) паўстанне пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага.
8. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ôàêòà¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1917–1920 ãã.:

а) I Усебеларускі з’езд;
в) Полацкі царкоўны сабор;
б) рэформа П.Дз. Кісялёва;
г) польска савецкая вайна.
9. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ôàêòà¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1917–1920 ãã.:
а) I Усебеларускі з’езд Саветаў;
б) прыняцце першай Канстытуцыі ССРБ;
в) дзейнасць таварыстваў філаматаў і філарэтаў;
г) «Свянцянскі прарыў».
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2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:
а) бальшавізацыя Саветаў, нацыяналізацыя;
б) буферная дзяржава, харчразвёрстка.
2. ×ûì âÿäîìû ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³ À. Ìÿñí³êî¢, Ê. Ëàíäàð?
3. Íàçàâ³öå ïàäçå³ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³, ç ÿê³ì³ çâÿçàíà äçåéíàñöü Ç. Æûëóíîâ³÷à, Ê. Ëàíäàðà.
4. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) 25 кастрычніка – 20 лістапада 1917 г.;
б) 3 сакавіка 1918 г.
5. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) 15–18 снежня 1917 г.;
б) 1 студзеня 1919 г.
6. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) 9 сакавіка 1918 г.;
б) 30–31 снежня 1918 г.
7. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) 25 сакавіка 1918 г.;
б) 2–3 лютага 1919 г.
8. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) 31 ліпеня 1920 г.;
б) 18 сакавіка 1921 г.
9. Íàçàâ³öå âûøýéøûÿ îðãàíû ñàâåöêàé óëàäû, ÿê³ÿ áûëi ñòâîðàíû ¢
Áåëàðóñi âîñåííþ 1917 ã.
10. Íàçàâiöå ïåðøûÿ ðýâàëþöûéíûÿ ïåðà¢òâàðýííi áàëüøàâ³êî¢ íà
òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.

3 узровень
1. Íàçàâ³öå àñàáë³âàñö³ ¢ñòàíà¢ëåííÿ ñàâåöêàé óëàäû ¢ Áåëàðóñ³.
2. Íàçàâ³öå ìåðàïðûåìñòâû ïàë³òûê³ «âàåííàãà êàìóí³çìó».
3. Àõàðàêòàðûçóéöå íÿìåöê³ ³ ïîëüñê³ àêóïàöûéíûÿ ðýæûìû íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.
4. Íàçàâ³öå ðàøýíí³ I Óñåáåëàðóñêàãà ç’åçäó Ñàâåòà¢.
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5. Êàë³ Â³öåáñêàÿ, Ñìàëåíñêàÿ ³ Ìàã³ë¸¢ñêàÿ ãóáåðí³ áûë³ ¢êëþ÷àíû ¢
ñêëàä ÐÑÔÑÐ? ×ûì áûëî àáóìî¢ëåíà ãýòà ¢êëþ÷ýííå?
6. Êàë³ áûëà ¢òâîðàíà Ë³òî¢ñêà-Áåëàðóñêàÿ ÑÑÐ? ×ûì áûëî àáóìî¢ëåíà ÿå ¢òâàðýííå?
7. Êàë³ ³ ïàì³æ ê³ì áûë³ çàêëþ÷àíû Áðýñöê³ ³ Ðûæñê³ ì³ðíûÿ äàãàâîðû?
ßê³ì³ áûë³ ³õ óìîâû äëÿ Áåëàðóñ³?
8. Ó ÿê³õ ìåæàõ áûëà àäíî¢ëåíà íåçàëåæíàñöü ÑÑÐÁ 31 ë³ïåíÿ 1920 ã.?
×àìó ãýòó ïàäçåþ íàçûâàþöü äðóã³ì àáâÿø÷ýííåì ÑÑÐÁ?
9. ßê³ì³ áûë³ âûí³ê³ ãðàìàäçÿíñêàé âàéíû ³ çàìåæíàé ³íòýðâåíöû³ ¢ Áåëàðóñ³?

4 узровень
1. Àõàðàêòàðûçóéöå àñíî¢íûÿ ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íûÿ ³ ïàë³òû÷íûÿ
ïðàáëåìû ðàçâ³ööÿ Ðàñ³³ âîñåííþ 1917 ã. ³ ïàç³öûþ áàëüøàâ³êî¢ ïà
ãýòûõ ïðàáëåìàõ*. Ðàñòëóìà÷öå ïðû÷ûíû áàëüøàâ³çàöû³ Ñàâåòà¢
âîñåííþ 1917 ã.
Сацыяльна эканамічныя і
палітычныя праблемы развіцця
Расіі восенню 1917 г.

Іх змест

Пазіцыя бальшавікоў па праблемах
сацыяльна эканамічнага і палітыч
нага развіцця Расіі восенню 1917 г.

Аграрнае пытанне
Пытанне аб вайне
Нацыянальнае пытанне
Сацыяльныя ўмовы жыцця і
працы рабочага класа

* Заданне можа быць падзелена на 2 варыянты.
2. Ïðààíàëiçóéöå ïàâîäëå ïëàíà – ïðû÷ûíû, ñóòíàñöü, íàñòóïñòâû –
ã³ñòàðû÷íû ôàêò:

2.1. Брэсцкi мiрны дагавор.
2.2. Рыжскi мiрны дагавор.
2.3. Палітыка «ваеннага камунізму».
3. Àõàðàêòàðûçóéöå ïðû÷ûíû, ïåðàäóìîâû, íàñòóïñòâû àáâÿø÷ýííÿ
ÑÑÐÁ.
5 узровень
1. Ïàðà¢íàéöå ïàç³öû³ ðîçíûõ ïàë³òû÷íûõ äçåÿ÷à¢ ïà ïûòàíí³ àá óòâàðýíí³ áåëàðóñêàé äçÿðæàâû. ßêàÿ ïàç³öûÿ, íà âàø ïîãëÿä, áîëüø
ïðàâ³ëüíàÿ? Ñâàþ äóìêó àáãðóíòóéöå.
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2. Àõàðàêòàðûçóéöå ïàç³öû³ ðîçíûõ ïàë³òû÷íûõ ñ³ë ó Áåëàðóñ³ âîñåííþ
1917 ã. ïà íàñòóïíûõ ïûòàííÿõ:
Палiтычныя сiлы

Шляхі далейша
га развіцця
краіны

Адносіны да
вайны і міру

Аграрнае
пытанне

Нацыянальнае
пытанне

БСГ
Бальшавікі
Меншавікі, эсэры
Буржуазныя партыі

3. Âûí³ê³ âûáàðà¢ äýïóòàòà¢ âà Óñòàíî¢÷û ñõîä ó Áåëàðóñ³ ³ íà Çàõîäí³ì ôðîíöå ¢ ë³ñòàïàäçå 1917 ã. áûë³ íàñòóïíûì³: áàëüøàâiêi –
50,7 %; ýñýðû – 32,2 %; áóðæóàçíûÿ ïàðòûi – 5 %; ÁÑÃ – 0,3 %;
iíøûÿ ïàðòûi – 11,8 %. ×ûì, íà âàø ïîãëÿä, òëóìà÷ûööà ìåíàâiòà
òàêàÿ ðàññòàíî¢êà ïàë³òû÷íûõ ñ³ë ó Áåëàðóñ³ âîñåííþ 1917 ã.?
4. ßêiìi, íà âàø ïîãëÿä, áûëi ïðû÷ûíû i ïåðàäóìîâû ïåðàìîãi áàëüøàâiêî¢ ó Áåëàðóñi? Ñâîé àäêàç àáãðóíòóéöå.
5. Öi çãîäíû âû ç òûì, øòî ñïðîáà êiðà¢íiöòâà ÁÍÐ ðýàëiçàâàöü íåçàëåæíàñöü áåëàðóñêàé äçÿðæàâû ç äàïàìîãàé çíåøíiõ ñië (êàéçåðà¢ñêàé Ãåðìàí³³) áûëà âÿëiêàé ïàìûëêàé? Ñâàþ äóìêó àáãðóíòóéöå.

Раздел 2. Беларусь ва ўмовах станаўлення
савецкага сацыялістычнага грамадства.
Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы
1 узровень
1. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1921–1939 ãã.:

а) асаднікі;
б) бальшавізацыя Саветаў;

в) беларусізацыя;
г) індустрыялізацыя.

2. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1921–1939 ãã.:

а) інвентарная рэформа;
б) калектывізацыя;

в) камасацыя;
г) карэнізацыя.
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3. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1921–1939 ãã.:

а) грамадзянская вайна;
в) новая эканамічная палітыка;
б) «крэсы ўсходнія»;
г) «прышчэпаўшчына».
4. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1921–1939 ãã.:
а) ЛітБел;
в) нацыянал дэмакратызм;
б) палітыка «санацыі»;
г) харчпадатак.
5. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ¢ 1921–1939 ãã.
а) асаднікі;
в) камасацыя;
б) беларусізацыя;
г) індустрыялізацыя.
6. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ¢ 1921–1939 ãã.:
а) «прышчэпаўшчына»;
в) палітыка «санацыі»;
б) «крэсы ўсходнія»;
г) карэнізацыя.
7. Ó ïåðàë³êó ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿêiÿ õàðàêòàðûçóþöü íîâóþ ýêàíàì³÷íóþ ïàë³òûêó (ÍÝÏ):
а) харчразвёрстка;
в) натуральны абмен таварамі;
б) кааперацыя;
г) арэнда.
8. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1921–1939 ãã.:
а) абвяшчэнне ССРБ;
б) абвяшчэнне БНР;
в) узбуйненне тэрыторыі БССР;
г) увядзенне новай эканамічнай палітыкі.
9. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1921–1939 ãã.:
а) Брэсцкі мірны дагавор;
б) палітыка беларусізацыі;
в) I Усебеларускі з’езд;
г) увядзенне ў БССР усеагульнай пачатковай адукацыі.
10. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1921–1939 ãã.:
а) I Усебеларускі з’езд Саветаў;
б) уваходжанне БССР у склад СССР;
45

в) прыняцце першай Канстытуцыі ССРБ;
г) Рыжскі мірны дагавор.
11. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó 1921–1939 ãã.:
а) М. Галадзед;
в) В. Дунін Марцінкевіч;
б) М. Гікала;
г) К. Каліноўскі.
12. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó 1921–1939 ãã.:
а) Я. Драздовіч;
в) П. Кісялёў;
б) З. Жылуновіч;
г) Ф. Багушэвіч.
13. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó 1921–1939 ãã.:
а) У. Галубок;
в) У. Ігнатоўскі;
б) М. Багдановіч;
г) І. Хруцкі.
14. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó 1921–1939 ãã.:
а) О. Шміт;
в) У. Бялыніцкі Біруля;
б) Р. Шырма;
г) В. Дунін Марцінкевіч.
2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:

а) беларусізацыя, асаднікі;
б) карэнізацыя; «крэсы ўсходнія»;
в) нацыянал дэмакратызм, палітыка «санацыі»;
г) «прышчэпаўшчына», індустрыялізацыя;
д) калектывізацыя; беларусізацыя.
2. ×ûì âÿäîìû ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:
а) У. Галубок, З. Жылуновіч; О. Шміт
б) У. Ігнатоўскі, Дз. Прышчэпаў; Р. Шырма;
в) У. Пічэта, Б. Тарашкевіч, Я. Драздовіч
3. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢:
а) 1921 г., 1924 г.;
в) 1927 г., 1937 г.
б) 1922 г., 1926 г.;
4. Íàçàâ³öå òðû ïðàäïðûåìñòâû, ïàáóäàâàíûÿ ¢ ÁÑÑÐ ó ãàäû ïåðøûõ
ïÿö³ãîäàê.
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5. Íàçàâ³öå äâà ïðîçâiø÷û áåëàðóñà¢ – äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû ³ íàâóê³
1920–1930-õ ãã. Íàçàâ³öå àäç³í ç ³õ òâîðà¢ (íàâóêîâûÿ äàñÿãíåíí³):

а) пісьменнікі;
б) кінематаграфісты;
в) мастакі;

г) архітэктары;
д) вучоныя.

3 узровень
1. ßê³ì³ áûë³ ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íûÿ ³ ïàë³òû÷íûÿ ïåðàäóìîâû ïåðàõîäó äà íýïà. Íàçàâ³öå ìýòû íîâàé ýêàíàì³÷íàé ïàë³òûê³.
2. Íàçàâ³öå ìåðàïðûåìñòâû, ç ÿê³õ ñêëàäàëàñÿ:

а) новая эканамічная палітыка;
б) палітыка беларусізацыі.
3. Íàçàâ³öå àñàáë³âàñö³ ïðàâÿäçåííÿ ³íäóñòðûÿë³çàöû³ ¢ ÁÑÑÐ.
4. Ðàñòëóìà÷öå, ÿê óïëûâàëà ïðûãðàí³÷íàå ñòàíîâ³ø÷à ÁÑÑÐ íà ïðàâÿäçåííå ³íäóñòðûÿë³çàöû³ ¢ ðýñïóáëiöû.
5. ßê³ÿ íîâûÿ ãàë³íû ïðàìûñëîâàñö³ ç’ÿâ³ë³ñÿ ¢ ÁÑÑÐ ó ãàäû ïåðøûõ
ïÿö³ãîäàê? ×ûì áûëî àáóìî¢ëåíà ³õ ðàçâ³öö¸?
6. ßê³ÿ ïàìûëê³ áûë³ äàïóø÷àíû ¢ êàëãàñíûì áóäà¢í³öòâå ¢ ÁÑÑÐ?
7. Ðàñòëóìà÷öå òýç³ñ: «ÁÑÑÐ ñòàëà ³íäóñòðûÿëüíà-àãðàðíàé ðýñïóáë³êàé Ñàâåöêàãà Ñàþçà». Ç ÿê³ì³ ïàäçåÿì³ çâÿçàíû ãýòû âûâàä?
8. Êàë³ áûëà ïðûíÿòà äðóãàÿ êàíñòûòóöûÿ ÁÑÑÐ? ßê³ÿ çìåíû ¢ æûöö³
ðýñïóáë³ê³ ÿíà çàìàöàâàëà?
9. Êàë³ áûëà ïðûíÿòà òðýöÿÿ Êàíñòûòóöûÿ ÁÑÑÐ? ßê³ÿ çìåíû ¢ æûöö³
ðýñïóáë³ê³ ÿíà çàìàöàâàëà?
10. Ðàñòëóìà÷öå ñóâÿçü ïàì³æ ïàäçåÿì³, ÿê³ÿ àäáûë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ ÁÑÑÐ
30 ñíåæíÿ 1922 ã., 1924 ã., 1926 ã.

4 узровень
1. Óñòàíàâiöå ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ ã³ñòàðû÷íûì³ ôàêòàì³:

1.1 Замена харчразвёрсткi харчпадаткам – аднаўленне сельскай
гаспадаркi.
1.2. Эканамічны і палітычны крызіс у пачатку 1920 х гг. – увя
дзенне новай эканамічнай палітыкі.
1.3. Суцэльная калектывізацыя – індустрыялізацыя.
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2. Ïðààíàë³çóéöå ïàâîäëå ïëàíà – ïðû÷ûíû, ñóòíàñöü, íàñòóïñòâû – ã³ñòàðû÷íûÿ ôàêòû:

2.1. Новая эканамічная палітыка ў БССР.
2.2. Палітыка беларусізацыі.
2.3. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР.
2.4. Індустрыялізацыя ў БССР.
2.5. Уваходжанне БССР у склад СССР.
3. Àõàðàêòàðûçóéöå ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàå, ïàë³òû÷íàå ³ êóëüòóðíàå
ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1920–1930-ÿ ãã. Àäêàç àôîðì³öå ¢ âûãëÿäçå òàáë³öû.
4. Àõàðàêòàðûçóéöå ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàå, ïàë³òû÷íàå ³ êóëüòóðíàå
ðàçâ³öö¸ áåëàðóñê³õ çÿìåëü ó ñêëàäçå Ïîëüø÷û ¢ 1921–1939 ãã. Àäêàç àôîðì³öå ¢ âûãëÿäçå òàáë³öû.

5 узровень
1. Äàéöå àðãóìåíòàâàíóþ àöýíêó ã³ñòàðû÷íûì ôàêòàì:
1.1. Новая эканамічная палітыка ў БССР.
1.2. Палітыка беларусізацыі ў БССР.
1.3. Індустрыялізацыя ў БССР.
1.4. Калектывізацыя ў БССР.
1.5. Уваходжанне БССР у склад СССР.
2. Ïàðà¢íàéöå ïà ñàìàñòîéíà âûçíà÷àíûõ êðûòýðûÿõ:

2.1. Палітыку «ваеннага камунізму» і новую эканамічную палітыку.
2.2. Развіццё Заходняй Беларусі і БССР у 1920–1930 я гг.

Раздзел 3. БССР у гады Другой сусветнай і
Вялікай Айчыннай войнаў
1 узровень
1. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1939–1945 ãã.:
а) новая эканамiчная палiтыка;
в) Армія Краёва;
б) партызанскi рух;
г) беларусізацыя.
2. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1939–1945 ãã.:

а) грамадзянская вайна;
б) «Суражскія вароты»;

в) карэнізацыя;
г) падпольная барацьба.
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3. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1939–1945 ãã.:

а) калабарацыянізм;
в) «прышчэпаўшчына»;
б) падпольная барацьба;
г) палітыка «санацыі».
4. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1939–1945 ãã.:
а) план «Ост»;
в) рэйкавая вайна;
б) новая эканамічная палітыка;
г) беларусізацыя.
5. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1939–1945 ãã.:
а) паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь;
б) пачатак Другой сусветнай вайны;
в) абвяшчэнне ССРБ;
г) абвяшчэнне БНР.
6. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1939–1945 ãã.:
а) Брэсцкі мірны дагавор;
б) народны сход у Беластоку;
в) уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР;
г) I Усебеларускі з’езд Саветаў.
7. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1939–1945 ãã.:
а) Вялікая Айчынная вайна;
б) удзел Беларусі ва ўтварэнні СССР;
в) новая эканамічная палітыка;
г) аперацыя «Баграціён».
8. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1939–1945 ãã.:
а) прыняцце другой Канстытуцыі БССР;
б) рэйкавая вайна;
в) Дагавор аб ненападзенні паміж Германіяй і СССР;
г) абвяшчэнне ССРБ.
9. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó 1939–1945 ãã.:
а) М. Шмыроў;
в) М. Гікала;
б) М. Галадзед;
г) С. Прытыцкі.
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10. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó 1939–1945 ãã.:

а) З. Жылуновіч;
б) К. Заслонаў;

в) В. Корж;
г) Дз. Прышчэпаў.

11. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó 1939–1945 ãã.:

а) П. Машэраў;
б) П. Панамарэнка;

в) М. Галадзед;
г) А. Чарвякоў.

2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:

а) аперацыя «Баграціён», падпольная барацьба;
б) план «Ост», партызанскі рух;
в) «Суражскія вароты», генацыд;
г) Армія Краёва, гета;
д) калабарацыянізм, рэйкавая вайна;
е) остарбайтэры, партызанская зона.
2. ×ûì âÿäîìû ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) С. Прытыцкі, М. Шмыроў;
б) К. Заслонаў, П. Панамарэнка;
в) В. Корж, П. Машэраў;
г) В. Харужая, П. Калінін.
3. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûâàë³ñÿ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) 17 верасня 1939 г.; 3 ліпеня 1944 г.;
б) 28–30 кастрычніка 1939 г.; 22 чэрвеня 1941 г.;
в) 28 верасня 1939 г.; 23 чэрвеня – 29 жніўня 1944 г.
4. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ àáàðîí÷ûÿ áà³ ¢ ÷ýðâåí³–æí³¢í³ 1941 ã. íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.
5. Íàçàâ³öå ìýòû ³ âûí³ê³ àïåðàöû³ «Áàãðàö³¸í».

3 узровень
1. ßê³ì³ çíåøíåïàë³òû÷íûì³ ³ ¢íóòðàíûì³ àáñòàâ³íàì³ áû¢ àáóìî¢ëåíû
ïàõîä ×ûðâîíàé Àðì³³ ¢ Çàõîäíþþ Áåëàðóñü 17 âåðàñíÿ 1939 ã.?
ßê³ì³ áûë³ âûí³ê³ ãýòàãà ïàõîäó?
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2. ßê³ÿ ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íûÿ ³ êóëüòóðíûÿ ïåðà¢òâàðýíí³ áûë³ ïðàâåäçåíû ¢ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³ ïàñëÿ ¢ç’ÿäíàííÿ ç ÁÑÑÐ?
3. ßêîå çíà÷ýííå ìåë³ àáàðîí÷ûÿ áà³ ¢ ÷ýðâåí³–æí³¢í³ 1941 ã. íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³?
4. Íàçàâiöå àñíà¢íûÿ ðûñû ãåðìàíñêàãà àêóïàöûéíàãà ðýæûìó íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.
5. Íàçàâ³öå àñàáë³âàñö³ àíòûôàøûñöêàé áàðàöüáû íà òýðûòîðû³ Çàõîäíÿé Áåëàðóñ³.
6. ×àìó ïëàí Áåëàðóñêàé íàñòóïàëüíàé àïåðàöû³ ×ûðâîíàé Àðì³³ ¢
÷ýðâåí³–æí³¢í³ 1944 ã. àòðûìà¢ êîäàâóþ íàçâó «Áàãðàö³¸í»?

4 узровень
1. Àõàðàêòàðûçóéöå ïàâîäëå ïëàíà – ìýòû, ñàöûÿëüíàÿ áàçà, ôîðìû
áàðàöüáû – ã³ñòàðû÷íûÿ ôàêòû:

1.1. Партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі ў 1941–1944 гг.
1.2. Падпольная барацьба беларускага народа супраць германскіх
акупантаў.
2. Ñêëàäç³öå òýç³ñíû ïëàí àäêàçó íà ïûòàííå: «Óêëàä áåëàðóñêàãà íàðîäà ¢ ïåðàìîãó íàä íàöûñöêàé Ãåðìàí³ÿé».
3. Êàíêðýòûçóéöå ïðûêëàäàì³:

3.1. Вытокі перамогі савецкага народа над Германіяй.
3.2. Удзел жыхароў Беларусі ў еўрапейскім руху Супраціўлення.
5 узровень
1. Äàéöå àðãóìåíòàâàíóþ àöýíêó ãiñòàðû÷íûì ôàêòàì:

1.1. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР.
1.2. Уключэнне БССР у склад краін заснавальніц ААН.
2. Ãåðìàíñêiÿ ¢ëàäû íà àêóïiðàâàíàé òýðûòîðûi Áåëàðóñi äàçâîëiëi
ñòâàðûöü íàöûÿíàëiñòû÷íûÿ àðãàíiçàöûi – Ñàþç áåëàðóñêàé ìîëàäçi, Áåëàðóñêóþ Öýíòðàëüíóþ Ðàäó i iíø. ×ûì, íà âàø ïîãëÿä,
áûëà àáóìî¢ëåíà òàêàÿ ïàëiòûêà àêóïàíòà¢?
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ВЫНІКОВЫ КАНТРОЛЬ
1 узровень
1. Ç ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûï³øûöå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñi ¢:

1.1. 1917–1920 гг.
1.2. 1921–1939 гг.
1.3. 1941–1945 гг.
Акупацыя, аперацыя «Баграціён», беларусізацыя, выкупныя пла
цяжы, інвентарная рэформа, індустрыялізацыя, калектывізацыя, ка
лабарацыянізм, карэнізацыя, новая эканамічная палітыка, палітыка
«ваеннага камунізму», план «Ост», рэйкавая вайна, «разбор» шлях
ты, рэвалюцыя, «Рудабельская рэспубліка», «Суражскія вароты», на
цыяналізацыя, фальваркова паншчынная сістэма, часоваабавязаныя
сяляне.
2. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà:

2.1. 1917–1920 гг.
2.2. 1921–1939 гг.
2.3. 1941–1945 гг.
а) Адмена прыгоннага права; б) сталыпінская аграрная рэформа;
в) абвяшчэнне ССРБ; г) Брэсцкі мірны дагавор; д) Рыжскі мірны да
гавор; е) «Курлоўскі расcтрэл»; ж) удзел Беларусі ва ўтварэнні
СССР; з) рэформа П. Кісялёва; і) утварэнне «Суражскiх варотаў»;
к) паўстанне пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага; л) уключэнне БССР
у склад ААН; м) польска савецкая вайна; н) уз’яднанне Заходняй Бе
ларусі з БССР; о) аперацыя «Баграціён».
3. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿê³õ àäíîñ³ööà äà:

3.1. 1917–1939 гг.
3.2. 1941–1945 гг.
М. Галадзед, М. Гікала, В. Дунін Марцінкевіч, Я. Драздовіч,
З. Жылуновіч, К. Заслонаў, У. Ігнатоўскі, К. Каліноўскі, П. Кісялёў,
В. Корж, П. Машэраў, П. Панамарэнка, С. Прытыцкі, М. Сілівановіч,
А. Чарвякоў, О. Шміт, А. Чыжэўскі, Р. Шырма, І. Хруцкі, В. Харужая.
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2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:
1.1. Аперацыя «Баграціён», беларусізацыя;
1.2. Iндустрыялізацыя, калабарацыянізм;
1.3. Калектывізацыя, план «Ост»;
1.4. Рэйкавая вайна, нацыяналізацыя.
2. Ç ÿê³ì³ ã³ñòàðû÷íûì³ ïàäçåÿì³ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³ çâÿçàíà äçåéíàñöü:
2.1. З. Жылуновіча, К. Заслонава;
2.2. У. Ігнатоўскага, П. Машэрава;
2.3. П. Панамарэнкі, С. Прытыцкага;
2.4. П. Калініна, Б. Тарашкевіча.
3 узровень
1. Назавiце асаблівасці:
1.1. Новай эканамічнай палітыкі ў БССР;
1.2. Індустрыялізацыі ў БССР;
1.3. Антыфашысцкай барацьбы ў 1941–1944 гг. у Заходняй Бела
русі.
2. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ðûñû:
2.1. Сацыяльна эканамічнага развіцця БССР у 1917–1939 гг.;
2.2. Грамадска палітычнага жыцця ў БССР у 1917–1939 гг.;
2.3. Культурнага развіцця БССР у 1917–1939 гг.;
2.4. Сацыяльна эканамічнага, палітычнага, культурнага развіцця
Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг.
3. Ó ïåðàë³êó äàò âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ ìàþöü àäíîñiíû äà:

3.1. Працэсу стварэння беларускай дзяржаўнасці;
3.2. Барацьбы беларускага народа з акупантамі.
25 кастрычнiка 1917 г. – 20 лiстапада 1917 г.; 3 сакавiка 1918 г.;
9 сакавiка 1918 г.; 25 сакавiка 1918 г.; 1 студзеня 1919 г.; 2–3 лютага
1919 г.; 31 лiпеня 1920 г.; 18 сакавiка 1921 г.; 30 снежня 1922 г.; 1924 г.;
1926 г.; 28–30 кастрычнiка 1939 г.; 22 чэрвеня 1941 г.; верасень 1941 г.;
23 чэрвеня – 28 жніўня 1944 г.; 3 ліпеня 1944 г.
4 узровень
1. Àõàðàêòàðûçóéöå ïàâîäëå ïëàíà – ÷àñ ïðàâÿäçåííÿ, ìýòû, ìåðàïðûåìñòâû, ã³ñòàðû÷íàå çíà÷ýííå – ã³ñòàðû÷íûÿ ôàêòû:
1.1. Палітыка «ваеннага камунізму» у БССР;
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1.2. Новая эканамічная палітыка ў БССР;
1.3. Індустрыялізацыя ў БССР;
1.4. Калектывізацыя ў БССР;
1.5. Палітыка беларусізацыі.
2. Äàéöå õàðàêòàðûñòûêó áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà ¢ 1930-ÿ ãã.
Эканамічная сфера
Палітычная сфера
Сацыяльная сфера
Духоўная сфера

3. Ïàðà¢íàéöå ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1920-ÿ ³ 1930-ÿ ãã. ßê³ÿ çìåíû àäáûë³ñÿ
¢ ðîçíûõ ñôåðàõ áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà? ×ûì ÿíû áûë³ àáóìî¢ëåíû?
Пытанні для параўнання

БССР у 1920 я гг.

БССР у 1930 я гг.

Эканамічная сфера
Палітычная сфера
Сацыяльная сфера
Духоўная сфера

5 узровень
1. Ñ³ñòýìàòûçóéöå ïàíÿöö³ ïà ñàìàñòîéíà âûçíà÷àíûõ êðûòýðûÿõ:

акупацыя, асаднiкi, Армiя Краёва, аперацыя «Баграціён», бела
русізацыя, генацыд, дэфензiва, індустрыялізацыя, калектывізацыя,
камасацыя, калабарацыянізм, карэнізацыя, нацыяналiзацыя, новая
эканамічная палітыка, палітыка «ваеннага камунізму», палітыка «са
нацыі», план «Ост», рэйкавая вайна, рэвалюцыя, «Рудабельская рэс
публіка», «Суражскія вароты».
2. Ñ³ñòýìàòûçóéöå ïðîçâ³ø÷û ã³ñòàðû÷íûõ äçåÿ÷à¢ ïà ñàìàñòîéíà âûçíà÷àíûõ êðûòýðûÿõ:

М. Галадзед, М. Гікала, Я. Драздовіч, З. Жылуновіч, К. Заслонаў,
У. Ігнатоўскі, В. Корж, П. Калiнiн, К. Ландар, П. Машэраў, П. Панама
рэнка, С. Прытыцкі, Б. Тарашкевiч, А. Чарвякоў, О. Шміт, А. Чы
жэўскі, Р. Шырма, В. Харужая.
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3. Àõàðàêòàðûçóéöå çìåíû òýðûòîðû³ ÁÑÑÐ ó 1919–1939 ãã. Âûçíà÷öå
ã³ñòàðû÷íûÿ ¢ìîâû ãýòûõ çìåí.
Тэрытарыяльныя змены БССР у першай палове ХХ ст.
Перыяд

1919 г.
1 студзеня
16 студзеня
2–3 лютага
31 ліпеня 1920 г.
18 сакавіка 1921 г.
1924 г.
1926 г.
1939 г.

Гістарычныя ўмовы

Тэрыторыя БССР

XI КЛАС
Гiсторыя Беларусi: другая палова 1940Aх гг. –
пачатак ХХI ст.
ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННI
Раздзел 1. БССР у другой палове 1940Aх – першай палове
1950Aх гг.
Выберыце правільны адказ:
1. Äàïàìîãó ¢ àäíà¢ëåíí³ íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ïàñëÿ Âÿë³êàé Àé÷ûííàé âàéíû ÁÑÑÐ àòðûìàëà àä:

а) савецкіх рэспублік;
б) ЗША;

в) краін Заходняй Еўропы;
г) Лігі Нацый.

2. Àäíîé ç âàæíåéøûõ àñàáë³âàñöåé ïàñëÿâàåííàãà àäðàäæýííÿ ÁÑÑÐ
ç’ÿ¢ëÿëàñÿ ïðûÿðûòýòíàå ðàçâ³öö¸:

а) сельскай гаспадаркі;
б) дрэваапрацоўчай прамысловасці;
в) цяжкай прамысловасці;
г) харчовай прамысловасці.
3. Àäíà¢ëåííå íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ ïà÷àëîñÿ:

а) восенню 1943 г.;
б) летам 1944 г.;

в) летам 1945 г.;
г) у 1946 г.

4. Ì³íñê³ òðàêòàðíû çàâîä âûïóñöi¢ ñâàþ ïåðøóþ ïðàäóêöûþ ¢:

а) 1945 г.;
б) 1946 г.;

в) 1947 г.;
г) 1950 г.

5. Õàðàêòýðíàé àñàáë³âàñöþ ÷àöâ¸ðòàé ïÿö³ãîäê³ ¢ ÁÑÑÐ ç’ÿ¢ëÿëàñÿ:

а) паскоранае развіццё сельскай гаспадаркі;
б) укараненне дасягненняў навукі і тэхнікі ў традыцыйныя для
Беларусі галіны прамысловасці;
в) апераджальныя ў параўнанні з адпаведнымі паказчыкамі па
СССР тэмпы індустрыяльнага развіцця;
г) з’яўленне нафтахімічнай прамысловасці.
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6. Ïðàìûñëîâàñöü Áåëàðóñ³ ïåðàâûñ³ëà äàâàåííû ¢çðîâåíü ó:

а) 1946 г.;
б) 1948 г.;

в) 1950 г.;
г) 1953 г.

7. Êàðòà÷íàÿ ñ³ñòýìà íà õàð÷îâûÿ ³ ïðàìûñëîâûÿ òàâàðû áûëà àäìåíåíà ¢:

а) 1946 г.;
б) 1947 г.;

в) 1948 г.;
г) 1950 г.

8. ßäðîì ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìû áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà ¢ ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ(ëàñÿ):

а) Камуністычная партыя Беларусі;
б) Вярхоўны Савет БССР;
в) Савет Народных камісараў БССР;
г) Савет Міністраў БССР.
9. Âûøýéøûì îðãàíàì çàêàíàäà¢÷àé óëàäû ¢ ÁÑÑÐ äà 1946 ã. ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) Вярхоўны Савет БССР;
б) ЦК КП(б)Б;
в) Савет Народных камісараў БССР;
г) Савет Міністраў БССР.
10. Âûêàíà¢÷ûì îðãàíàì ñàâåöêàé óëàäû ¢ ÁÑÑÐ äà 1946 ã. ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) Вярхоўны Савет БССР;
б) ЦК КП(б)Б;
в) Савет Народных камісараў БССР;
г) Савет Міністраў БССР.
11. Âûêàíà¢÷ûì îðãàíàì ñàâåöêàé óëàäû ¢ ÁÑÑÐ ïàñëÿ 1946 ã. ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) Вярхоўны Савет БССР;
б) ЦК КП(б)Б;
в) Савет Народных камісараў БССР;
г) Савет Міністраў БССР.
12. Ó 1949/50 íàâó÷àëüíûì ãîäçå ¢ ÁÑÑÐ ïà÷à¢ñÿ ïåðàõîä äà:

а) усеагульнага пачатковага навучання;
б) усеагульнага сямігадовага навучання;
в) усеагульнага сярэдняга навучання;
г) усеагульнай вышэйшай адукацыі.
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13. Âÿäó÷àé íàâóêîâàé óñòàíîâàé ó ÁÑÑÐ ó ïàñëÿâàåííû ïåðûÿä ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ(ëàñÿ):

а) Інстытут беларускай культуры (Інбелкульт);
б) Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт;
в) Акадэмія навук БССР;
г) Інстытут народнай гаспадаркі.
14. À¢òàðàì òýêñòó «Ìû - áåëàðóñû», ÿê³ ñòà¢ Äçÿðæà¢íûì ã³ìíàì
ÁÑÑÐ, ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) Н. Сакалоўскі;
б) М. Клімковіч;

в) А. Куляшоў;
г) М. Танк.

15. Êàìïàç³òàð, ÿê³ íàï³ñà¢ ìóçûêó äà òýêñòó «Ìû – áåëàðóñû», – ãýòà:

а) Н. Сакалоўскі;
б) М. Клімковіч;

в) А. Куляшоў;
г) М. Танк.

Выберыце правільныя адказы:
16. Äëÿ ïàñëÿâàåííàãà àäíà¢ëåííÿ íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ áûë³
õàðàêòýðíû:

а) пераважнае развіццё цяжкай прамысловасці;
б) дапамога краін Заходняй Еўропы;
в) захаванне калгаснай сістэмы ў сельскай гаспадарцы;
г) адмова ад калектывізацыі ў Заходняй Беларусі.
17. Äëÿ ïàñëÿâàåííàãà àäíà¢ëåííÿ íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ áûë³
õàðàêòýðíû:

а) пераважнае развіццё лёгкай прамысловасці;
б) дапамога савецкіх рэспублік;
в) пераход да хутарской сістэмы ў сельскай гаспадарцы;
г) правядзенне калектывізацыі ў Заходняй Беларусі.
18. Äà ôàêòàðà¢, ÿê³ÿ àáóìîâ³ë³ êðûç³ñíû ñòàí ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³
ÁÑÑÐ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå, àäíîñ³ë³ñÿ:

а) фінансаванне сельскай гаспадаркі па рэшткавым прынцыпе;
б) высокія закупачныя цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю;
в) высокія пастаўкі сельскагаспадарчай прадукцыі дзяржаве;
г) адсутнасць МТС.
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19. Äà ìåð ïà ïåðààäîëåíí³ êðûç³ñíàãà ñòàíó ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³ ¢
ÁÑÑÐ ó 1950-ÿ ãã. àäíîñ³ë³ñÿ:

а) павышэнне закупачных цэн на сельскагаспадарчую прадукцыю;
б) спісанне запазычанасці з калгасаў і калгаснікаў па сельскагас
падарчаму падатку за папярэднія гады;
в) павышэнне для калгасаў абавязковых паставак дзяржаве сель
скагаспадарчай прадукцыі;
г) перавод калгасаў на самафінансаванне.
20. Ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàå æûöö¸ ¢ ÁÑÑÐ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:

а) існаваннем адзінай палітычнай партыі;
б) роспускам Саветаў дэпутатаў працоўных;
в) падпарадкаваннем грамадскіх арганізацый (прафсаюзаў, кам
самола і інш.) Камуністычнай партыі;
г) шматпартыйнасцю.
21. Ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàå æûöö¸ ¢ ÁÑÑÐ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:

а) павышэннем ролі Вярхоўнага і мясцовых Саветаў;
б) роспускам Саветаў дэпутатаў працоўных;
в) кіруючай роляй Камуністычнай партыі;
г) забаронай дзейнасці прафсаюзнай арганізацыі.
22. Ãàëî¢íûì³ ïåðàøêîäàì³ ¢ ðàçâ³öö³ áåëàðóñêàé íàâóê³ ¢ ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå áûë³:

а) слабая матэрыяльна тэхнічная база навуковых устаноў;
б) адміністрацыйныя метады кіравання навукай;
в) адсутнасць Акадэміі навук;
г) закрыццё настаўніцкіх інстытутаў.
Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
23. Ïî¢íàÿ ö³ ÷àñòêîâàÿ êàìïåíñàöûÿ, âûïëàòà ìàòýðûÿëüíûõ ñòðàò
àä âàéíû äçÿðæàâàé, ÿêàÿ çäçåéñí³ëà àãðýñ³þ, òîé êðà³íå, ÿêàÿ ïàöÿðïåëà àä ÿå, íàçûâàåööà …
24. Âÿðòàííå íà ðàäç³ìó âàåííàïàëîííûõ, áåæàíöà¢, ïåðàñÿëåíöà¢,
ÿê³ÿ àïûíóë³ñÿ çà ìåæàì³ ðàäç³ìû ¢ âûí³êó âàéíû, ç àäíà¢ëåííåì ³õ
ó ïðàâàõ, íàçûâàåööà …
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25. Ìàñòàöê³ ìåòàä, ÿê³ ïàòðàáàâà¢ àä äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû àäëþñòðàâàííÿ ¢ ñâà³õ òâîðàõ ñþæýòà¢, çâÿçàíûõ ç áóäà¢í³öòâàì ñàöûÿë³ñòû÷íàãà ãðàìàäñòâà, – ãýòà …

Суаднясіце элементы двух мностваў:
26.
1) П. Панамарэнка

а) старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
у 1948–1967 гг.

2) В. Казлоў

б) першы сакратар ЦК КП(б)Б у 1938–1947 гг.

3) М. Гусеў

в) мастак, які распрацаваў малюнак Дзяржаўнага
сцяга БССР

4) А. Грамыка

г) ураджэнец Гомельшчыны, міністр замежных
спраў СССР у 1957–1985 гг.

27.
1) Р. Шырма

а) кіраўнік Дзяржаўнага народнага аркестру БССР

2) І. Жыновіч

б) кіраўнік Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы БССР

3) В. Купрэвіч

в) прэзідэнт Акадэміі навук БССР у 1952–1969 гг.

4) Г. Цітовіч

г) кіраўнік Дзяржаўнага акадэмічнага народнага хору
БССР

28.
1) М. Лынькоў
2) К.Чорны
3) І. Мележ
4) І. Шамякін

а) «Млечны шлях»
б) «Векапомныя дні»
в) «Мінскі напрамак»
г) «Глыбокая плынь»

29.
1) паэма, прысвечаная барацьбе супраць герман
скіх акупантаў

а) «Гартаванне»

2) аповесць пра будаўніцтва Мінскага трактарна
га завода

б) «Сцяг брыгады»

3) раман, прысвечаны падзеям аперацыі «Багра
ціён»

в) «Мінскі напрамак»

4) першы беларускі «партызанскі» раман

г) «Глыбокая плынь»
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30.
1) П. Броўка, М. Танк, А. Куляшоў

а) артысты тэатру

2) Г. Глебаў, Б. Платонаў, С. Станюта

б) паэты

3) Я. Цікоцкі, А. Багатыроў, Дз. Лукас

в) кампазітары

4) Я. Зайцаў, У. Сухаверхаў, В. Волкаў

г) мастакі

31.
1) Я. Зайцаў

а) «За родную Беларусь»

2) У. Сухаверхаў

б) «Абарона Брэсцкай крэпасці ў 1941 г.»

3) В. Волкаў

в) «Мінск. 3 ліпеня 1944 г.»

4) У. Хрусталёў

г) «К. Заслонаў»

Раздзел 2. БССР у другой палове 1950Aх – 1980Aя гг.
Выберыце правільны адказ:
32. Ê.Ò. Ìàçóðà¢ ó 1956–1965 ãã. çàéìà¢ ïàñàäó:

а) Генеральнага сакратара ЦК КПСС;
б) Першага сакратара ЦК КПБ;
в) Старшыні Савета Міністраў БССР;
г) Старшыні Вярхоўнага Савета БССР.
33. Ó 1956–1965 ãã. ïàðòûéíóþ àðãàí³çàöûþ Áåëàðóñ³ ¢çíà÷àëüâà¢:

а) К.Т. Мазураў;
б) В.І. Казлоў;

в) П.К. Панамарэнка;
г) П.М. Машэраў.

34. Óñå ïûòàíí³ ïàë³òû÷íàãà, ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàãà ³ êóëüòóðíàãà
æûööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã.
çíàõîäç³ë³ñÿ ïàä êàíòðîëåì:

а) прафсаюзаў;
б) мясцовых Саветаў;

в) камсамольскіх арганізацый;
г) партыйных камітэтаў.

35. Âûøýéøûì çàêàíàäà¢÷ûì îðãàíàì äçÿðæà¢íàé óëàäû ¢ ÁÑÑÐ ó
äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) ЦК КПБ;
б) Вярхоўны Савет БССР;

в) Савет Міністраў БССР;
г) Усебеларускі народны сход.
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36. Âûêàíà¢÷ûì îðãàíàì äçÿðæà¢íàé óëàäû ¢ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå
1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ:

а) ЦК КПБ;
б) Вярхоўны Савет БССР;

в) Савет Міністраў БССР;
г) Усебеларускі народны сход.

37. Ï.Ì. Ìàøýðà¢ çàéìà¢ ïàñàäó Ïåðøàãà ñàêðàòàðà ÖÊ ÊÏÁ ó ïåðûÿä:

а) 1945–1956 гг.;
б) 1956–1965 гг.;

в) 1965–1980 гг.;
г) 1980–1983 гг.

38. Ï.Ì. Ìàøýðà¢ ó 1965–1980-ÿ ãã. çàéìà¢ ïàñàäó:

а) Генеральнага сакратара ЦК КПСС;
б) Першага сакратара ЦК КПБ;
в) Старшыні Савета Міністраў БССР;
г) Старшыні Вярхоўнага Савета БССР.
39. Ï.Ì. Ìàøýðà¢ çàéìà¢ ïàñàäó Ïåðøàãà ñàêðàòàðà ÖÊ ÊÏÁ ó òîé ÷àñ,
êàë³ íà ÷àëå ÑÑÑÐ ñòàÿ¢:

а) І.В. Сталін;
б) М.С. Хрушчоў;

в) Л.І. Брэжнеў;
г) М.С. Гарбачоў.

40. Ê³ðóþ÷àÿ ³ íàê³ðî¢âàþ÷àÿ ðîëÿ ÊÏÁ áûëà çàìàöàâàíà ¢ Êàíñòûòóöû³ ÁÑÑÐ, ïðûíÿòàé ó:

а) 1919 г.;
б) 1927 г.;

в) 1937 г.;
г) 1978 г.

41. Ãàñïàäàð÷àÿ ðýôîðìà 1965 ã. ïðàäóãëåäæâàëà:

а) увядзенне элементаў рыначных адносін;
б) адмову ад камандна адміністрацыйных метадаў кіравання;
в) стварэнне саўнаргасаў;
г) адмову ад пяцігадовых планаў.
42. Àñóøýííå çàáàëî÷àíûõ çÿìåëü ç ìýòàé ïàâåë³÷ýííÿ ïàñÿ¢íûõ
ïëîø÷à¢ íàçûâàåööà:

а) хімізацыяй;
б) селекцыяй;

в) меліярацыяй;
г) механізацыяй.

43. Àäç³í ç ê³ðóíêà¢ ³íòýíñ³ô³êàöû³ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ, ÿê³ çàêëþ÷à¢ñÿ ¢ øûðîê³ì âûêàðûñòàíí³ ì³íåðàëüíûõ óãíàåííÿ¢, âàïíàâàíí³ ê³ñëûõ ãëåáà¢, – ãýòà:

а) хімізацыя;
б) селекцыя;

в) меліярацыя;
г) механізацыя.
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44. Íàïðàìàê ðàçâ³ööÿ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³, ïðàÿ¢ëåííåì ÿêîãà áûëî
ñòâàðýííå ¢ ÁÑÑÐ ó êàíöû 1960-õ ãã. áóéíûõ æûâ¸ëàãàäî¢÷ûõ êîìïëåêñà¢:

а) хімізацыя;
в) канцэнтрацыя;
б) селекцыя;
г) механізацыя.
45. «Õàð÷îâàÿ ïðàãðàìà ÑÑÑÐ», ïðûíÿòàÿ ¢ 1982 ã., ïðàäóãëåäæâàëà:
а) стварэнне аграрна прамысловых комплексаў (АПК);
б) хімізацыю сельскай гаспадаркі;
в) меліярацыю Палесся;
г) механізацыю сельскай гаспадаркі.
46. Êóðñ íà ïàñêàðýííå ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ¢ ÑÑÑÐ áû¢
ïðûíÿòû ¢:
а) 1978 г.;
в) 1985 г.;
б) 1982 г.;
г) 1987 г.
47. Àâàðûÿ íà ×àðíîáûëüñêàé àòàìíàé ýëåêòðàñòàíöû³ àäáûëàñÿ ¢:
а) красавіку 1985 г.;
в) верасні 1990 г.;
б) красавіку 1986 г.;
г) сакавіку 1991 г.
48. Ðýôåðýíäóì ïà ïûòàíí³ çàõàâàííÿ Ñàþçà ÑÑÐ áû¢ ïðàâåäçåíû:
а) 14 красавіка 1985 г.;
в) 17 верасня 1990 г.;
б) 26 красавіка 1986 г.;
г) 17 сакавіка 1991 г.
49. Ó ïà÷àòêó 1960-õ ãã. ó ÁÑÑÐ áûëà ¢âåäçåíà àáàâÿçêîâàÿ:
а) пачатковая адукацыя;
б) сямігадовая адукацыя;
в) васьмігадовая адукацыя;
г) адзінаццацігадовая адукацыя.
50. Ó êàíöû 1970-õ ãã. ó ÁÑÑÐ áû¢ çàâåðøàíû ïåðàõîä äà ¢ñåàãóëüíàé:

а) пачатковай адукацыі;
б) базавай адукацыі;

в) сярэдняй адукацыі;
г) вышэйшай адукацыі.

Выберыце правільныя адказы:
51. Ë³áåðàë³çàöûÿ ïàë³òû÷íàãà êóðñà ¢ ÁÑÑÐ, ÿê ³ ¢ ÑÑÑÐ, ïàñëÿ ñìåðö³
².Â. Ñòàë³íà õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:

а) павышэннем ролі Саветаў дэпутатаў;
б) працэсам фарміравання шматпартыйнасці;
в) працэсам рэабілітацыі ахвяр рэпрэсій;
г) правядзеннем выбараў на альтэрнатыўнай аснове.
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52. Äëÿ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ –
ïåðøàé ïàëîâå 1960-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:

а) захаванне аднапартыйнай сістэмы;
б) фарміраванне шматпартыйнасці;
в) павышэнне ролі грамадскіх арганізацый;
г) замацаванне кіруючай ролі КПБ у Канстытуцыі БССР.
53. Äëÿ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ ãã. –
ïåðøàé ïàëîâå 1960-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:

а) фарміраванне шматпартыйнасці;
б) рэабілітацыя рэпрэсіраваных;
в) крытыка культу асобы І. Сталіна;
г) замацаванне кіруючай ролі КПБ у Канстытуцыі БССР.
54. Ýêàíàì³÷íàÿ ðýôîðìà 1965 ã. ïðàäóãëåäæâàëà:

а) скасаванне саўнаргасаў;
б) памяншэнне абавязковых планавых паказчыкаў, якія спус
каліся прадпрыемству зверху;
в) увядзенне ў якасці асноўнага паказчыка работы прадпрыемст
ва аб’ёма валавой прадукцыі;
г) ліквідацыю самастойнасці прадпрыемстваў.
55. Ýêàíàì³÷íàÿ ðýôîðìà 1965 ã. ïðàäóãëåäæâàëà:
а) скасаванне міністэрстваў;
б) павелічэнне абавязковых планавых паказчыкаў, якія спус
каліся прадпрыемству зверху;
в) увядзенне ў якасці асноўнага паказчыка работы прадпрыемст
ва аб’ёма рэалізаванай прадукцыі;
г) увядзенне гаспадарчага разліку.
56. Ãàñïàäàð÷àÿ ðýôîðìà 1965 ã. ïðàäóãëåäæâàëà:
а) скарачэнне планавых паказчыкаў, якія вызначала прадпрыем
ству дзяржава;
б) увядзенне гаспадарчага разліку;
в) ліквідацыю камандна адміністрацыйнай сістэмы кіравання;
г) пераход да рыначнай эканамічнай сістэмы.
57. Ç ìýòàé ïàâûñ³öü ñåëüñêàãàñïàäàð÷óþ âûòâîð÷àñöü ó äðóãîé ïàëîâå 1960-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. ó ÑÑÑÐ ³ ÁÑÑÐ áûë³ ïðûíÿòû
íàñòóïíûÿ ìåðû:
а) зніжаны закупачныя цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю;
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б) спісана запазычанасць калгасаў за тэхніку, якую яны набылі ў
дзяржавы;
в) павялічаны падаткі, якія калгасы плацілі ў дзяржаўны бюджэт;
г) уведзены стабільны план закупак сельскагаспадарчай прадукцыі.
58. Ç ìýòàé ïàâûñ³öü ñåëüñêàãàñïàäàð÷óþ âûòâîð÷àñöü ó äðóãîé ïàëîâå 1960-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. ó ÑÑÑÐ ³ ÁÑÑÐ áûë³ ïðûíÿòû
íàñòóïíûÿ ìåðû:

а) дадзена магчымасць калгасам самастойна распараджацца звыш
планавай прадукцыяй;
б) зніжаны дзяржаўныя капіталаўкладанні на патрэбы сяла;
в) уведзена гарантаваная аплата працы калгаснікаў у адпавед
насці з тарыфнымі стаўкамі;
г) забаронена выдача калгаснікам пашпартоў.
59. Ïàñïÿõîâàìó ðàçâ³ööþ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³ ¢ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1960-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. ïåðàøêàäæàë³:

а) забруджванне часткі тэрыторыі рэспублікі ў выніку аварыі на
Чарнобыльскай АЭС;
б) нерацыянальнае расходаванне сродкаў і ўзрастанне сабекошту
прадукцыі;
в) камандна адміністрацыйныя метады кіравання;
г) адсутнасць тэхнікі ў калгасах.
60. Äëÿ ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó 1960-ÿ – 1970-ÿ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:

а) экстэнсіўны шлях развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі;
б) інтэнсіўны шлях развіцця эканомікі;
в) адмова ад камандна адміністрацыйных метадаў кіравання;
г) зніжэнне тэмпаў прыросту прадукцыйнасці працы.
61. Ýêàíàì³÷íàå ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:

а) зніжэннем тэмпаў эканамічнага росту;
б) прыярытэтным развіццём цяжкай і абароннай прамысловасці;
в) пераводам эканомікі на рыначныя адносіны;
г) інтэнсіўным шляхам развіцця.
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62. Ðàçâ³öö¸ ýêàíîì³ê³ ÁÑÑÐ ó ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:

а) запавольваннем тэмпаў эканамічнага росту;
б) павышэннем якасці многіх відаў прадукцыі;
в) дэфіцытам высокаякасных тавараў;
г) шырокім укараненнем новых тэхналогій ва ўсе галіны вытвор
часці.
63. Ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàå æûöö¸ ¢ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1960-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:
а) ростам колькасці членаў грамадскіх аб’яднанняў;
б) выбарамі ў Саветы дэпутатаў працоўных на альтэрнатыўнай ас
нове;
в) фарміраваннем шматпартыйнасці;
г) замацаваннем кіруючай ролі КПБ у Канстытуцыі БССР.
64. Äëÿ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1960-õ –
ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã.áûë³ õàðàêòýðíû:
а) узмацненне фармалізму ў дзейнасці грамадскіх арганізацый;
б) поўнаўладдзе Саветаў;
в) палітычны плюралізм;
г) замацаванне кіруючай ролі КПБ у Канстытуцыі БССР.
65. Ïðûêìåòàì³ ïàë³òûê³ «ïåðàáóäîâû» ¢ ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó
äðóãîé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) фарміраванне шматпартыйнасці;
б) спыненне дзейнасці КПБ;
в) галоснасць;
г) прыняцце новай Канстытуцыі БССР.
66. Ïðûêìåòàì³ ïàë³òûê³ «ïåðàáóäîâû» ¢ ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó
äðóãîé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) палітыка галоснасці;
б) фармiраванне палiтычнай апазiцыi;
в) адмова ад шматпартыйнасці;
г) абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту рэспублікі.
67. Ïðûêìåòàì³ ïàë³òûê³ «ïåðàáóäîâû» ¢ ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó
äðóãîé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) фармiраванне шматпартыйнасцi;
б) галоснасць;
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в) абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту рэспублікі;
г) фарміраванне двухпалатнага Нацыянальнага схода.
68. Ïðûêìåòàì³ ïàë³òûê³ «ïåðàáóäîâû» ¢ ýêàíàì³÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó
äðóãîé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) пашырэнне самастойнасці прадпрыемстваў;
б) перавод прадпрыемстваў на самафінансаванне;
в) увядзенне саўнаргасаў;
г) замена калгаснай сістэмы гаспадарання фермерскай.
69. Ïðûêìåòàì³ ïàë³òûê³ «ïåðàáóäîâû» ¢ ýêàíàì³÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó
äðóãîé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) перавод прадпрыемстваў на самафінансаванне;
б) узмацненне кантролю за прадпрыемствамі з боку дзяржавы;
в) перавод прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік;
г) увядзенне саўнаргасаў.
Суаднясіце элементы двух мностваў:
70.
1) К. Мазураў
2) С. Прытыцкі
3) П. Машэраў

4) К. Арлоўскі

а) Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР у
1968–1971 гг.
б) Першы сакратар ЦК КПБ у 1965–1980 гг.
в) Герой Савецкага Саюза і Сацыялістычнай працы,
старшыня калгаса «Рассвет» Кіраўскага раёна Ма
гілёўскай вобласці
г) Першы сакратар ЦК КПБ у 1956–1965 гг.

71.
1) «Лявоніха на арбіце»
2) «Я з вогненнай вёскі…»
3) «Брама неўміручасці»
4) «Трэцяя ракета»

а) А. Адамовіч, Я. Брыль, У. Калеснік
б) В. Быкаў
в) А. Макаёнак
г) К. Крапіва

72.
1) «Альпійская балада»
2) «На ростанях»
3) «Птушкі і гнёзды»
4) «Каласы пад сярпом тваім»

а) Я. Колас
б) В. Быкаў
в) У. Караткевіч
г) Я. Брыль
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73.
1) «Палеская хроніка»

а) М. Савіцкі

2) «Брэсцкая крэпасць»

б) І. Мележ

3) цыкл карцін «Лічбы на сэрцы»

в) Ю. Семяняка

4) «Зорка Венера»

г) К. Губарэвіч

74.
1) мастак
2) пісьменнік
3) кампазітар
4) скульптар

а) В. Быкаў
б) Ю. Семяняка
в) З. Азгур
г) А. Ісачоў

75.
1) драматург
2) мастак
3) скульптар
4) артыст

а) І. Ахрэмчык
б) А. Бембель
в) А. Макаёнак
г) С. Станюта

76.
1) дзеячы навукі
2) касманаўты
3) аўтары Дзяржаўнага гімну БССР «Мы –
беларусы»
4) кампазітары

а) Н. Сакалоўскі, М. Клімковіч
б) У. Алоўнікаў, С. Картэс
в) А. Жэбрак, В. Купрэвіч
г) П. Клімук, У. Кавалёнак

77.
1) «Партызанская мадонна»

а) М. Савіцкі

2) «Спадчына»

б) М. Данцыг

3) манумент у гонар савецкай маці пат
рыёткі ў Жодзіне

в) А. Заспіцкі, І. Міско, М. Ры
жанкоў

4) мемарыяльны комплекс «Хатынь»

г) С. Селіханаў

Запішыце прозвішча мастака:
78. Áåëàðóñêi ìàñòàê, áûëû âÿçåíü ôàøûñöêàãà êàíöëàãåðà, à¢òàð ñåðûi êàðöií «Ëi÷áû íà ñýðöû» – ãýòà …
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Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
79. Ïðàöýñ ïåðààäîëåííÿ êóëüòó àñîáû Ñòàë³íà, çâÿçàíû ç äýìàêðàòûçàöûÿé ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà æûööÿ, ðýàá³ë³òàöûÿé íÿâ³ííà ïàöÿðïåëûõ àä ïàë³òû÷íûõ ðýïðýñ³é – ãýòà …
80. Àäíà¢ëåííå äîáðàãà ³ìÿ ³ ïðàâî¢ íÿâ³ííà àñóäæàíûõ – ãýòà …
81. Êàðýííûÿ çìåíû âûòâîð÷àñö³, ÿê³ÿ àäáûâàþööà ¢ âûí³êó ïåðàòâàðýííÿ íàâóê³ ¢ íåïàñðýäíóþ âûòâîð÷óþ ñ³ëó, óêàðàíåííÿ íàâóêîâûõ
äàñÿãíåííÿ¢ ó âûòâîð÷àñöü, íàçûâàþööà …
82. Ïàë³òû÷íû ê³ðóíàê, ïðû ÿê³ì âîëÿ ê³ðóþ÷àé àñîáû ö³ âûêàíà¢÷àé
óëàäû ë³÷ûööà âûçíà÷àëüíàé àñíîâàé ãðàìàäñêàãà ðàçâ³ööÿ, íàçûâàåööà …
83. Ïðûñòàñàâàííå çÿìë³ äà ñåëüñêàãàñïàäàð÷àãà âûêàðûñòàííÿ ïðàç
àñóøýííå áàëîò – ãýòà …
84. Êîëüêàñíû ðîñò ãàðàäî¢ ³ ïàâåë³÷ýííå ãàðàäñêîãà íàñåëüí³öòâà íàçûâàåööà …
85. Ìåòàä ãàñïàäàðàííÿ, ïðû ÿê³ì äàõîäû, øòî àòðûìë³âàå ïðàäïðûåìñòâà àä ðýàë³çàöû³ ñâà¸é ïðàäóêöû³, ïåðàâûøàþöü ÿãî âûäàòê³
íà âûòâîð÷àñöü, íàçûâàåööà …
86. Ìåòàä ãàñïàäàðàííÿ, ïðû ÿê³ì ïðàäïðûåìñòâà íå àòðûìë³âàå
ô³íàíñàâûõ ñðîäêà¢ ç äçÿðæà¢íàãà áþäæýòó, à çàðàáëÿå ãðîøû ñàìàñòîéíà, çà êîøò ñâà¸é âûòâîð÷àñö³ ³ ðýàë³çàöû³ ïðàäóêöû³, íàçûâàåööà …
87. Øëÿõ ðàçâ³ööÿ ýêàíîì³ê³, êàë³ ïàâåë³÷ýííå êîëüêàñö³ âûïóñêàåìàé
ïðàäóêöû³ äàñÿãàåööà çà êîøò óêàðàíåííÿ äàñÿãíåííÿ¢ ÍÒÐ, ïàâåë³÷ýííÿ ïðàäóêöûéíàñö³ ïðàöû, íàçûâàåööà …
88. Øëÿõ ðàçâ³ööÿ ýêàíîì³ê³, ïðû ÿê³ì ïàâåë³÷ýííå êîëüêàñö³ âûïóñêàåìàé ïðàäóêöû³ äàñÿãàåööà çà êîøò ðîñòó êîëüêàñö³ ïðàöóþ÷ûõ,
ñòàíêî¢, ïðàäïðûåìñòâà¢, íàçûâàåööà …

Раздзел 3. Станаўленне i ўмацаванне дзяржаўнага
суверэнітэту Рэспублікі Беларусь
Выберыце правільны адказ:
89. Äýêëàðàöûÿ àá äçÿðæà¢íûì ñóâåðýíiòýöå ÁÑÑÐ áûëà ïðûíÿòà:

а) 27 лiпеня 1990 г.;
б) 19 верасня 1991 г.;

в) 15 сакавiка 1994 г.;
г) 14 мая 1995 г.
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90. Íàçâà «Ðýñïóáë³êà Áåëàðóñü» áûëà ïðûíÿòà Âÿðõî¢íûì Ñàâåòàì
ÁÑÑÐ:

а) 12 чэрвеня 1990 г.;
б) 27 ліпеня 1990 г.;

в) 26 жніўня 1991 г.;
г) 19 верасня 1991 г.

91. Êàíñòûòóöûÿ Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü áûëà ïðûíÿòà:

а) 27 лiпеня 1990 г.;
б) 19 верасня 1991 г.;

в) 15 сакавiка 1994 г.;
г) 10 лiпеня 1994 г.

92. Ïûòàííå àá ïàäòðûìöû äçåÿííÿ¢ Ïðýç³äýíòà Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü,
íàê³ðàâàíûõ íà ýêàíàì³÷íóþ ³íòýãðàöûþ ç Ðàñ³éñêàé Ôåäýðàöûÿé,
àáìÿðêî¢âàëàñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå:

а) 17 сакавіка 1991 г.;
б) 14 мая 1995 г.;

в) 24 лістапада 1996 г.;
г) 17 кастрычніка 2004 г.

93. Ïûòàííå àá ýêàíàìi÷íàé iíòýãðàöûi Áåëàðóñi ç Ðàñiÿé àáìÿðêî¢âàëàñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå:

а) 17 сакавіка 1991 г.;
б) 14 мая 1995 г.;

в) 24 лістапада 1996 г.;
г) 17 кастрычніка 2004 г.

94. Ïûòàííå àá óñòàíà¢ëåííi íîâûõ Äçÿðæà¢íàãà ãåðáà i Äçÿðæà¢íàãà
ñöÿãà Ðýñïóáëiê³ Áåëàðóñü àáìÿðêî¢âàëàñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå:

а) 17 сакавіка 1991 г.;
б) 14 мая 1995 г.;

в) 24 лістапада 1996 г.;
г) 17 кастрычніка 2004 г.

95. À.Ð. Ëóêàøýíêà áû¢ àáðàíû ïåðøûì Ïðýçiäýíòàì Ðýñïóáëiê³ Áåëàðóñü:

а) 27 лiпеня 1990 г.;
б) 15 сакавiка 1994 г.;

в) 10 лiпеня 1994 г.;
г) 24 лiстапада 1996 г.

96. Ïûòàííå àá àäìåíå ¢ Ðýñïóáëiöû Áåëàðóñü ñìÿðîòíàé êàðû àáìÿðêî¢âàëàñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå:

а) 17 сакавіка 1991 г.;
б) 14 мая 1995 г.;

в) 24 лістапада 1996 г.;
г) 17 кастрычніка 2004 г.

97. Ïàãàäíåííå àá ñïûíåíí³ ³ñíàâàííÿ ÑÑÑÐ ³ ñòâàðýíí³ Ñàäðóæíàñö³
Íåçàëåæíûõ Äçÿðæà¢ áûëî ïàäï³ñàíà:

а) 17 сакавіка 1991 г.;
б) 19 жніўня 1991 г.;

в) 19 верасня 1991 г.;
г) 8 снежня 1991 г.
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98. Ïàãàäíåííå àá ñïûíåíí³ ³ñíàâàííÿ ÑÑÑÐ ³ ñòâàðýíí³ Ñàäðóæíàñö³
Íåçàëåæíûõ Äçÿðæà¢ áûëî ïàäï³ñàíà ê³ðà¢í³êàì³:

а) Латвіі, Літвы і Эстоніі;
б) Грузіі, Арменіі і Азербайджана;
в) Расійскай Федэрацыі, Украіны і Беларусі;
г) Украіны, Беларусі, Малдовы.
99. Ïðàäñòà¢í³÷ûì ³ çàêàíàäà¢÷ûì îðãàíàì Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü çãîäíà ç Êàíñòûòóöûÿé ç’ÿ¢ëÿåööà:

а) Нацыянальны сход;
б) Канстытуцыйны Суд;
в) Палата прадстаўнiкоў;
г) Савет Міністраў.
100. Öýíòðàëüíûì îðãàíàì äçÿðæà¢íàãà ê³ðàâàííÿ ¢ Ðýñïóáë³öû Áåëàðóñü çãîäíà ç Êàíñòûòóöûÿé ç’ÿ¢ëÿåööà:

а) Нацыянальны сход;
б) Савет Рэспублікі;

в) Палата прадстаўнікоў;
г) Савет Міністраў.

101. Äàãàâîð àá ñòâàðýíí³ Ñóïîëüíàñöi Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ³ Ðàñ³éñêàé
Ôåäýðàöû³ áû¢ ïàäï³ñàíû:

а) 19 верасня 1991 г.;
б) 8 снежня 1991 г.;

в) 2 красавіка 1996 г.;
г) 2 красавіка 1997 г.

102. Ïûòàííå àá ïðûíÿöö³ íîâàé ðýäàêöû³ Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ñà çìÿíåííÿì³ ³ äàïà¢íåííÿì³ àáìÿðêî¢âàëàñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå:

а) 17 сакавіка 1991 г.;
б) 14 мая 1995 г.;

в) 24 лістапада 1996 г.;
г) 17 кастрычніка 2004 г.

103. Ñàþç Ðàñ³³ ³ Áåëàðóñ³ áû¢ ñòâîðàíû:

а) 8 снежня 1991 г.;
б) 2 красавіка 1996 г.;

в) 24 лістапада 1996 г.;
г) 2 красавіка 1997 г.

104. Äàãàâîð ïàì³æ Ðýñïóáë³êàé Áåëàðóñü ³ Ðàñ³éñêàé Ôåäýðàöûÿé àá
ñòâàðýíí³ Ñàþçíàé äçÿðæàâû áû¢ ïàäï³ñàíû ¢:

а) снежні 1991 г.;
б) красавіку 1996 г.;

в) красавіку 1997 г.;
г) снежні 1999 г.
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105. Ïàïðà¢êà ¢ Êàíñòûòóöûþ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü àá ïàðàäêó çàíÿööÿ
ïàñàäû Ïðýç³äýíòà Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü áûëà ¢íåñåíà ïà âûíiêàõ
ðýñïóáë³êàíñêàãà ðýôåðýíäóìà:

а) 17 сакавіка 1991 г.;
б) 14 мая 1995 г.;

в) 24 лістапада 1996 г.;
г) 17 кастрычніка 2004 г.

Выберыце правільныя адказы:
106. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 14 ìàÿ 1995 ã. âûðàøàë³ñÿ ïûòàíí³ àá:

а) захаванні СССР;
б) наданні рускай мове роўнага статусу з беларускай;
в) свабоднай куплі i продажу зямлі;
г) падтрымцы дзеянняў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіра
ваных на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй.
107. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 14 ìàÿ 1995 ã. âûðàøàë³ñÿ ïûòàíí³ àá:

а) прыняцці новай рэдакцыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі;
б) дэнансацыі Дагавора 1922 г. аб утварэнні СССР;
в) наданні рускай мове роўнага статусу з беларускай;
г) устанаўленні новых Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба
Рэспублікі Беларусь.
108. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 14 ìàÿ 1995 ã. áåëàðóñê³ íàðîä
ïàäòðûìà¢ ïðàïàíîâû àá:

а) адмене смяротнай кары ў Рэспубліцы Беларусь;
б) падтрымцы дзеянняў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіра
ваных на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй;
в) устанаўленні новых Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба
Рэспублікі Беларусь;
г) новай рэдакцыі 81 артыкула Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
109. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 24 ë³ñòàïàäà 1996 ã. âûðàøàë³ñÿ
ïûòàíí³ àá:

а) устанаўленні новых Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба
Рэспублікі Беларусь;
б) прыняцці новай рэдакцыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь
1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі;
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в) наданні рускай мове роўнага статусу з беларускай;
г) свабоднай куплі i продажу зямлі.
110. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 24 ë³ñòàïàäà 1996 ã. âûðàøàë³ñÿ
ïûòàíí³ àá:

а) перанясенні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь на 3 лiпеня;
б) новай рэдакцыі 81 артыкула Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;
в) адмене смяротнай кары;
г) эканамічнай інтэграцыі Рэспублікі Беларусь з Расійскай Фе
дэрацыяй.
111. Ó àäïàâåäíàñö³ ç íîâàé ðýäàêöûÿé Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü, ïðûíÿòàé íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 24 ë³ñòàïàäà
1996 ã.:

а) заканадаўчым і прадстаўнічым органам улады ў Рэспубліцы
Беларусь з’яўляецца Нацыянальны сход;
б) кіраўніком дзяржавы з’яўляецца Прэзідэнт Рэспублікі Бела
русь;
в) забаронена дзейнасць Камуністычнай партыі Беларусі;
г) створаны Канстытуцыйны Суд.
112. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 24 ë³ñòàïàäà 1996 ã. áîëüøàñöü
áåëàðóñêàãà íàðîäà ïðàãàëàñàâàëà çà:

а) свабодную куплю продаж зямлі;
б) новую рэдакцыю Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. са
змяненнямі і дапаўненнямі, прапанаванымі А.Р. Лукашэнка;
в) новую рэдакцыю Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. са
змяненнямі і дапаўненнямі, прапанаванымі дэпутатамі фрак
цый камуністаў і аграрыяў;
г) перанясенне Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь на 3 ліпеня.
113. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 24 ë³ñòàïàäà 1996 ã. áîëüøàñöü
áåëàðóñêàãà íàðîäà íå ïàäòðûìàëà:

а) прыняцце новай рэдакцыі 81 артыкула Канстытуцыі Рэспуб
лікі Беларусь;
б) адмену смяротнай кары як вышэйшай меры пакарання;
в) эканамічную інтэграцыю Рэспублікі Беларусь з Расійскай Фе
дэрацыяй;
г) свабодную куплю і продаж зямлі.
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114. Çíåøíåïàë³òû÷íû êóðñ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü õàðàêòàðûçóåööà:

а) абвяшчэннем рэспублікі бяз’ядзернай зонай;
б) мірным урэгуляваннем спрэчак;
в) адмаўленнем працэсу глабалізацыі;
г) развіццём міжнародных адносін толькі з краінамі СНД.
Запішыце дату (дзень, месяц) святкавання:
115. Äçåíü íåçàëåæíàñöi Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü ó 1991–1996 ãã. ñâÿòêàâà¢ñÿ ..
116. Äçåíü íåçàëåæíàñöi Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü ç 1997 ã. ñâÿòêóåööà ...

Запішыце назвы органаў дзяржаўнай улады Рэспублікi Беларусь:
117. Çãîäíà ç Êàíñòûòóöûÿé ïðàäñòà¢í³÷ûì ³ çàêàíàäà¢÷ûì îðãàíàì
Ðýñïóáëiê³ Áåëàðóñü ç’ÿ¢ëÿåööà …
118. Çãîäíà ç Êàíñòûòóöûÿé öýíòðàëüíûì îðãàíàì äçÿðæà¢íàãà ê³ðàâàííÿ ¢ Ðýñïóáë³öû Áåëàðóñü ç’ÿ¢ëÿåööà …
119. Çãîäíà ç Êàíñòûòóöûÿé ñóäîâàÿ ¢ëàäà ¢ Ðýñïóáëiöû Áåëàðóñü íàëåæûöü …

Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
120. Íåçàëåæíàñöü ³ ñàìàñòîéíàñöü äçÿðæàâû âà ¢íóòðàíàé ³ çíåøíÿé
ïàë³òûöû – ãýòà …
121. Óñåíàðîäíàå ãàëàñàâàííå ïà íàéâàæíåéøûõ ïûòàííÿõ ðàçâ³ööÿ
êðà³íû – ãýòà …
122. Äçÿðæàâà, ó ÿêîé ðýàë³çàâàíû ïðûíöûïû âÿðøýíñòâà çàêîíà¢,
ïàäçåëó ¢ëàä íà çàêàíàäà¢÷óþ, âûêàíà¢÷óþ, ñóäîâóþ, íàçûâàåööà …
123. Äçÿðæàâà, ó ÿêîé êîæíàìó ÷àëàâåêó ãàðàíòàâàíû ãîäíû ¢çðîâåíü
æûööÿ, ñòâîðàíû ¢ìîâû äëÿ ðýàë³çàöû³ êàíñòûòóöûéíûõ ïðàâî¢
íà ïðàöó, ñàöûÿëüíàå çàáåñïÿ÷ýííå, àäóêàöûþ, àõîâó çäàðî¢ÿ ³
³íø., íàçûâàåööà …
124. Ôîðìà äçÿðæà¢íàãà áóäà¢í³öòâà, ïðû ÿêîé òýðûòîðûÿ äçÿðæàâû
íå ìàå ¢ ñâà³ì ñêëàäçå ôåäýðàòû¢íûõ àäç³íàê, íàçûâàåööà …
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Пастаўце ў правiльнай храналагічнай паслядоўнасцi гістарычныя
падзеі:
125. à) àáìåðêàâàííå ïûòàííÿ àá ïåðàíîñå Äíÿ íåçàëåæíàñöi Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü; á) âûáàðû ïåðøàãà Ïðýçiäýíòà Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü; â) Äýêëàðàöûÿ àá äçÿðæà¢íûì ñóâåðýíiòýöå ÁÑÑÐ; ã) àáìåðêàâàííå íà ðýôåðýíäóìå ïûòàííÿ àá óñòàíà¢ëåííi íîâûõ
Äçÿðæà¢íàãà ãåðáà i Äçÿðæà¢íàãà ñöÿãà Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü;
126. à) àáìåðêàâàííå ïûòàííÿ àá íîâàé ðýäàêöû³ Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü 1994 ã. ñà çìÿíåííÿì³ ³ äàïà¢íåííÿì³; á) óâÿäçåííå íîâàé íàçâû äçÿðæàâû «Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü»; â) àáìåðêàâàííå íà ðýôåðýíäóìå ïûòàííÿ àá ñòàòóñå ðóñêàé ìîâû; ã) ïðûíÿööå
Êàíñòûòóöûi Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü;
127. à) ïàãàäíåííå àá ñïûíåíí³ ³ñíàâàííÿ ÑÑÑÐ; á) àáâÿø÷ýííå ¢ ÑÑÑÐ
êóðñà íà ïàñêàðýííå ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ; â) ïðûíÿööå Çàêîíà àá íîâàé íàçâå äçÿðæàâû «Ðýñïóáë³êà Áåëàðóñü»;
ã) ïðûíÿööå Äýêëàðàöû³ àá äçÿðæà¢íûì ñóâåðýí³òýöå ÁÑÑÐ;
128. à) ïðûíÿööå Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü; á) ïðûíÿööå Äýêëàðàöû³ àá äçÿðæà¢íûì ñóâåðýí³òýöå ÁÑÑÐ; â) Ïåðøû Óñåáåëàðóñê³ íàðîäíû ñõîä; ã) âûáðàííå ïåðøûì Ïðýç³äýíòàì Ðýñïóáë³ê³
Áåëàðóñü À.Ð. Ëóêàøýíêà;
129. à) ïàäï³ñàííå Äàãàâîðà àá ñòâàðýíí³ Ñóïîëüíàñö³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ³ Ðàñ³éñêàé Ôåäýðàöû³; á) ñòâàðýííå Å¢ðÀçÝÑ; â) ïàäï³ñàííå
Äàãàâîðà àá ñòâàðýíí³ Ñàþçíàé äçÿðæàâû Áåëàðóñ³ ³ Ðàñ³³; ã) ïàäï³ñàííå Äàãàâîðà àá Ñàþçå Áåëàðóñ³ ³ Ðàñ³³

Суаднясiце элементы двух мностваў:
130.
1. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэ
нiтэце БССР

а) замацаванне раўнапраўя рус
кай і беларускай моў

2. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь у б) абмеркаванне пытання аб сва
рэдакцыі, прынятай 24 лістапада
боднай куплi i продажу зямлi
1996 г.
3. Рэспублiканскi рэферэндум 14 мая в) абмеркаванне пытання аб ста
1995 г.
тусе рускай мовы
4. Рэспублiканскi рэферэндум 24 ліста
пада 1996 г.
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г) абвяшчэнне незалежнасцi рэс
публiкi

131.
1. Рэферэндум 14 мая 1995 г.

а) абмеркаванне пытання аб наданнi
рускай мове роўнага статусу з бе
ларускай

2. Рэферэндум 24 лістапада 1996 г.

б) папраўка ў змесце 81 артыкула
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

3. Рэферэндум 17 кастрычніка 2004 г. в) абмеркаванне пытання аб пе
ранясеннi Дня незалежнасцi Рэс
публiкi Беларусь
4. Рэферэндум 17 сакавіка 1991 г.

г) абмеркаванне пытання аб заха
ванні СССР

ВЫНІКОВЫ КАНТРОЛЬ
Выберыце правільныя адказы:
132. Äëÿ ïàñëÿâàåííàãà àäíà¢ëåííÿ ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ áûë³ õàðàêòýðíû:

а) пераважнае развіццё цяжкай прамысловасці;
б) дапамога краін Заходняй Еўропы;
в) дапамога савецкіх рэспублік;
г) пераход да хутарской сістэмы ў сельскай гаспадарцы.
133. Äëÿ ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:

а) паступовае фарміраванне індустрыяльнага грамадства;
б) інтэнсіўны шлях развіцця;
в) пераважнае развіццё лёгкай прамысловасці;
г) узнікненне новых галін вытворчасці (нафтаперапрацоўкі, ра
дыёэлектронікі, хімічнай прамысловасці).
134. Äëÿ ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:

а) пераход ад камандна адміністрацыйных да рыначных метадаў
кіравання;
б) экстэнсіўны шлях развіцця;
в) разгортванне навукова тэхнічнай рэвалюцыі пераважна ў аба
рончай прамысловасці;
г) эканамічны суверэнітэт у складзе СССР.
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135. Ãàñïàäàð÷àÿ ðýôîðìà 1965 ã. ïðàäóãëåäæâàëà:

а) скарачэнне планавых паказчыкаў, якія вызначала прадпрыем
ству дзяржава;
б) увядзенне гаспадарчага разліку;
в) ліквідацыю камандна адміністрацыйнай сістэмы кіравання;
г) стварэнне саўнаргасаў.
136. Äëÿ ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:
а) паступовае фарміраванне індустрыяльнага грамадства;
б) інтэнсіўны шлях развіцця;
в) пераважнае развіццё харчовай прамысловасці;
г) захаванне цэнтралізаванага планавага кіравання.
137. Äëÿ ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:
а) хуткае развіццё рыначнай эканомікі;
б) экстэнсіўны шлях развіцця;
в) пераважнае развіццё цяжкай прамысловасці;
г) эканамічны суверэнітэт у складзе СССР.
138. Äëÿ ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:
а) паступовае разгортванне навукова тэхнічнай рэвалюцыі;
б) інтэнсіўны шлях развіцця;
в) узнікненне новых галін вытворчасці (нафтаперапрацоўчай,
хімічнай прамысловасці, радыёэлектронікі);
г) адмова ад камандна адміністрацыйных метадаў кіравання.
139. Ýêàíàì³÷íàå ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. õàðàêòàðûçàâàëàñÿ:
а) зніжэннем тэмпаў эканамічнага росту;
б) узрастаннем дэфіцыту тавараў першай неабходнасці;
в) пераводам эканомікі на рыначныя адносіны;
г) інтэнсіўным шляхам развіцця.
140. Äëÿ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå
1940-õ ãã. – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. áûë³ õàðàêòýðíû:
а) захаванне аднапартыйнай сістэмы;
б) выбары ў Саветы народных дэпутатаў на альтэрнатыўнай ас
нове;
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в) фарміраванне шматпартыйнасці;
г) замацаванне кіруючай ролі КПБ у Канстытуцыі БССР.
141. Ïðûêìåòàì³ ïàë³òûê³ «ïåðàáóäîâû» ¢ ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó
äðóãîé ïàëîâå 1980-õ ãã. ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ:
а) галоснасць;
б) фарміраванне двухпалатнага Нацыянальнага сходу;
в) фарміраванне шматпартыйнасці;
г) абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту рэспублікі.
142. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 14 ìàÿ 1995 ã. âûðàøàë³ñÿ ïûòàíí³ àá:
а) адмене смяротнай кары ў Рэспубліцы Беларусь;
б) наданні рускай мове роўнага статусу з беларускай;
в) свабоднай куплі i продажу зямлі;
г) устанаўленні новых Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба
Рэспублікі Беларусь.
143. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 24 ë³ñòàïàäà 1996 ã. âûðàøàë³ñÿ
ïûòàíí³ àá:
а) устанаўленні новых Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба
Рэспублікі Беларусь;
б) прыняцці Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. са змя
неннямі і дапаўненнямі;
в) наданні рускай мове роўнага статусу з беларускай;
г) свабоднай куплі i продажу зямлі.
144. Íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 24 ë³ñòàïàäà 1996 ã. âûðàøàë³ñÿ
ïûòàíí³ àá:
а) перанясенні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь;
б) новай рэдакцыі 81 артыкула Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь;
в) адмене смяротнай кары як вышэйшай меры пакарання;
г) эканамічнай інтэграцыі Рэспублікі Беларусь з Расійскай Фе
дэрацыяй.
145. Çíåøíåïàë³òû÷íû êóðñ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü õàðàêòàðûçóåööà:
а) непрымяненнем сілы і пагрозы сілай;
б) шматвектарнасцю знешніх адносін;
в) адмаўленнем працэсу глабалізацыі;
г) аказаннем ваеннай дапамогі краінам – удзельнікам ваенных
канфліктаў.
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Суаднясіце элементы двух мностваў:
146.
1) 25 жнiўня 1991 г.

а) абвяшчэнне Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэ
нiтэце БССР

2) 10 лiпеня 1994 г.

б) зацвярджэнне новай назвы нашай краіны
«Рэспублiка Беларусь»

3) 27 лiпеня 1990 г.

в) Закон аб наданнi канстытуцыйнага статусу
Дэкларацыi аб дзяржаўным суверэнiтэце БССР

4) 19 верасня 1991 г.

г) абранне А.Р. Лукашэнка першым Прэзiдэнтам
Рэспублiкі Беларусь

147.
1) 15 сакавiка 1994 г.

а) прыняцце Канстытуцыі Рэспублiкi Беларусь

2) 14 мая 1995 г.

б) пагадненне аб спыненні існавання СССР і ства
рэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў

3) 24 лiстапада 1996 г.

в) першы рэспубліканскі рэферэндум

4) 8 снежня 1991 г.

г) другі рэспубліканскі рэферэндум

148.
1) 17 кастрычніка 2004 г.

а) папраўка ў Канстытуцыю Рэспублікі Бела
русь аб парадку заняцця пасады Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь

2) 2 красавіка 1996 г.

б) Дагавор паміж Рэспублікай Беларусь і Ра
сійскай Федэрацыяй аб стварэнні Саюзнай
дзяржавы

3) 2 красавіка 1997 г.

в) Дагавор аб стварэнні Супольнасцi Рэспуб
лікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі

4) 8 снежня 1999 г.

г) стварэнне Саюза Расіі і Беларусі

149.
1) П. Панамарэнка

а) Першы сакратар ЦК КПБ у 1956–1965 гг.

2) К. Мазураў

б) Першы сакратар ЦК КП(б)Б у 1938–1947 гг.

3) П. Машэраў

в) Першы сакратар ЦК КПБ у 1965–1980 гг.

4) С. Прытыцкі

г) Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР
у 1968–1971 гг.
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150.
1) «Альпійская балада»

а) Я. Колас

2) «На ростанях»

б) В. Быкаў

3) «Палеская хроніка»

в) У. Караткевіч

4) «Каласы пад сярпом тваім»

г) І. Мележ

151.
1) манумент у гонар савецкай маці пат
рыёткі ў Жодзіне

а) М. Савіцкі

2) мемарыяльны комплекс «Хатынь»

б) А. Заспіцкі, І. Міско, М. Ры
жанкоў

3) цыкл карцін «Лічбы на сэрцы»

в) Ю. Семяняка

4) «Зорка Венера»

г) С. Селіханаў

152.
1) дзеячы навукі

а) Н. Сакалоўскі, М. Клімковіч

2) касманаўты

б) У. Алоўнікаў, С. Картэс

3) аўтары Дзяржаўнага гімну БССР в) А. Жэбрак, В. Купрэвіч
«Мы – беларусы»
4) кампазітары

г) П. Клімук, У. Кавалёнак

Запішыце назвы гістарычных тэрмінаў:
153. Ïàë³òû÷íû ê³ðóíàê, ïðû ÿê³ì âîëÿ ê³ðóþ÷àé àñîáû ë³÷ûööà âûçíà÷àëüíàé àñíîâàé ãðàìàäñêàãà ðàçâ³ööÿ, íàçûâàåööà …
154. Øëÿõ ðàçâ³ööÿ ýêàíîì³ê³, ïðû ÿê³ì ïàâåë³÷ýííå êîëüêàñö³ âûïóñêàåìàé ïðàäóêöû³ äàñÿãàåööà çà êîøò ðîñòó êîëüêàñö³ ïðàöóþ÷ûõ, ñòàíêî¢, ïðàäïðûåìñòâà¢, íàçûâàåööà …
155. Øëÿõ ðàçâ³ööÿ ýêàíîì³ê³, ïðû ÿê³ì ïàâåë³÷ýííå êîëüêàñö³ âûïóñêàåìàé ïðàäóêöû³ äàñÿãàåööà çà êîøò óêàðàíåííÿ äàñÿãíåííÿ¢
íàâóê³ ³ òýõí³ê³, ïàâåë³÷ýííÿ ïðàäóêöûéíàñö³ ïðàöû, íàçûâàåööà …
156. Ðýôàðìàâàííå ïàë³òû÷íàé ³ ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàé ñ³ñòýìû ÑÑÑÐ,
³í³öûÿòàðàì ÿêîé âûñòóï³¢ Ãåíåðàëüíû ñàêðàòàð ÖÊ ÊÏÑÑ Ì.Ñ. Ãàðáà÷î¢, àòðûìàëà íàçâó …
157. Àäíà¢ëåííå äîáðàãà ³ìÿ ³ ïðàâî¢ íÿâ³ííà àñóäæàíûõ – ãýòà …
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158. Êàðýííûÿ çìåíû âûòâîð÷àñö³, ÿê³ÿ àäáûâàþööà ¢ âûí³êó ïåðàòâàðýííÿ íàâóê³ ¢ íåïàñðýäíóþ âûòâîð÷óþ ñ³ëó, óêàðàíåííÿ íàâóêîâûõ äàñÿãíåííÿ¢ ó âûòâîð÷àñöü – ãýòà …
159. Íåçàëåæíàñöü ³ ñàìàñòîéíàñöü äçÿðæàâû âà ¢íóòðàíàé ³ çíåøíÿé
ïàë³òûöû íàçûâàåööà …
160. Óñåíàðîäíàå ãàëàñàâàííå ïà íàéâàæíåéøûõ ïûòàííÿõ ðàçâ³ööÿ
êðà³íû – ãýòà …
161. Äçÿðæàâà, ó ÿêîé ðýàë³çàâàíû ïðûíöûïû âÿðøýíñòâà çàêîíà¢,
ïàäçåëó ¢ëàä íà çàêàíàäà¢÷óþ, âûêàíà¢÷óþ, ñóäîâóþ, íàçûâàåööà …
162. Äçÿðæàâà, ó ÿêîé êîæíàìó ÷àëàâåêó ãàðàíòàâàíû ãîäíû ¢çðîâåíü
æûööÿ, ñòâîðàíû ¢ìîâû äëÿ ðýàë³çàöû³ êàíñòûòóöûéíûõ ïðàâî¢
íà ïðàöó, ñàöûÿëüíàå çàáåñïÿ÷ýííå, àäóêàöûþ, àõîâó çäàðî¢ÿ ³
³íø., íàçûâàåööà …
163. Ôîðìà äçÿðæà¢íàãà áóäà¢í³öòâà, ïðû ÿêîé òýðûòîðûÿ äçÿðæàâû
íå ìàå ¢ ñâà³ì ñêëàäçå ôåäýðàòû¢íûõ àäç³íàê, íàçûâàåööà …

Пастаўце ў правільнай храналагічнай паслядоўнасці гістарычныя
падзеі:
164. à) ïðûíÿööå ¢ Áåëàðóñ³ Çàêîíà àá óëàñíàñö³; á) àâàðûÿ íà ×àðíîáûëüñêàé ÀÝÑ; â) ïðûíÿööå ¢ Áåëàðóñ³ Çàêîíà «Àá ñÿëÿíñêàé
(ôåðìåðñêàé) ãàñïàäàðöû»; ã) àáâÿø÷ýííå êóðñó íà ïàñêàðýííå
ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ¢ ÑÑÑÐ;
165. à) ïðûíÿööå ðàøýííÿ àá ÷àñîâûì ïðûïûíåíí³ äçåéíàñö³ ÊÏÑÑ –
ÊÏÁ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; á) ïðûíÿööå Äýêëàðàöû³ àá äçÿðæà¢íûì ñóâåðýí³òýöå Áåëàðóñêàé ÑÑÐ; â) ïàãàäíåííå àá ñïûíåíí³ ³ñíàâàííÿ ÑÑÑÐ; ã) ïðûíÿööå Çàêîíà àá çìåíå íàçâû ÁÑÑÐ
íà íàçâó «Ðýñïóáë³êà Áåëàðóñü»;
166. à) ïàãàäíåííå àá ñòâàðýíí³ Ñàäðóæíàñö³ Íåçàëåæíûõ Äçÿðæà¢
(ÑÍÄ); á) ðýôåðýíäóì ïà ïûòàíí³ àá çàõàâàíí³ ÑÑÑÐ; â) âûáðàííå ïåðøûì Ïðýç³äýíòàì Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü À.Ð. Ëóêàøýíêà;
ã) ïðûíÿööå Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü;
167. à) ðýñïóáë³êàíñê³ ðýôåðýíäóì ïà ïûòàííÿõ àá çìåíå äçÿðæà¢íàé
ñ³ìâîë³ê³ ³ ñòàòóñå ðóñêàé ìîâû; á) ïðûíÿööå Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü; â) ðýñïóáë³êàíñê³ ðýôåðýíäóì ïà ïûòàíí³ àá íîâàé ðýäàêöû³ Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü 1994 ã.; ã) ïðûíÿööå Çàêîíà àá çìåíå íàçâû ÁÑÑÐ íà íàçâó «Ðýñïóáë³êà Áåëàðóñü»;
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168. à) ðýôåðýíäóì ïà ïûòàíí³ àá çàõàâàíí³ ÑÑÑÐ; á) ïðûíÿööå Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü; â) ïàäï³ñàííå Äàãàâîðà àá ñòâàðýíí³ Ñàþçíàé äçÿðæàâû Áåëàðóñ³ ³ Ðàñ³³; ã) ðýñïóáë³êàíñê³ ðýôåðýíäóì ïà ïûòàíí³ àá óíÿñåíí³ ïàïðà¢ê³ ¢ 81 àðòûêóë Êàíñòûòóöû³
Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü;
169. à) ïà÷àòàê ïàñëÿâàåííàãà àäíà¢ëåííÿ íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ;
á) ïåðøàÿ ïàñëÿâàåííàÿ ïÿö³ãîäêà; â) ãàñïàäàð÷àÿ ðýôîðìà,
çãîäíà ç ÿêîé ïàìÿíøàëàñÿ êîëüêàñöü ïëàíàâûõ ïàêàç÷ûêà¢ äëÿ
ïðàäïðûåìñòâà¢; ã) ïðûíÿööå ¢ Áåëàðóñ³ Çàêîíà «Àá ñÿëÿíñêàé
(ôåðìåðñêàé) ãàñïàäàðöû»;
170. à) àâàðûÿ íà ×àðíîáûëüñêàé ÀÝÑ; á) ïåðàõîä ÁÑÑÐ äà ¢ñåàãóëüíàé ñÿðýäíÿé àäóêàöû³; â) ñòâàðýííå Ñàþçà Áåëàðóñ³ ³ Ðàñ³³; ã) ðýñïóáë³êàíñê³ ðýôåðýíäóì ïà ïûòàíí³ àá óíÿñåíí³ ïàïðà¢êi ¢ 81 àðòûêóë Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü;
171. à) ïðûíÿööå Äýêëàðàöû³ àá äçÿðæà¢íûì ñóâåðýí³òýöå ÁÑÑÐ;
á) ðýñïóáë³êàíñê³ ðýôåðýíäóì ïà ïûòàíí³ àá ïåðàíîñå Äíÿ íåçàëåæíàñö³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü; â) ðýñïóáë³êàíñê³ ðýôåðýíäóì ïà
ïûòàíí³ àá ñòàòóñå ðóñêàé ìîâû; ã) ÷àöâ¸ðòû Óñåáåëàðóñê³ íàðîäíû ñõîä.

РОЗНАЎЗРОЎНЕВЫЯ ЗАДАННI
Раздзел 1. БССР у другой палове 1940Aх – першай
палове 1950Aх гг.
1 узровень
1. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü
ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1940-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1950-õ ãã.:

а) калектывізацыя;
б) метад сацыялістычнага рэалізму;
в) новая эканамічная палітыка;
г) палітыка «ваеннага камунізму».
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2. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü
ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1940-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1950-õ ãã.:

а) індустрыялізацыя;
б) беларусізацыя;

в) рэпатрыяцыя;
г) «прышчэпаўшчына».

3. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿêiõ àäíîñ³ööà äà äðóãîé ïàëîâû 1940-õ – ïåðøàé ïàëîâû 1950-õ ãã.:

а) М. Галадзед;
б) К. Ландар;

в) П. Панамарэнка;
г) В. Казлоў.

4. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿêiõ àäíîñ³ööà äà äðóãîé ïàëîâû 1940-õ – ïåðøàé ïàëîâû 1950-õ ãã.:

а) А. Мяснікоў;
б) У. Пічэта;

в) С. Прытыцкі;
г) В. Купрэвіч.

2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:
а) метад сацыялістычнага рэалізму, рэпарацыі;
б) рэпатрыяцыя; прынцып партыйнасці.
2. ×ûì âÿäîìû ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) П. Панамарэнка, В. Казлоў;
б) В. Купрэвіч, Р. Шырма.
3. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ òýìû òâîð÷àñö³ áåëàðóñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢, ïàýòà¢,
ìàñòàêî¢, äðàìàòóðãà¢ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå.
4. Íàçàâ³öå äâà ïðîçâiø÷û áåëàðóñà¢ – äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû ³ íàâóê³ äðóãîé ïàëîâû 1940-õ – ïåðøàé ïàëîâû 1950-õ ãã. Íàçàâ³öå àäç³í ç ³õ
òâîðà¢ (íàâóêîâûÿ äàñÿãíåíí³):

а) пісьменнікі;
б) мастакі;

в) архітэктары;
г) вучоныя.

3 узровень
1. ßê çìÿí³ëàñÿ ãàë³íîâàÿ ñòðóêòóðà ïðàìûñëîâàñö³ Áåëàðóñ³ ¢ ïåðøàå
ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå?
2. ×ûì áûëî àáóìî¢ëåíà ïåðàâàæíàå ðàçâ³öö¸ öÿæêàé ïðàìûñëîâàñö³
¢ ÁÑÑÐ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå?
3. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ðûñû ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìû ÁÑÑÐ ó
ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå.
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4. ßêóþ ðîëþ ¢ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå âûêîíâàëi:

4.1. Камуністычная партыя (бальшавікоў).
4.2. Саветы дэпутаў працоўных.
4.3. Прафсаюзы.
4.4. Камсамол.
5. Ðàñòëóìà÷öå, ÷àìó ¢ ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå àñàáë³âàÿ
¢âàãà íàäàâàëàñÿ ïàäðûõòî¢öû ³íæûíåðíûõ êàäðà¢.
4 узровень
1. Àõàðàêòàðûçóéöå ðàçâ³öö¸ áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà ¢ ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äçåñÿö³ãîääçå. Çàïî¢í³öå òàáë³öó.
Эканамічная сфера
Палітычная сфера
Сацыяльная сфера
Духоўная сфера

2. Ïàðà¢íàéöå ïðàöýñû àäíà¢ëåííÿ ãàñïàäàðêi ÁÑÑÐ ïàñëÿ ãðàìàäçÿíñêàé i Âÿëiêàé Àé÷ûííàé âîéíà¢ ïà ïðàïàíàâàíûõ êðûòýðûÿõ.
Âûçíà÷öå àãóëüíàå i àäìåòíàå. ×ûì òëóìà÷ûë³ñÿ àäðîçíåíí³ ¢ ïðàöýñàõ àäíà¢ëåííÿ íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ ó 1920-ÿ ³ 1940-ÿ ãã.?
Крытэрыi
для параўнання

Аднаўленне гаспадаркi пасля
грамадзянскай вайны
(1921–1926 гг.)

Тэрыторыя, на якой
праходзіў
працэс
аднаўлення
Знешнепалітычныя
ўмовы працэсу ад
наўлення
Галіны эканомікі,
якія аднаўляліся ў
першую чаргу
Эканамічная
сiстэма
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Аднаўленне гаспадаркi пасля
Вялiкай Айчыннай вайны
(1943–1955 гг.)

3. Àõàðàêòàðûçóéöå ýêàíàì³÷íàå ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå
1940-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1950-õ ãã. ×ûì áûë³ àáóìî¢ëåíû ïîñïåõ³ ³
öÿæêàñö³ ¢ ðàçâ³öö³ ýêàíîì³ê³ ÁÑÑÐ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äåñÿö³ãîääçå?
Прамысловасць

Сельская гаспадарка

Поспехі ў аднаўленні
гаспадаркі
Цяжкасці ў эканаміч
ным развіцці

4. Àõàðàêòàðûçóéöå ðàçâ³öö¸ àäóêàöû³, íàâóê³, ë³òàðàòóðû ³ ìàñòàöòâà
¢ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1940-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1950-õ ãã. ×ûì áûë³
àáóìî¢ëåíû ïîñïåõ³ ³ öÿæêàñö³ ¢ ðàçâ³öö³ àäóêàöû³, íàâóê³ i êóëüòóðû
¢ ÁÑÑÐ ó ïåðøàå ïàñëÿâàåííàå äåñÿö³ãîääçå?
Адукацыя

Навука

Літаратура і
мастацтва

Дасягненні
Цяжкасці ў развіцці

5. Óñòàíàâ³öå ïðû÷ûííà-âûí³êîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ ã³ñòàðû÷íûì³ ôàêòàì³:
ðàçâ³öö¸ àäóêàöû³ ³ íàâóê³ ¢ ÁÑÑÐ (1945–1955 ãã.) ³ ñòàíà¢ëåííå ³íäóñòðûÿëüíàãà ãðàìàäñòâà.

5 узровень
1. Ñ³ñòýìàòûçóéöå ïðîçâ³ø÷û ã³ñòàðû÷íûõ äçåÿ÷à¢ ïà ñàìàñòîéíà âûçíà÷àíûõ êðûòýðûÿõ:

П. Панамарэнка, В. Казлоў, А. Грамыка, В. Купрэвіч, Р. Шырма,
М. Лынькоў, І. Шамякін, П. Броўка, М. Танк, А. Куляшоў, Я. Цікоцкі,
А. Багатыроў, Дз. Лукас, Г. Глебаў, Б. Платонаў, С. Станюта, Я. Зайцаў,
У. Сухаверхаў, В. Волкаў.
2. Ïàñëÿ âûçâàëåííÿ ÁÑÑÐ àä ãåðìàíñê³õ çàõîïí³êà¢ ÖÊ ÂÊÏ(á) ³ ÑÍÊ
ÑÑÑÐ ïðûíÿë³ øýðàã ïàñòàíî¢, íàê³ðàâàíûõ íà àäíà¢ëåííå íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ðýñïóáë³ê³. Ñÿðîä ³õ:
· Пастанова ЦК ВКП(б) i СНК СССР «Аб неадкладных мерах па
аднаўленнi гаспадаркi ў раёнах, вызваленых ад нямецкай акупацыi»
(21.08.1943 г.);
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· Пастанова СНК СССР i ЦК ВКП(б) «Аб аказаннi дапамогi вы
зваленным раёнам Вiцебскай, Магiлёўскай, Гомельскай i Палескай
абласцей БССР па аднаўленнi МТС i калгасаў» (27.12.1943 г.);
· Пастанова СНК СССР «Аб аказаннi дапамогi Беларускай ССР
па забеспячэннi насельнiцтва харчовымi i прамысловымi таварамi»
(22.08.1944 г.);
· Пастанова Савета Міністраў СССР i ЦК ВКП(б) «Аб мерах па
лiквiдацыi парушэнняў Статута сельскагаспадарчай арцелi ў калга
сах» (19.09.1946 г.).
Як вы лічыце:
а) чым было абумоўлена з’яўленне гэтых нарматыўных актаў?
б) якую ролю яны адыгралі ў аднаўленнi сельскай гаспадаркi
БССР? Абгрунтуйце сваё меркаванне.

3. Çàìåæíûÿ ýêàíàì³ñòû ïðàãíàçàâàë³ 25-ãàäîâû òýðì³í àäíà¢ëåííÿ
íàðîäíàé ãàñïàäàðê³ ÑÑÑÐ ïàñëÿ Âÿë³êàé Àé÷ûííàé âàéíû. Ó ÁÑÑÐ
äàâàåííû ¢çðîâåíü ïðàìûñëîâàñö³ áû¢ àäíî¢ëåíû äà 1950 ã. Ó ÷ûì
âû áà÷ûöå ïðû÷ûíû ãýòàãà? Ñâàþ äóìêó àáãðóíòóéöå.
4. Ïàðà¢íàéöå ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó 1930-ÿ ãã. ³ 1945–1955 ãã. Øòî çìÿí³ëàñÿ
¢ áåëàðóñê³ì ãðàìàäñòâå ¢ ïàðà¢íàíí³ ç äàâàåííûì ïåðûÿäàì? ×ûì
áûë³ àáóìî¢ëåíû ãýòûÿ çìåíû?
Пытанні для параўнання

БССР у 1930 я гг.

БССР у 1945–1955 гг.

Эканамічная сфера
Палітычная сфера
Сацыяльная сфера
Духоўная сфера

5. Ïðààíàë³çóéöå ³íôàðìàöûþ, ïðàïàíàâàíóþ ¢ òàáë³öàõ 1, 2. ßê³ÿ
ãàë³íû ïðàìûñëîâàñö³ ðàçâ³âàë³ñÿ ¢ 1945–1950 ãã. íàéáîëüø ïàñïÿõîâà? ×ûì ãýòà áûëî àáóìî¢ëåíà? ×àìó ñåëüñêàÿ ãàñïàäàðêà ÁÑÑÐ
ó 1950 ã. ïà àñíî¢íûõ ïàêàç÷ûêàõ íå âûéøëà íà ¢çðîâåíü 1940 ã.?
Та б л і ц а 1
Тэмпы росту прадукцыі галін прамысловасці Беларусі (у % да 1940 г.)
Галiны прамысловасцi

1945 г.

1950 г.

Усе галiны прамысловасцi

20

115

Машынабудаванне і металаапрацоўка

45

237

86

Вытворчасць электраэнергіі і цеплаэнергіі

20

153

Хімічная і гумава азбеставая

5

198

Паліўная

19

91

Мясная, папяровая і дрэваапрацоўчая

23

89

Лёгкая

10

74

Харчовая

19

85

Та б л і ц а 2
Развіццё сельскай гаспадаркі Беларусі
Паказчыкі

1940

1945

1950

Валавы збор, тыс. т

Збожжа
Бульба
Льновалакно

2727
11879
36,5

1703
5429
14,9

2684
9537
42,2

Жывёлагадоўчая прадукцыя, тыс. т.

Мяса
Малако
Яйкі (млн штук)

275
2005
612

89
896
189

222
1643
568

Раздзел 2. БССР у другой палове 1950Aх – 1980Aя гг.
1 узровень
1. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – 1980-ÿ ãã.:

а) «адліга»;
б) валюнтарызм;
в) палітыка «ваеннага камунізму»;
г) новая эканамiчная палiтыка.
2. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – 1980-ÿ ãã.:

а) гаспадарчы разлік;
б) палітыка «ваеннага камунізму»;
в) галоснасць;
г) новая эканамічная палітыка.
87

3. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – 1980-ÿ ãã.:

а) палітыка беларусізацыі;
б) індустрыяльнае грамадства;
в) меліярацыя;
г) рэпарацыі.
4. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – 1980-ÿ ãã.:

а) навукова тэхнічная рэвалюцыя;
б) палітыка «ваеннага камунізму»;
в) «перабудова»;
г) «прышчэпаўшчына».
5. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿêiõ àäíîñ³ööà äà ïåðûÿäó äðóãîé ïàëîâû 1950-õ – 1980-õ ãã.:

а) К. Арлоўскі;
б) В. Быкаў;

в) М. Галадзед;
г) К. Ландар.

6. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿêiõ àäíîñ³ööà äà äðóãîé ïàëîâû 1950-õ – 1980-õ ãã.:

а) А. Грамыка;
б) К. Мазураў;

в) А. Мяснікоў;
г) У. Пічэта.

7. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûçíà÷öå òûÿ, äçåéíàñöü ÿêiõ àäíîñ³ööà äà äðóãîé ïàëîâû 1950-õ – 1980-õ ãã.:

а) П. Машэраў;
б) К Ландар.;

в) М. Савіцкі;
г) Б. Тарашкевіч.

2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:

а) валюнтарызм, гаспадарчы разлік;
б) дэсталінізацыя, інтэнсіўны шлях развіцця;
в) меліярацыя, навукова тэхнічная рэвалюцыя;
г) рэабілітацыя, экстэнсіўны шлях развіцця.
2. ×ûì âÿäîìû ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) К. Арлоўскі, В. Быкаў;
б) А. Грамыка, У. Караткевіч;
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в) К. Мазураў, М. Савіцкі;
г) П. Машэраў, І. Шамякін.
3. ßê³ÿ íîâûÿ ãàë³íû ïðàìûñëîâàñö³ ç’ÿâ³ë³ñÿ ¢ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå
1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã.?
4. Íàçàâ³öå äàñÿãíåíí³ ÁÑÑÐ ó ðàçâ³öö³ àäóêàöû³ ¢ äðóãîé ïàëîâå
1950-õ – 1980-ÿ ãã.
5. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ê³ðóíê³ ðàçâ³ööÿ áåëàðóñêàé íàâóê³ ¢ äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – 1980-ÿ ãã.
6. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ òýìû òâîð÷àñö³ áåëàðóñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢, ïàýòà¢,
ìàñòàêî¢, äðàìàòóðãà¢ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – 1980-ÿ ãã.
7. Íàçàâ³öå äâà ïðîçâiø÷û áåëàðóñà¢ – äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû ³ íàâóê³ äðóãîé ïàëîâû 1950-õ – 1980-õ ãã. Íàçàâ³öå àäç³í ç ³õ òâîðà¢ (íàâóêîâûÿ
äàñÿãíåíí³):
а) пісьменнікі;
г) скульптары;
б) мастакі;
д) вучоныя.
в) архітэктары;
3 узровень
1. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ðûñû ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà æûööÿ ¢ ÁÑÑÐ ó:

1.1. Другой палове 1950 х – першай палове 1980 х гг.;
1.2. Другой палове 1980 х гг.
2. ßêóþ ðîëþ ¢ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàé ñ³ñòýìå ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå
1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. âûêîíâàëi:

2.1. Камуністычная партыя Беларусі.
2.2. Саветы дэпутатаў працоўных.
2.3. Камсамол.
2.4. Прафсаюзы.
3. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ðûñû ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ ÁÑÑÐ ó ïåðûÿä:

3.1. Другая палова 1950 х – першая палова 1980 х гг.
3.2. Другаяпалова 1980 х гг.
4. ×ûì òëóìà÷ûööà ïåðàâàæíàå ðàçâ³öö¸ ¢ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå
1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã. ô³ç³êà-ìàòýìàòû÷íûõ ³ òýõí³÷íûõ
íàâóê?
5. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ê³ðóíê³ ³íòýíñ³ô³êàöû³ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ
ó 1960-ÿ – 1980-ÿ ãã.
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4 узровень
1. Êàíêðýòûçóéöå ïðàïàíàâàíûÿ òýíäýíöû³ ðàçâiööÿ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – 1980-ÿ ãã. ôàêòàìi. Çàïî¢íiöå òàáëiöó*.
Тэндэнцыі развiцця БССР у другой палове 1950 х – 1980 я гг.
Факты (падзеi, з’явы, працэсы)
з гiсторыi БССР

Тэндэнцыі развiцця БССР

а) рэфармаванне ўсіх сфер грамад
ства
б) узмацненне ролі Камуністычнай
партыі ў кіраўніцтве краінай
в) дэмакратызацыя грамадска па
літычнага жыцця
г) фарміраванне прамысловага
комплексу БССР
д) інтэнсіфікацыя сельскай гаспа
даркі
е) нарастанне негатыўных з’яў у
эканоміцы, палітыцы, сацыяль
най сферы

* Заданне можа быць падзелена на некалькі варыянтаў.
2. Êàíêðýòûçóéöå ïðûêëàäàì³ ñöâÿðäæýííå: «ðàçâ³öö¸ àäóêàöû³ ³ íàâóê³ ¢ ÁÑÑÐ ñïðûÿëà ôàðì³ðàâàííþ ³íäóñòðûÿëüíàãà ãðàìàäñòâà».
3. Ïðààíàë³çóéöå ïàâîäëå ïëàíà – ïðû÷ûíû, ñóòíàñöü, âûí³ê³ – ã³ñòàðû÷íûÿ ôàêòû:

3.1. Эканамічная рэформа 1965 г.
3.2. Палітыка «перабудовы».
4. Ó Áåëàðóñi ç 1956 ã. ïà 1962 ã. áûëî ðýàáiëiòàâàíà 29 012 ÷àëàâåê.

а) Аб якой тэндэнцыi ў грамадска палiтычным жыцці БССР свед
чыць гэты факт?
б) Назавiце iншыя праяўленнi гэтай тэндэнцыi ў грамадска па
лiтычным жыццi БССР у вызначаны перыяд.
5. Ïðààíàë³çóéöå ïðûâåäçåíûÿ ¢ òàáë³öû ë³÷áû. Çðàá³öå âûâàäû, çàï³øûöå ³õ ó ôîðìå òýç³ñà¢.
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Ступень індустрыялізацыі эканомікі БССР і СССР у 1990 г. і тэмпы
развіцця прамысловасці, %
Паказчыкі

БССР

СССР

Доля прамысловасці ў нацыянальным даходзе
Сярэднегадавыя тэмпы прыросту прамысло
вай прадукцыі за 1986–1990 гг.

47,0
5,3

40,4
2,4

6. Àõàðàêòàðûçóéöå àñíî¢íûÿ ìåðàïðûåìñòâû ïà ðàçâ³öö³ ñåëüñêàé
ãàñïàäàðê³ Áåëàðóñ³ ¢ äðóãîé ïàëîâå 1960-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã.
³ âûçíà÷öå ³õ çíà÷ýííå. Çàïî¢í³öå òàáë³öó. ßê³ÿ ç ìåðàïðûåìñòâà¢
õàðàêòàðûçóþöü ³íòýíñ³¢íû, à ÿê³ÿ – ýêñòýíñ³¢íû øëÿõ ðàçâ³ööÿ
ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³?
Мерапрыемствы па развіцці
сельскай гаспадаркі

Значэнне для сельскай гаспадаркі

5 узровень
1. Ïðààíàëiçóéöå íàñòóïíû ñòàòûñòû÷íû ìàòýðûÿë, àäêàæûöå íà ïûòàííi:
· сярэднегадавыя тэмпы прыросту прамысловай прадукцыі ў
БССР ў 1981–1985 гг. супраць 1961–1965 гг. панізіліся амаль удвая;
· за кошт навукова тэхнічных мерапрыемстваў забяспечвалася
толькі 50 % прыросту прадукцыйнасці працы;
· 10–15 % прамысловых прадпрыемстваў рэспублікі не выкон
валі планаў па вырабу прадукцыі і росту прадукцыйнасці працы.
а) Аб якiм шляху развiцця гаспадаркi сведчаць лiчбы?
б) Якiмi былi прычыны і наступствы такога развіцця гаспадаркі?

2. Âûçíà÷öå äàñÿãíåíí³ ³ íåäàõîïû ¢ ðàçâ³öö³ ïðàìûñëîâàñö³ ³ ñåëüñêàé
ãàñïàäàðê³ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå 1950-õ – ïåðøàé ïàëîâå 1980-õ ãã.
Íàçàâ³öå ôàêòàðû, ÿê³ÿ ³õ àáóìîâ³ë³ (çàï³øûöå ³õ ó ôîðìå òýç³ñà¢).
Дасягненні

Недахопы

Прамысловасць БССР
Сельская гаспадарка БССР

3. Ïà àöýíöû ýêàíàìiñòà¢, ÁÑÑÐ ç’ÿ¢ëÿëàñÿ «çáîðà÷íûì öýõàì ÑÑÑÐ».
Âûçíà÷öå ñòàíî¢÷ûÿ i àäìî¢íûÿ áàêi òàêîãà ýêàíàìi÷íàãà ñòàòóñó
ðýñïóáëiêi.
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4. Àõàðàêòàðûçóéöå ðàçâ³öö¸ áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà ¢ äðóãîé ïàëîâå
1950-õ – 1980-ÿ ãã. Çàïî¢í³öå òàáë³öó. ßê³ÿ çìåíû àäáûâàë³ñÿ ¢ áåëàðóñê³ì ãðàìàäñòâå íà ïðàöÿãó ãýòàãà ÷àñó? ×ûì ÿíû áûë³ àáóìî¢ëåíû?
Пытанні
для параўнання

Другая палова
1950 х гг. – 1965 г.

Другая палова
1960 х гг. – першая
палова 1980 х гг.

Другая палова
1980 х гг.

Эканамічная сфера
Палітычная сфера
Сацыяльная сфера
Духоўная сфера

Раздзел 3. Станаўленне i ўмацаванне дзяржаўнага
суверэнітэту Рэспублікі Беларусь
1 узровень
1. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.:
а) «адліга»;
в) Нацыянальны сход;
б) новая эканамічная палітыка;
г) рэферэндум.
2. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.:
а) сацыяльная дзяржава;
в) палітыка беларусізацыі;
б) суверэнітэт;
г) «перабудова».
3. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1990-õ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.:
а) абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту БССР;
б) першыя выбары ў Вярхоўны Савет БССР на альтэрнатыўнай
аснове;
в) узнікненне палiтычнай апазiцыi;
г) уключэнне БССР у склад ААН.
4. Ó ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàäçåé âûçíà÷öå òûÿ, ÿê³ÿ àäíîñÿööà äà
1990-õ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.:
а) замацаванне кіруючай ролі КПБ у Канстытуцыі БССР;
б) увядзенне інстытута прэзідэнцтва ў Рэспубліцы Беларусь;
в) утварэнне СНД;
г) абвяшчэнне палітыкі «перабудовы».
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2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:
а) Нацыянальны сход, сацыяльна арыентаваная рыначная эка
номіка;
б) суверэнітэт, прававая дзяржава;
в) сацыяльная дзяржава, унітарная дзяржава;
г) Белавежскае пагадненне, Палата прадстаўнікоў;
д) рэферэндум, Савет Рэспублікі.
2. Íàçàâ³öå ã³ñòàðû÷íûÿ ïàäçå³, ÿê³ÿ àäáûë³ñÿ:

а) 27 ліпеня 1990 г., 10 ліпеня 1994 г.
б) 25 жніўня 1991 г., 14 мая 1995 г.
в) 19 верасня 1991 г., 2 красавіка 1996 г.
г) 8 снежня 1991 г., 24 лістапада 1996 г.
д) 15 сакавіка 1994 г., 2 красавіка 1997 г.
е) 17 кастрычніка 2004 г., 15 сакавіка 1994 г.
3. Íàçàâ³öå âûøýéøûÿ îðãàíû äçÿðæà¢íàé óëàäû Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü
(çàêàíàäà¢÷ûÿ, âûêàíà¢÷ûÿ, ñóäîâûÿ).
4. ßê³ÿ ïûòàíí³ àáìÿðêî¢âàë³ñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå 14 ìàÿ
1995 ã.?
5. ßê³ÿ ïûòàíí³ àáìÿðêî¢âàë³ñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå
24 ë³ñòàïàäà 1996 ã.?
6. ßêîå ïûòàííå àáìÿðêî¢âàëàñÿ íà ðýñïóáë³êàíñê³ì ðýôåðýíäóìå
17 êàñòðû÷í³êà 2004 ã.?
7. Íàçàâ³öå äâà ïðîçâiø÷û áåëàðóñà¢ – äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû ³ íàâóê³ ¢
1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò. Íàçàâ³öå àäç³í ç ³õ òâîðà¢ (íàâóêîâûÿ äàñÿãíåíí³):

а) пісьменнікі;
б) мастакі;
в) архітэктары;

г) скульптары;
д) вучоныя.

3 узровень
1. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ýòàïû ôàðì³ðàâàííÿ äçÿðæà¢íàãà ñóâåðýí³òýòó
Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.
2. ßê³ì ÷ûíàì ó Êàíñòûòóöû³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ðýàë³çàâàíû ïðûíöûï ïàäçåëó ¢ëàä?
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3. Íàçàâiöå ïðûÿðûòýòíûÿ ê³ðóíê³ ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàãà ðàçâ³ööÿ
Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.
4. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ïðûíöûïû çíåøíÿé ïàë³òûê³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü
ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.
5. Íàçàâiöå àñíî¢íûÿ ê³ðóíê³ çíåøíåïàë³òû÷íàé äçåéíàñö³ Ðýñïóáë³ê³
Áåëàðóñü ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.
6. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ê³ðóíê³ ðàçâ³ööÿ áåëàðóñêàé íàâóê³ ¢ 1990-ÿ ãã. –
ïà÷àòêó XXI ñò.
7. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ òýìû òâîð÷àñö³ áåëàðóñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢, ïàýòà¢,
ìàñòàêî¢, äðàìàòóðãà¢ ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.

4 узровень
1. Ñêëàäçiöå òýçiñíû ïëàí àäêàçó íà ïûòàííå:

1.1. Асноўныя рысы сацыяльна эканамічнага развіцця Рэспублікі
Беларусь у 1990 я гг. – пачатку XXI ст.
1.2. Асноўныя рысы грамадска палітычнага развіцця Рэспублікі
Беларусь у 1990 я гг. – пачатку XXI ст.
1.3. Асноўныя рысы культурнага развіцця Рэспублікі Беларусь у
1990 я гг. – пачатку XXI ст.
2. Êàíêðýòûçóéöå ïðàïàíàâàíûÿ òýíäýíöû³ ðàçâ³ööÿ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò. ôàêòàìi. Çàïî¢íiöå òàáëiöó*.
Тэндэнцыі развiцця Рэспублікі Беларусь
у 1990 я гг. – пачатку XXI ст.
Тэндэнцыі развiцця Рэспублікі Беларусь

а) абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту
б) умацаванне палітычнай сістэмы
в) рэалізацыя беларускай мадэлі сацы
яльна эканамічнага развіцця
г) курс на сацыяльна арыентаваную ры
начную эканоміку
д) рэфармаванне сістэмы адукацыі
е) шматвектарная знешняя палітыка
ж) адлюстраванне ў мастацтве гістарыч
нага мінулага беларускага народа
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Факты (падзеi, з’явы, працэсы)
з гiсторыi Рэспублікі Беларусь

з) захаванне помнікаў айчыннай гісто
рыі і культуры
і) павышэнне ролі навукі ў развіцці рэс
публікі

*Заданне можа быць падзелена на некалькі варыянтаў.
3. Çàïî¢í³öå òàáë³öó «Ðýñïóáë³êàíñê³ÿ ðýôåðýíäóìû ¢ Ðýñïóáë³öû Áåëàðóñü».
Дата правядзення

Якія пытанні вырашаліся?

Вынікі рэферэндума

4. Àõàðàêòàðûçóéöå ðàçâ³öö¸ áåëàðóñêàãà ãðàìàäñòâà ¢ 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.
Эканамічная сфера
Палітычная сфера
Сацыяльная сфера
Духоўная сфера

5 узровень
1. Øòî, íà âàø ïîãëÿä, ìîæíà àäíåñöi äà àñíî¢íûõ äàñÿãíåííÿ¢ ñóâåðýííàé Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü?
2. ßêiìi ñòðàòýãi÷íûìi ðýñóðñàìi äëÿ ¢ñòîéëiâàãà ðàçâiööÿ âàëîäàå
ñ¸ííÿ Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü? Ñâàþ äóìêó àáãðóíòóéöå.

ВЫНІКОВЫ КАНТРОЛЬ
1 узровень
1. Ç ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ ïàíÿööÿ¢ âûï³øûöå òûÿ, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñ³ ¢ ïåðûÿä:

1.1. Другая палова 1940 х – першая палова 1980 х гг.
1.2. Другая палова 1980 х гг.
1.3. 1990 я гг. – пачатак XXI ст.
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Валюнтарызм, галоснасць, дэсталінізацыя, калектывізацыя, ме
ліярацыя, метад сацыялістычнага рэалізму, новая эканамічная па
літыка, Нацыянальны сход, палітыка «ваеннага камунізму», Палата
прадстаўнікоў, парламенцкая апазіцыя, палітыка беларусізацыі, «пе
рабудова», рэферэндум, рэпатрыяцыя, рэабілітацыя, Савет Рэс
публікі, сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка, суверэнітэт,
сацыяльная дзяржава.
2. Ç ïåðàë³êó ã³ñòàðû÷íûõ àñîá âûï³øûöå ïðîçâiø÷û òûõ, ÷ûÿ äçåéíàñöü àäíîñ³ööà äà äðóãîé ïàëîâû ÕÕ – ïà÷àòêó XXI ñò.:

К. Арлоўскі, В. Быкаў, М. Галадзед, А. Грамыка, В. Казлоў, К. Лан
дар, К. Мазураў, П. Машэраў, А. Мяснікоў, П. Панамарэнка, У. Пічэта,
У. Караткевіч, В. Купрэвіч, М. Лынькоў, М Савіцкі., І. Шамякін, Б. Та
рашкевіч.
2 узровень
1. Äàéöå àçíà÷ýíí³ ïàíÿööÿ¢:

а) метад сацыялістычнага рэалізму, рэферэндум;
б) інтэнсіўны шлях развіцця, суверэнітэт;
в) навукова тэхнічная рэвалюцыя, рэабілітацыя;
г) экстэнсіўны шлях развіцця, Нацыянальны сход;
д) Палата прадстаўнікоў, сацыяльная дзяржава;
е) Савет Рэспублікі, унітарная дзяржава;
ж) сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка, прававая дзяр
жава.
2. ×ûì âÿäîìû ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³:

а) П. Панамарэнка, М. Савіцкі;
б) А. Грамыка, І. Шамякін;
в) В. Купрэвіч, К. Арлоўскі;
г) К. Мазураў, В. Быкаў;
д) У. Караткевіч, П. Машэраў.
3. Íàçàâ³öå äàòû, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ñòàíà¢ëåííå äçÿðæà¢íàãà ñóâåðýí³òýòó Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü.
4. ßê³ÿ íîâûÿ ãàë³íû ïðàìûñëîâàñö³ áûë³ ñòâîðàíû ¢ Áåëàðóñ³ ¢ äðóãîé
ïàëîâå ÕÕ – ïà÷àòêó XXI ñò.?
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5. Íàçàâ³öå îðãàíû çàêàíàäà¢÷àé, âûêàíà¢÷àé, ñóäîâàé óëàäû ¢ Ðýñïóáë³öû Áåëàðóñü.
6. Íàçàâ³öå íàéáîëüø âàæíûÿ, íà âàø ïîãëÿä, ïàäçå³ êóëüòóðíàãà æûööÿ íàøàé ðýñïóáë³ê³ íà ñó÷àñíûì ýòàïå.

3 узровень
1. Íàçàâ³öå àñíî¢íûÿ ïðûíöûïû çíåøíÿé ïàë³òûê³ Ðýñïóáë³ê³ Áåëàðóñü
ó 1990-ÿ ãã. – ïà÷àòêó XXI ñò.
2. ßê³ÿ ðýôîðìû áûë³ ïðàâåäçåíû ¢ ñ³ñòýìå àäóêàöû³ Áåëàðóñ³ ¢ äðóãîé
ïàëîâå ÕÕ – ïà÷àòêó XXI ñò.?
3. Ðàñòëóìà÷öå, ÷àìó òýìà Âÿë³êàé Àé÷ûííàé âàéíû ñòàëà âûçíà÷àëüíàé ó áåëàðóñêàé êóëüòóðû ¢ äðóãîé ïàëîâå ÕÕ – ïà÷àòêó XXI ñò.
4. ßê³ÿ íîâûÿ òýìû ç’ÿâ³ë³ñÿ ¢ áåëàðóñêàé êóëüòóðû ¢ êàíöû ÕÕ — ïà÷àòêó ÕÕ² ñò.? ×ûì ãýòà áûëî àáóìî¢ëåíà?
5. Ðàñòëóìà÷öå ñöâÿðäæýííå: «Ðýñïóáë³êà Áåëàðóñü — óí³òàðíàÿ äýìàêðàòû÷íàÿ ñàöûÿëüíàÿ ïðàâàâàÿ äçÿðæàâà».

4 узровень
1. Ñêëàäçiöå òýçiñíû ïëàí àäêàçó íà ïûòàííå:

1.1. Асноўныя рысы сацыяльна эканамічнага развіцця Беларусі ў
другой палове ХХ – пачатку XXI ст.
1.2. Асноўныя рысы грамадска палітычнага развіцця Беларусі ў
другой палове ХХ – пачатку XXI ст.
1.3. Асноўныя рысы культурнага развіцця Беларусі ў другой пало
ве ХХ – пачатку XXI ст.
2. Íàçàâ³öå ïàäçå³, ÿê³ÿ áûë³ âûçíà÷àëüíûì³ ¢ ã³ñòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢ äðóãîé ïàëîâå XX – ïà÷àòêó XXI ñò. Ñâàþ äóìêó àáãðóíòóéöå.
Палітычная сфера

Сацыяльна эканамічная
сфера

Духоўная сфера

3. Êàíêðýòûçóéöå ïðûêëàäàì³ âûâàäû:

3.1. Эканомiка БССР была састаўной часткай народнагаспадарча
га комплексу СССР.
3.2. БССР у 1960 я гг. ператварылася ў iндустрыяльную рэс
публіку.
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4. Ïðààíàë³çóéöå ðàçâ³öö¸ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³ ¢ ÁÑÑÐ ó äðóãîé ïàëîâå ÕÕ ñò. Çàïî¢í³öå òàáë³öó:
Фактары, якія абумовілі крызісны стан
сельскай гаспадаркі

Меры па пераадоленнi крызіснага стану
сельскай гаспадаркі

5 узровень
1. Ñ³ñòýìàòûçóéöå ïàíÿöö³, ÿê³ÿ õàðàêòàðûçóþöü ðàçâ³öö¸ Áåëàðóñ³ ¢
äðóãîé ïàëîâå XX – ïà÷àòêó XXI ñò. ïà ñàìàñòîéíà âûçíà÷àíûõ êðûòýðûÿõ:

метад сацыялістычнага рэалізму, рэпарацыі, рэпатрыяцыя, ва
люнтарызм, гаспадарчы разлік, дэсталінізацыя, інтэнсіўны шлях
развіцця, меліярацыя, навукова тэхнічная рэвалюцыя, рэабілітацыя,
самафінансаванне, экстэнсіўны шлях развіцця, Нацыянальны сход,
Палата прадстаўнікоў, рэферэндум, Савет Рэспублікі, сацыяльна
арыентаваная рыначная эканоміка, суверэнітэт, прававая дзяржава,
сацыяльная дзяржава, унітарная дзяржава, дэмакратычная дзяржава,
Белавежскае пагадненне.
2. Ñ³ñòýìàòûçóéöå ïðîçâ³ø÷û ã³ñòàðû÷íûõ äçåÿ÷à¢ ïà ñàìàñòîéíà âûçíà÷àíûõ êðûòýðûÿõ:

П. Панамарэнка, В. Казлоў, А. Грамыка, В. Купрэвіч, Р. Шырма,
М. Лынькоў, І. Шамякін, П. Броўка, М. Танк, А. Куляшоў, Я. Цікоцкі,
А. Багатыроў, Дз. Лукас, Г. Глебаў, Б. Платонаў, С. Станюта, Я. Зайцаў,
У. Сухаверхаў, В. Волкаў, К. Арлоўскі, В. Быкаў, У. Караткевіч, К. Ма
зураў, П. Машэраў, М. Савіцкі, І. Шамякін.
3. Àõàðàêòàðûçóéöå àñíî¢íûÿ òýíäýíöû³ ýêàíàìi÷íàãà ðàçâiööÿ íàøàé
ðýñïóáëiêi ¢ äðóãîé ïàëîâå XX – ïà÷àòêó XXI ñò. Çàïî¢íiöå ïðîïóñêi ¢
òàáë³öû. ×ûì áûë³ àáóìî¢ëåíû àñíî¢íûÿ òýíäýíöû³ ýêàíàì³÷íàãà
ðàçâ³ööÿ íàøàé ðýñïóáë³ê³ ¢ äðóãîé ïàëîâå ÕÕ – ïà÷àòêó XXI ñò.?
Перыяд

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці эканомікі

аднаўленне народнай гаспадаркі пасля Вя
лікай Айчыннай вайны
лiбералiзацыя грамадства, спробы эканамiч
ных рэформ
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1970 я – першая палова нарастанне негатыўных з‘яў, «застой»
1980 х гг.
Другая палова 1980 х гг.
фарміраванне беларускай мадэлі сацыяльна
эканамічнага развіцця

4. Àõàðàêòàðûçóéöå àñíî¢íûÿ òýíäýíöû³ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà ðàçâ³ööÿ íàøàé ðýñïóáë³ê³ ¢ äðóãîé ïàëîâå XX – ïà÷àòêó XXI ñò. ×ûì
ÿíû áûë³ àáóìî¢ëåíû?
Перыяд

Асноўныя тэндэнцыі грамадска палітычнага развіцця

1945–1955 гг.
1956–1985 гг.
1986–1990 гг.
1991–2012 гг.
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АДКАЗЫ НА ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ
Х клас
Раздзел 1. Кастрычніцкая рэвалюцыя.
Стварэнне беларускай дзяржаўнасці
1. Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíû àäêàç
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

1

А

10

Г

19

Г

28

Г

2

В

11

А

20

В

29

В

3

Б

12

В

21

В

30

В

4

А

13

В

22

А

31

Б

5

В

14

Б

23

Б

32

Б

6

В

15

Б

24

Б

33

Б

7

Б

16

Б

25

В

8

Г

17

В

26

Б

9

Б

18

А

27

Б

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

2. Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíûÿ àäêàçû
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

34

А, Б

37

А, Б

40

А, В

43

А, Б, Г

35

Б, В

38

А, Б

41

Б, В

44

А, В, Г

36

А, Б

39

А, Б

42

Б, В, Г

3. Ñóàäíÿñ³öå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны
варыянт адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

45

1 б, в; 2 а, г

47

1б 2а 3г 4в

49

1г2а3в4б

46

1в 2а 3б 4г

48

1г2а3б4в

50

1в2а3б4г
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4. Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

51

бальшавізацыя

54

нацыяналізацыя

57

акупацыя

52

аўтаномія

55

анексія

58

інтэрвенцыя

53

рэвалюцыя

56

кантрыбуцыя

59

харчразвёрстка

5. Ïàñòà¢öå ¢ ïðàâ³ëüíàé õðàíàëàã³÷íàé ïàñëÿäî¢íàñö³ ã³ñòàðû÷íûÿ ïàäçå³
№ за
дання

Правільны
варыянт ад
казу

№ задання

Правільны ва
рыянт адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

60

ГАВБ

63

АВБГ

66

БАГВ

61

ГВБА

64

АВГБ

62

БАГВ

65

АБГВ

Раздел 2. Беларусь ва ўмовах станаўлення
савецкага сацыялістычнага грамадства.
Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы
1. Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíû àäêàç
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

67

Б

77

В

87

В

97

В

68

А

78

Г

88

В

98

В

69

В

79

А

89

Г

99

А

70

Г

80

В

90

Г

100

Г

71

Б

81

Г

91

Б

101

Г

72

Г

82

Г

92

В

102

Б

73

Б

83

Б

93

Г

103

Б

74

Г

84

Б

94

Г

75

Г

85

Г

95

Г

76

А

86

В

96

Б
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2. Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíûÿ àäêàçû
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

104

А, В

109

А, Б

114

А, Б, Г

119

А, В, Г

105

А, Б

110

А, Б

115

А, Г

120

А, Г, Д

106

А, Г

111

А, Б

116

А, Б, В

121

А, Б

107

А, В

112

А, В

117

А, В, Д

122

Б, Г

108

А, Б

113

Б, В, Д

118

А, Б, Г

123

Б, Г

3. Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢/ ïðîçâ³ø÷û ã³ñòàðû÷íûõ äçåÿ÷à¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт адказу

124 харчпадатак

128

карэнізацыя

132

асаднікі

125 прышчэпаўшчына

129

індустрыялізацыя

133

Прытыцкі

126 аўтанамізацыя

130

калектывізацыя

134

Тарашкевіч

127 беларусізацыя

131

нацыянал дэмакратызм

135

Шырма

4. Ñóàäíÿñ³öå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

136

1б2в3а4г

137

1б2в3г4а

138

1г2в3а4б

139

1б2г3в4а

5. Ïàñòà¢öå ¢ ïðàâ³ëüíàé õðàíàëàã³÷íàé ïàñëÿäî¢íàñö³ ã³ñòàðû÷íûÿ ïàäçå³
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

140

БВАГ

141

БАГВ

142

АГБВ

143

АБВГ

Раздзел 3. БССР у гады Другой сусветнай
і Вялікай Айчыннай войнаў
1. Âûáåðûöå ïðàâiëüíû àäêàç
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

144
145

А
А

151
152

А
В

158
159

А
Б

165
166

Г
А

102

146
147
148
149
150

В
Г
В
Г
Г

153
154
155
156
157

А
В
Г
Б
Б

160
161
162
163
164

А
Б
А
Б
Г

167
168
169
170
171

В
В
В
Г
В

2. Ñóàäíÿñiöå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

172
173

1г2б3а4в
1а2в3б4г

174
175

1а2в3б4г
1а2в3г4б

176
177

1б2а3в4г
1а2б3в4г

3. Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢ / ïðîçâ³ø÷û ã³ñòàðû÷íûõ äçåÿ÷à¢
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

178 Беласток

185 гета

192

179 Барбароса

186 калабарацы
янізм
187 остарбайтэры
188 Суражскія
вароты
189 брыгада

193

180 Ост
181 эвакуацыя
182 народнае
апалчэнне
183 мабілізацыя
184 генацыд

190 рэйкавая
вайна
191 Армія Краёва

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

194
195

падпольная
барацьба
партызанскі
рух
Баграціён
Русіянаў

199 Жукаў

196

Флёраў

203 Гаравец

197

Корж

204 Лук’яновіч

198

Паўлоўскі

200 Цуба
201 Раманаў
202 Машэраў

Выніковы кантроль
1. Ñóàäíÿñiöå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

205

1в2а3б4г

209

1б2а3в4г

213

1г2б3в4а

217

1авг; 2бде

206

1в2а3б4г

210

1б2г3а4в

214

1в2б3а4г

207

1г2в3б4а

211

1г2в3а4б

215

1в2б3а4г

208

1г2в3б4а

212

1г2в3а4б

216

1б2а3в4г

103

2. Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

218
219
220
221

беларусізацыя
індустрыялізацыя
калектывізацыя
Ост

222
223
224
225

Правільны варыянт
адказу

генацыд
рэйкавая вайна
Баграціён
Барбароса

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

226 нацыяналізацыя
227 буферная дзяржава

3. Ïàñòà¢öå ¢ ïðàâiëüíàé õðàíàëàã³÷íàé ïàñëÿäî¢íàñöi ã³ñòàðû÷íûÿ ïàäçå³
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

228
229
230

БВГА
БАВГ
ВГАБ

231
232
233

АВГБ
ГАВБ
БГВА

234
235
236

АБГВ
АБГВ
БАВГ

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

246
247
248
249

1) Мінск
3) Магілёў
3) Орша
1) Віцебск

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

237

БАВГ

4. Çàäàííå ïà êàðöå
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

238
239
240
241

1) Брэст
3) Віцебск
2) Магілёў
1) Брэст

242
243
244
245

Правільны
варыянт
адказу

4) Віцебск
4) Віцебск
4) Віцебск
2) Брэст

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

250
251
252

1) Асіповічы
2) Камарын
2) Гомель

ХI клас
Раздзел I. БССР у другой палове 1940Aх –
першай палове 1950Aх гг.
Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíû àäêàç
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

1

А

5

2

В

6

3

А

7

Б

4

Г

8

А

В

9

В

10

104

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

А

13

В

В

14

Б

11

Г

15

А

12

Б

Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíûÿ àäêàçû
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

16
17

АВ
БГ

18
19

АВ
АБ

20
21

АВ
АВ

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

22

АБ

Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢
№ за
дання

23

Правільны варыянт
адказу

рэпарацыі

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

24

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

рэпатрыяцыя

25

сацыялістычны
рэалізм

Ñóàäíÿñ³öå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

26

1б2а3в4г

28

1б2а3в4г

30

1б2а3в4г

27

1б2а3в4г

29

1б2а3в4г

31

1б2а3в4г

Раздзел II. БССР у другой палове 1950Aх – 1980Aя гг.
Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíû àäêàç
Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

32

Б

37

В

33

А

38

Б

34

Г

39

В

35

Б

40

Г

36

В

41

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

42

В

47

Б

43

А

48

Г

44

В

49

В

45

А

50

В

А

46

В

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíûÿ àäêàçû
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

51

АВ

56

АБ

61

АБ

66

АБ

52

АВ

57

БГ

62

АВ

67

АБ

53

БВ

58

АВ

63

АГ

68

АБ

54

АБ

59

БВ

64

АГ

69

АВ

55

ВГ

60

АГ

65

АВ

105

Ñóàäíÿñ³öå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

70

1г2а3б4в

72

1б2а3г4в

74

1г2а3б4в

76

1в2г3а4б

71

1в2а3г4б

73

1б2г3а4в

75

1в2а3б4г

77

1а2б3в4г

Çàï³øûöå ïðîçâiø÷à ìàñòàêà
№ задання

78

Правільны варыянт адказу

Савіцкі

Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

79

дэсталінізацыя

83

меліярацыя

87

інтэнсіўны

80

рэабілітацыя

84

урбанізацыя

88

экстэнсіўны

81

навукова тэхнічная
рэвалюцыя

85

гаспадарчы разлік

82

валюнтарызм

86

самафінансаванне

Раздзел III. Станаўленне i ўмацаванне дзяржаўнага
суверэнітэту РэспубліКі Беларусь
Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíû àäêàç
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

89
90
91
92
93

А
Г
В
Б
Б

94
95
96
97
98

Б
В
В
Г
В

99
100
101
102
103

А
Г
В
В
Г

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

104
105

Г
Г

Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíûÿ àäêàçû
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

106
107
108

БГ
ВГ
БВ

109
110
111

БГ
АВ
АБ

112
113
114

БГ
БГ
АБ

106

Çàï³øûöå äàòó ñâÿòêàâàííÿ
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

115 27 ліпеня

Правільны варыянт
адказу

№ задання

116

3 ліпеня

Çàï³øûöå íàçâû îðãàíà¢ äçÿðæà¢íàé óëàäû ¢ Ðýñïóáë³öû Áåëàðóñü
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

117 Нацыянальны сход

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

118

Савет Міністраў

119

Правільны варыянт
адказу

суды

Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

120 суверэнітэт

122

прававая

121 рэферэндум

123

сацыяльная

№ за
дання

124

Правільны варыянт
адказу

унітарная

Ïàñòà¢öå ¢ ïðàâ³ëüíàé õðàíàëàã³÷íàé ïàñëÿäî¢íàñö³ ã³ñòàðû÷íûÿ ïàäçå³
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

125

ВБГА

127

БГВА

129

АГВБ

126

БГВА

128

БАГВ

Ñóàäíÿñ³öå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

130

1г2а3в4б

131

1а2в3б4г

Выніковы кантроль
Âûáåðûöå ïðàâ³ëüíûÿ àäêàçû:
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

132

АВ

133

АГ

134
135

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

136

АГ

137

БВ

140

АГ

144

АВ

141

АВ

145

АБ

БВ

138

АВ

142

БГ

АБ

139

АБ

143

БГ

107

Ñóàäíÿñ³öå ýëåìåíòû äâóõ ìíîñòâà¢
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

146

1в2г3а4б

148

1а2в3г4б

150

1б2а3г4в

152

1в2г3а4б

147

1а2в3г4б

149

1б2а3в4г

151

1б2г3а4в

Çàï³øûöå íàçâû ã³ñòàðû÷íûõ òýðì³íà¢
№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны варыянт
адказу

153 валюнтарызм

157

рэабілітацыя

161

прававая

154 экстэнсіўны

158

навукова тэхнічная
рэвалюцыя

162

сацыяльная

155 інтэнсіўны

159

суверэнітэт

163

унітарная

156 перабудова

160

рэферэндум

Ïàñòà¢öå ¢ ïðàâ³ëüíàé õðàíàëàã³÷íàé ïàñëÿäî¢íàñö³ ã³ñòàðû÷íûÿ ïàäçå³
№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

№ за
дання

Правільны
варыянт
адказу

164

ГБАВ

166

БАГВ

168

АБВГ

170

БАВГ

165

БАГВ

167

ГБАВ

169

АБВГ

171

АВБГ

108
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