Нацыянальны iнстытут адукацыi
Кантрольна вымяральныя
матэрыялы
С. В. Паноў

6–9
Äàïàìîæíiê äëÿ íàñòà¢íiêà¢ óñòàíî¢ àãóëüíàé
ñÿðýäíÿé àäóêàöûi ç áåëàðóñêàé
i ðóñêàé ìîâàìi íàâó÷àííÿ
Ðýêàìåíäàâàíà
Íàâóêîâà-ìåòàäû÷íàé óñòàíîâàé
«Íàöûÿíàëüíû iíñòûòóò àäóêàöûi»
Ìiíiñòýðñòâà àäóêàöûi Ðýñïóáëiêi Áåëàðóñü

Мiнск
«Сэр Вит»
2012

УДК 373.5.016:94(476)
ББК 74.266.3
П16
Серыя заснавана ў 2011 годзе

Рэцэнзенты:
лабараторыя сацыякультурнай адукацыi Навукова метадычнай установы
«Нацыянальны iнстытут адукацыi» Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь;
настаўнiк грамадскiх дысцыплiн установы адукацыi «Беларускi
дзяржаўны медыцынскi коледж»» Ж. В. Малахоўская

П16

Паноў, С. В.
Гiсторыя Беларусi : рознаўзроўневыя заданнi : 6–9 ы кл. : да
пам. для настаўнiкаў устаноў агул. сярэд. адукацыi з белар. i рус.
мовамi навучання / С. В. Паноў. – Мiнск : Сэр Вит, 2012. – 112. –
(Кантрольна вымяральныя матэрыялы).
ISBN 978 985 419 679 4.
У дапаможнiку змешчаны комплексы рознаўзроўневых заданняў, якiя пры
значаны для рэалізацыі настаўнікамі кантрольна ацэначнай функцыі пры наву
чанні гісторыі Беларусі на другой ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 6–9 кла
сах. Выкарыстанне комплексаў дае магчымасць дыферынцыраванага ацэньвання ву
чэбных дасягненняў школьнiкаў.
УДК 373.5.016:94(476)
ББК 74.266.3

ISBN 978 985 419 679 4

© Национальный институт образования, 2012
© Оформление. ООО «Сэр Вит», 2012

Прадмова
Выданне змяшчае комплексы рознаўзроўневых заданняў, якiя
прызначаны для рэалізацыі настаўнікамі кантрольна ацэначнай
функцыі пры навучанні гісторыі Беларусі на другой ступені агульнай
сярэдняй адукацыі ў 6–9 класах. Выкарыстанне комплексаў дае маг
чымасць дыферынцыраванага ацэньвання вучэбных дасягненняў, якія
ўяўляюць сабой як прамежкавыя, так і выніковыя паказчыкi вучэбнай
дзейнасці школьнікаў. Прапанаваныя комплексы створаны ў адпавед
насці з узроўнямі засваення зместу вучэбнага гістарычнага матэрыялу і
сфарміраванасці адпаведных уменняў вучняў.
Паказчыкам паспяховасці навучання пры выкарыстанні ком
плекса рознаўзроўневых заданняў мэтазгодна лічыць засваенне вуч
нямі гістарычных ведаў на пэўным узроўні вучэбнай дзейнасці ў
адпаведнасцi з 10 бальнай сiстэмай ацэнкі. Варта адзначыць, што ву
чэбныя гістарычныя веды падзяляюцца на такія кампаненты, як тэа
рэтычныя, факталагічныя, у тым лiку храналагічныя і картагра
фічныя, ацэначныя, а таксама спосабы вучэбна пазнавальнай дзей
насці. Асноўнымі крытэрыямі ацэнкі якасці засвоеных ведаў пры
вывучэнні гісторыі Беларусі лічацца дакладнасць, правільнасць,
асэнсаванасць факталагічных ведаў у спалучэнні з тэарэтычнымі.
Сфарміраванасць уменняў вучэбна пазнавальнай дзейнасці можа
ацэньвацца з улікам такіх крытэрыяў, як трываласць і дзейснасць іх
засваення.
Факталагічныя веды аб гістарычных падзеях, іх месцах і датах,
асобах удзельнікаў рэкамендуецца правяраць пераважна на першым і
другім узроўнях распазнавання і аднаўлення зместу матэрыялу. Тэа
рэтычныя і ацэначныя веды, звязаныя з паняційным мысленнем,
уменнямі апісання, рэканструкцыі, параўнання, тлумачэння, магчы
мага раскрыцця прычынна вынiковых сувязей, характарыстыкі, вы
казвання ўласных адносін да падзей і іх удзельнікаў мэтазгодна пра
вяраць пераважна на трэцім–пятым узроўнях аднаўлення зместу з
улiкам стварэння магчымасці іх практычнага ўжывання паводле
ўзору, а таксама ў часткова змененай ці нестандартнай (творчай)
сітуацыі.
Комплексы рознаўзроўневых заданняў структураваны па разде
лах вучэбнай праграмы і змяшчаюць у сабе пэўную іх сукупнасць,
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разлічаную на праверку авалодвання вучнямі змястоўным і дзейнас
ным кампанентамі гістарычнай адукацыі. Каб дакладна вызначыць
узровень засваення школьнікамі вучэбнага гістарычнага матэрыялу,
побач з заданнямі ў дужках пазначаны адзнакі, якія адпавядаюць па
казчыкам 10 бальнай сiстэмы ацэнкі. Як правіла, заданні падаюцца па
свайму зместу тэматычна і ў комплексе па ўзроўнях засваення дзей
насці. Некаторыя заданні творчага ўзроўню дадзены асобна.
Для рэалізацыі магчымасці самастойнага стварэння настаўнікам
комплексаў заданняў у пачатку кожнага раздзела прыводзяцца адпа
ведныя метадычныя рэкамендацыі па іх складанні, якія канкрэтыза
ваны па зместу вывучаемага гістарычнага матэрыялу. Парадак ар
ганізацыі вучэбнай дзейнасцi вучняў з заданнямі вызначаецца на
стаўнікам. Пры гэтым варта прытрымлівацца алгарытму работы, які
прадугледжвае выкананне заданняў па прынцыпу нарастання іх скла
данасці, бо выкананне заданняў больш высокіх узроўняў засваення
патрабуе авалодання ведамі і ўменнямі, якія адпавядаюць больш
нізкім узроўням дзейнасці.
Пры вызначэнні ўзроўняў сфарміраванасці дзейнаснага кампа
ненту гістарычных ведаў варта ўлічваць магчымасць праверкі такіх
спосабаў дзейнасці, як распазнаванне і пералічэнне ў якасці прыкла
даў гістарычных фактаў пры суаднясенні іх са з’явамі і працэсамі;
лагічна паслядоўнае апісанне гістарычных фактаў; дакладнае ўжы
ванне і тлумачэнне гістарычных паняццяў і тэрмінаў; вызначэнне
працягласці і паслядоўнасці гістарычных падзей; выкарыстанне карт
(картасхем) у якасці крыніц вучэбнай інфармацыі з выкананнем за
данняў да іх; аналіз зместу гістарычных дакументаў; сістэматызацыя і
абагульненне гістарычных фактаў пры запаўненні табліц; параўнанне
гістарычных падзей па прыведзеных ці самастойна вызначаных
прыкметах з афармленнем адказу ў табліцы і адпаведнай высновай,
зробленай на падставе праведзенага параўнання; раскрыццё прычын
на выніковых сувязей паміж гістарычнымі падзеямі ў лагічных лан
цужках; абгрунтаванае выказванне ўласных адносін да характару і
значэння гістарычных падзей і ролі (укладу) іх удзельнікаў.
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6 КЛАС
Раздзел І. Беларускія землі ў старажытныя часы
1

Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: ðîäàâàÿ àáø÷ûíà; ïëåìÿ; áàöüêî¢ñê³ ðîä; âÿë³êàÿ ïàòðûÿðõàëüíàÿ ñÿì’ÿ; ïðûñâîéâàëüíàÿ
(ñïàæûâåöêàÿ) ³ âûòâîð÷àÿ ãàñïàäàðêà; ìàòû÷íàå, ïàäñå÷íà-àãíÿâîå ³
âîðíàå çåìëÿðîáñòâà; êóðãàí; ãàðàäç³ø÷à.
Íàçûâàöü: ïåðûÿäû ã³ñòîðû³ ïåðøàáûòíàãà ëàäó; õðàíàëàã³÷íûÿ
ðàìê³ êàìåííàãà, áðîíçàâàãà, æàëåçíàãà âÿêî¢; ÷àñ ïðàí³êíåííÿ íà òýðûòîðûþ Áåëàðóñ³ íåàíäýðòàëüöà; ÷àñ ç’ÿ¢ëåííÿ ¢ Å¢ðîïå êðàìàíü¸íöà; äàòû íàéáîëüø ñòàðàæûòíûõ ñòàÿíàê ÷àëàâåêà êàìåííàãà âåêó íà
òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.
Ïåðàë³÷âàöü: ñòàÿíê³ ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ³
³õ àñíî¢íûÿ çàíÿòê³; ñóïîëüíàñö³ ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé; ðýë³ã³éíûÿ âåðàâàíí³ ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: ðóõ ³ ìåæû àïîøíÿãà ëåäàâ³êà; ê³ðóíê³ çàñÿëåííÿ òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ïåðøàáûòíûì³ ëþäçüì³; ñòàÿíê³ êàëÿ â¸ñàê
Þðàâ³÷û ³ Áåðäûæ.
Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: ïðàöýñ çàñÿëåííÿ òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ïåðøàáûòíûì³ ëþäçüì³; óäàñêàíàëåííå ïðûëàä ïðàöû ïðû ñïàæûâåöêàé ³
âûòâîð÷àé ãàñïàäàðêàõ; ïðàöýñ çíàõîäæàííÿ æàëåçíàé ðóäû ³ àòðûìàííÿ æàëåçà ç äàïàìîãàé ñûðàäóòíàé äîìí³öû; âûðàá ³ âûêàðûñòàííå êàìåííûõ ³ ìåòàë³÷íûõ ïðûëàä ïðàöû; ïåðàõîä àä ìàöÿðûíñêàé äà
áàöüêî¢ñêàé ðîäàâàé àáø÷ûíû; ïðàöýñ âûíàõîäæàííÿ àãíþ ³ ñïîñàáû
ÿãî çäàáû÷û.
Òëóìà÷ûöü: ïðû÷ûíû ïåðàõîäó àä ìàöÿðûíñêàé äà áàöüêî¢ñêàé
ðîäàâàé àáø÷ûíû; ïðû÷ûíû ¢çí³êíåííÿ ïàõàâàëüíûõ àáðàäà¢ ³ êóðãàíî¢; ðîëþ âåðàâàííÿ¢ ó çâûø³ñòîòíàå ¢ æûöö³ ïåðøàáûòíàãà ÷àëàâåêà.
Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: ôàðì³ðàâàíí³ âÿë³êàé ïàòðûÿðõàëüíàé ñÿì’³; çàðàäæýíí³ ìà¸ìàñíàé íÿðî¢íàñö³ ¢ ïåðøàáûòíûì
ãðàìàäñòâå; çàðàäæýíí³ ðýë³ã³³.
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У пачатку кожнага раздзела прыводзяцца метадычныя рэкамендацыi па
складаннi комплекса рознаўзроўневых заданняў.
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Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: óïëû¢ ïðûðîäíà-êë³ìàòû÷íûõ óìî¢ íà àäíîñíà ïîçíÿå ç’ÿ¢ëåííå ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; ðîëþ
àãíþ ³ ìåòàë³÷íûõ ïðûëàä ïðàöû ¢ æûöö³ ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé.
Õàðàêòàðûçàâàöü: ïåðàõîä àä ñïàæûâåöêàé äà âûòâîð÷àé ãàñïàäàðê³; ñàöûÿëüíûÿ àäíîñ³íû ¢ ìàöÿðûíñêàé ³ áàöüêî¢ñêàé ðîäàâûõ
àáø÷ûíàõ; ïðàöýñ óçí³êíåííÿ ìà¸ìàñíàé íÿðî¢íàñö³; ïðàöýñ óçí³êíåííÿ ðýë³ã³éíûõ âåðàâàííÿ¢.
Ïàðà¢íî¢âàöü: óìîâû æûööÿ ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé ó ëåäàâ³êîâû ³
ïàñëÿëåäàâ³êîâû ïåðûÿäû; ñïàæûâåöêóþ ³ âûòâîð÷óþ ãàñïàäàðê³; ìàöÿðûíñêóþ ³ áàöüêî¢ñêóþ ðîäàâûÿ àáø÷ûíû.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ: ç’ÿ¢ëåííåì æûâ¸ëàãàäî¢ë³, çåìëÿðîáñòâà ³ ïàâåë³÷ýííåì ðîë³ ìóæ÷ûíñêàé ïðàöû ¢ ïåðøàáûòíûì ãðàìàäñòâå; ñòàíà¢ëåííåì âûòâîð÷àé ãàñïàäàðê³ ³ ïàìÿíøýííåì çàëåæíàñö³ ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé àä ïðûðîäíûõ ç’ÿ¢; íåìàã÷ûìàñöþ ïåðøàáûòíûõ ëþäçåé ðàñòëóìà÷ûöü ïðûðîäíûÿ ç’ÿâû ³
¢çí³êíåííåì ðýë³ã³éíûõ âåðàâàííÿ¢.
Äàêàçâàöü, øòî: âà ¢ìîâàõ ïåðøàáûòíàãà ëàäó ÷àëàâåê íå ìîã
æûöü ³çàëÿâàíà àä êàëåêòûâó.

Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: âÿäó÷óþ ðîëþ ïðàöû ¢ ðàçâ³öö³ ïåðøàáûòíàãà ãðàìàäñòâà; ïåðøàáûòíû ëàä ÿê ïåðøóþ ïðûñòóïêó ¢ ðàçâ³öö³ ÷àëàâå÷àãà ãðàìàäñòâà.
Âûçíà÷àöü: ðîëþ âûòâîð÷àé ãàñïàäàðê³ ¢ ðàçâ³öö³ ïåðøàáûòíàãà
ãðàìàäñòâà; àñàáë³âàñö³ ðàçâ³ööÿ ïåðøàáûòíàãà ãðàìàäñòâà íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: ðîë³ æàí÷ûíû ³ ìóæ÷ûíû ¢ ðàçâ³öö³
ïåðøàáûòíàãà ãðàìàäñòâà.

Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
Àçíà¸ìöåñÿ ç òýêñòàì ³ âûêàíàéöå çàäàíí³.

Беларускі археолаг Канстанцін Міхайлавіч Палікарповіч пра
водзіў даследаванні па берагах ракі Сож. Ён затрымаўся каля кры
ніцы, дзе побач на камені сядзеў пастух. Позірк вучонага спыніўся на
6

валуне. Гэта быў велізарны чэрап маманта, увесь залеплены зямлёй.
Наступны агляд берага ракі паказаў, што гэта невыпадковая знаходка.
Дзе нідзе ў размытых расколінах берага відаць было косткі і крамяні,
у тым ліку апрацаваныя рукой чалавека. Крамяні пакрываў блакітны
налёт паціна. Пастух пацвердзіў: «Так, костак тут шмат. Па вясне
заўсёды вымывае».
а) Вызначце, да якога з вякоў першабытнай гісторыі належыць
знаходка. (3–4)
б) Растлумачце, чаму адкрыццё археолога адбылося менавіта на
беразе ракі. (5–6)
в) Вызначце, аб якім тыпе гаспадаркі сведчыць знаходка археола
га і падлічыце яе ўзрост. (7–8)
г) Чаму археолаг палічыў знаходку невыпадковай? (9–10)
Заданне 2
а) Абазначце і падпішыце на картасхеме напрамкі руху ледавіка і
засялення тэрыторыі Беларусі першабытнымі людзьмі; назвы рэк, па
далінах якіх адбывалася іх рассяленне; месцы і назвы іх першых стая
нак. (3–4)

б) Растлумачце, чаму засяленне тэрыторыі Беларусі першабыт
нымі людзьмі адбылося пазней, чым тэрыторыі Усходняй Еўропы.
(5–6)
в) Перавядзіце даты існавання першых стаянак першабытных
людзей на тэрыторыі Беларусі з тысяч гадоў да н.э. ў тысячы гадоў та
му. (7–8)
г) Вызначце, чаму на стаянках першабытных людзей археолагі
знайшлі шмат попелу. (9–10)
7

Заданне 3
а) Складзіце легенду карты, якая адлюстроўвае рассяленне пер
шых людзей на тэрыторыі Беларусі і прыродныя ўмовы, якія існавалі
ў той час. (3–4)

б) Растлумачце, што абазначае малюнак жывёлы на карце. (5–6)
в) Паразважайце над прычынамі знікнення мамантаў прыкладна
12–10 тысяч гадоў таму. Адны вучоныя лiчаць, што маманты былi
проста знiшчаны першабытнымi людзьмi, бо сотнi пакаленняў
паляўнiчых забiвалi гэтых жывёл. Iншыя вучоныя мяркуюць, што ма
мант не змог прыстасавацца да пахаладання з прыходам ледавіка. Вы
кажыце сваё меркаванне. (9–10)
Заданне 4
а) Падпішыце пад малюнкамі назвы прылад працы першабытных
людзей і апішыце спосабы іх выкарыстання. (3–4)

б) Растлумачце, пра якія заняткi першабытных жыхароў і якi тып
гаспадаркі сведчаць вызначаныя вамі прылады працы. (5–6)
в) Абазначце з дапамогай лічбаў паслядоўнасць выкарыстання
першабытнымі людзьмі вызначаных вамі прылад працы ў залежнасці
ад тыпу гаспадаркі і растлумачце свае абазначэнні. (7–8)
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г) Ці магчыма было распаўсюджванне ворнага земляробства пер
шапачаткова на паўночнай тэрыторыі Беларусі? Свой адказ абгрун
туйце. (9–10)
Заданне 5
а) Растлумачце, які тып гаспадаркі адлюстраваны на малюнку.
(7–8)

б) Вызначце, чаму пераход да вытворчай гаспадаркі быў звязаны з
утварэннем вялікай патрыярхальнай сям’і. (7–8)
в) Выкажыце меркаванне аб тым, чаму вельмі доўгі час у перша
бытным грамадстве існаваў культ маці, а роднасць лічылася па жано
чай лініі. (9–10)
Заданне 6
а) Напішыце назвы рэчаў, адлюстраваных на малюнку (3–4) і рас
тлумачце, для чаго яны прызначаліся. (5–6)

б) Вызначце, што азначаюць узоры (арнамент) на рэчах, адлюс
траваных на малюнку. (7–8)
в) Вызначце, чаму рэчы на малюнку злева маюць вострае дно.
(9–10)
9

г) Выкажыце меркаване аб тым, хто ў старажытнасцi ўпершыю
стаў ганчаром – жанчына ці мужчына. Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
д) Археолагі пры раскопаках старажытнага гарадзішча знайшлi
глiняны гаршчок з надпiсам: «Гэты збан выраблены майстрам Лаза
рам у 862 г. да н. э.». Агледзеўшы знаходку, археолагi зрабiлi вывад,
што надпiс на гаршку з’яўляецца падробкай. Растлумачце меркаван
не вучоных. (9–10)
Заданне 7
а) Напішыце, які тып паселішча старажытных людзей адлюстра
ваны на малюнках. (3–4)

б) Растлумачце паходжанне назвы «гарадзішча». (5–6)
в) Вызначце прычыны, па якіх пачалося будаўніцтва гарадзішчаў.
(9–10)
Заданне 8
а) Растлумачце магчымае прызначэнне дадзенай пры
лады. (5–6)
б) Вызначце, аб якіх тыпах гаспадаркі сведчаць ма
люнкі. (7–8)
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в) Вызначце паводле малюнка, вырабам якой
прылады працы займаецца першабытны чалавек.
Сваё меркаванне абгрунтуйце. (9–10)

Заданне 9
а) Напішыце, здабыча якога прыроднага выкапня адлюстравана
на малюнку. (3–4)

б) Растлумачце, чаму старажытныя жыхары на тэрыторыі Бела
русі займаліся промыслам, які адлюстраваны на малюнку. (5–6)
в) Параўнайце працу першабытных шахцёраў з працай сучасных
шахцёраў. План параўнання складзіце самастойна. (7–8)
г) Ці ёсць падставы ў археолагаў лічыць, што знойдзеныя імі ў
шахце астанкі першабытнага чалавека з’яўляюцца язычніцкім паха
ваннем? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 10
а) Напішыце назву старажытнага пры
стасавання (3–4) і растлумачце, як з яго
дапамогай атрымоўвалі крыцу. (5–6)
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б) Вызначце, якія з адлюстраваных на ма
люнку прылад зроблены з металу, а якія з ка
меню і для чаго яны выкарыстоўваліся стара
жытнымі людзьмі. (7–8)

в) Растлумачце прычынна выніковую сувязь паміж выкарыстан
нем жалезных прылад працы і ўзнікненнем маёмаснай няроўнасці ся
род старажытных жыхароў на тэрыторыі Беларусі. (9–10)
Заданне 11
а) Параўнайце прысвойвальны (спажывецкі) і вытворчы тыпы
гаспадаркi. (5–6)
План
параўнання

Прысвойвальная
гаспадарка

Вытворчая
гаспадарка

Асноўныя заняткi
Прылады працы
Тлумачэнне назвы
тыпу гаспадаркі
б) Вызначце, які з тыпаў гаспадаркі з’яўляўся найбольш эфек
тыўным. (7 8)
в) Ці можна лічыць сучасную гаспадарку вытворчай? Свой адказ
абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 12
а) Параўнайце родавую мацярынскую і бацькоўскую абшчыны.
(5–6)
План для параўнання

Мацярынская
абшчына

Прычыны ўтварэння
Як лічылі роднасць члены
абшчыны
З якім тыпам гаспадаркі звя
зана існаванне абшчыны
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Бацькоўская
абшчына

б) Вызначце, чаму менавіта мужчынская праца стала вызначаль
най у першабытным грамадстве. (7–8)
в) Вызначце, аб існаванні якой родавай
абшчыны сведчаць гэтыя статуэткі. Свой ад
каз абгрунтуйце. (9–10)

Раздел ІІ. Жыццё насельніцтва беларускіх зямель
у раннім сярэдневякоўі (V–IX стст.)
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: ïëåìÿííûÿ êíÿæàíí³;
êðûâ³÷û-ïàëà÷àíå; äðûãàâ³÷û; ðàäç³ì³÷û; äàí³íà, êíÿçü; âå÷à; äðóæûíà; âàåííàå àïàë÷ýííå; ñóñåäñêàÿ àáø÷ûíà; ïàäñå÷íà-àãíÿâîå ³ âîðíàå çåìëÿðîáñòâà; áîðòí³öòâà; ÿçû÷í³öòâà; àáðàäû; ³äàë; òðûçíà.
Íàçûâàöü: äàòó çàâÿðøýííÿ êàìåííàãà âåêó íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; õðàíàëàã³÷íûÿ ðàìê³ ôàðì³ðàâàííÿ ïëåìÿííûõ àá’ÿäíàííÿ¢ óñõîäí³õ ñëàâÿí íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; äàòó ïåðøàãà ëåòàï³ñíàãà
¢ïàì³íàííÿ ïðà Ïîëàöê.
Ïåðàë³÷âàöü: ïëåìÿííûÿ àá’ÿäíàíí³ ¢ñõîäí³õ ñëàâÿí íà òýðûòîðû³
Áåëàðóñ³; çàíÿòê³ ñÿëÿí ³ ðàìåñí³êà¢, ïðàäìåòû ãàíäëþ; òûïû çåìëÿðîáñòâà; ³ì¸íû êíÿç¸¢; ÿçû÷í³öê³õ áàãî¢ ³ àáðàäû ¢ñõîäí³õ ñëàâÿí.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: ïðàðàäç³ìó ñëàâÿí; íàê³ðóíê³ ³ òýðûòîðûþ ðàññÿëåííÿ áàëöê³õ ³ ¢ñõîäíåñëàâÿíñê³õ ïëÿì¸í íà çåìëÿõ Áåëàðóñ³; ìåñöàçíàõîäæàííå Ïîëàöêà ³ Òóðàâà.
Трэці ўзровень
Òëóìà÷ûöü: íàçâû ïëåìÿííûõ àá’ÿäíàííÿ¢ óñõîäí³õ ñëàâÿí ïàâîäëå ë³òàðàòóðíûõ ã³ïîòýç; íàçâó âå÷à; ïðû÷ûíû àá’ÿäíàííÿ ïëÿì¸íà¢ ó
ñàþçû; ïðû÷ûíû çàðàäæýííÿ ãàðàäî¢; ïðû÷ûíû ³ñíàâàííÿ ìíàãàáîææà; ïðû÷ûíà ïðàâÿäçåííÿ òðûçíû.
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: ïðàöýñ ñòâàðýííÿ ïëåìÿííûõ àá’ÿäíàííÿ¢;
ïåðàõîä àä ðîäàâàé äà ñåëüñêàé (ñóñåäñêàé) àáø÷ûíû: ïðàöýñ óçí³êíåííÿ âåðû ¢ áàãî¢.
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Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: ðàñïàäçå âÿë³êàé ïàòðûÿðõàëüíàé ñÿì’³ ³ ôàðì³ðàâàíí³ ñóñåäñêàé àáø÷ûíû; çàðàäæýíí³ äçÿðæà¢íàñö³ âà ¢ñõîäí³õ ñëàâÿí; óçí³êíåíí³ ÿçû÷í³öòâà.

Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: ðîëþ áàëöê³õ ïëÿì¸íà¢ ó ôàðì³ðàâàíí³ íàñåëüí³öòâà
íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; ðîëþ ìà¸ìàñíàé íÿðî¢íàñö³ ¢ ðàçâ³öö³ ãðàìàäñê³õ àäíîñ³í ñÿðîä óñõîäí³õ ñëàâÿí; ðîëþ ðýë³ã³³ ¢ ðàçâ³öö³ êóëüòóðû.
Õàðàêòàðûçàâàöü: ïðàöýñ ñëàâÿí³çàöû³ áàëòà¢; äçåéíàñöü âå÷à;
ïðûêìåòû ñóñåäñêàé àáø÷ûíû; àñàáë³âàñö³ ÿçû÷í³öòâà.
Ïàðà¢íî¢âàöü: ïàäñå÷íà-àãíÿâîå ³ âîðíàå çåìëÿðîáñòâà; ñåë³ø÷à ³
ãàðàäç³ø÷à; ðîäàâóþ ³ ñóñåäñêóþ àáø÷ûíû; äðóæûíó ³ âàåííàå àïàë÷ýííå.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ: óäàñêàíàëåííåì
çåìëÿðîáñòâà ³ ðàñïàäàì âÿë³êàé ïàòðûÿðõàëüíàé ñÿì’³; ïàäçåëàì
ïðàöû ³ ðàçâ³öö¸ì ðàì¸ñòâà¢ ³ ãàíäëþ; âàåííàé íåáÿñïåêàé ³ ¢çí³êíåííåì ãàðàäî¢.
Äàêàçâàöü, øòî: óìàöàâàííå ¢ëàäû êíÿç¸¢ ó ïëåìåí³ áûëî çâÿçàíà ç ³õ ñòàíîâ³ø÷àì ÿê âàåííûõ ê³ðà¢í³êî¢; âà ¢ñõîäí³õ ñëàâÿí ïàñòóïîâà âûäçÿëÿ¢ñÿ ïëàñò ëþäçåé, ÿê³ÿ íå ¢äçåëüí³÷àë³ íåïàñðýäíà ¢ ïðàöýñå âûòâîð÷àñö³, à çàéìàë³ñÿ ê³ðàâàííåì, âàéñêîâûì³ ñïðàâàì³, ñëóæýííåì áàãàì; ïàõàâàííå íÿáîæ÷ûêà ç’ÿ¢ëÿëàñÿ ïàêàç÷ûêàì ÿãî
ìà¸ìàñíàíãà ñòàíó ïðû æûöö³.

Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: ðîëþ ïðûðîäíà-êë³ìàòû÷íûõ ôàêòàðà¢ ó ðàçâ³öö³ ãàñïàäàðê³ ³ ¢çí³êíåíí³ ÿçû÷í³öòâà; ðîëþ âàåííàãà ôàêòàðà âà ¢ìàöàâàíí³
¢ëàäû êíÿç¸¢ ³ ¢çí³êíåíí³ ãàðàäî¢.
Âûçíà÷àöü: õàðàêòýðíûÿ ðûñû ìàòýðûÿëüíàé ³ äóõî¢íàé êóëüòóðû
¢ñõîäí³õ ñëàâÿí.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: ñâåä÷àííÿ¢ Ãåðàäîòà àá íå¢ðàõ; ³ñíàâàííÿ ÿçû÷í³öòâà (øìàòáîææà); çâû÷àÿ¢ ³ òðàäûöûé, ÿê³ÿ çâÿçàíû ç óñõîäíåñëàâÿíñêàé àáðàäíàñöþ; âå÷àâûõ ïàðàäêà¢, ÿê³ÿ ³ñíàâàë³ ñÿðîä
óñõîäí³õ ñëàâÿí.

14

Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Абазначце на картасхеме напрамак прасоўвання на тэрыторыю
Еўропы iндаеўрапейцаў і прыкладныя межы прарадзiмы славян
(3–4).

б) Растлумачце паходжанне назвы «індаеўрапейцы». (5–6)
в) Дамалюйце на картасхеме тэрыторыю знаходжання Беларусі,
заселеную ў старажытнасці балтамі. (7–8)
г) Ці можна на падставе звестак аб першапачатковым засяленні
тэрыторыі Беларусі балтамі лічыць вытокі паходжання беларускага
народа выключна балцкімі? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 2
Àçíà¸ìöåñÿ ç òýêñòàì ³ âûêàíàéöå çàäàíí³.

«Бацька гiсторыi» грэк Герадот, якi жыў у V ст. да н. э., пакiнуў
звесткi аб тым, што ў VI—V ст. да н. э. у басейне р. Прыпяць i вярхоўяў
Днястра жылi плямёны неўраў. Краiну, дзе яны жылi, Герадот называе
Неўрыдай. Другi гiсторык, Плiнiй, сцвярджаў, што ў краiне неўраў
знаходзяцца вытокi ракi Днепр, якую грэкi называлi Барысфенам.
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а) Абазначце на карце Герадота раку Барысфен. Улiчыце, што на
зва Понт азначае Чорнае мора. (7–8)

б) Адзначце на карце Герадота месца, дзе, верагодна, жылi неўры.
Сваё меркаванне абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 3
а) Напішыце на картасхеме ў
адпаведных месцах назвы ўсходне
славянскіх плямён на тэрыторыі
Беларусі і назвы рэк, па берагах
якіх яны пасяліліся. (3–4)

б) Растлумачце, што азначаюць назвы ўсходнеславянскіх плямён,
якія рассяліліся на тэрыторыі Беларусі. (5–6)
в) Вызначце, чаму вучоныя характарызуюць працэс засялення тэ
рыторыі Беларусі ўсходнеславянскімі плямёнамі як «славянізацыю
балтаў». (7–8)
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г) Выкажыце сваё меркаванне адносна таго, аб якім тыпе абшчы
ны можа сведчыць назва ўсходнеславянскага племені «крывічы».
(9–10)
Заданне 4
а) Падпішыце пад малюнкамi жаночых упрыгажэнняў назвы
ўсходнеславянскіх плямён, жанчыны якія насiлi гэтыя ўпрыгажэнні.
(3–4)
б) Растлумачце, для чаго археолагі выкарыстоўваюць знойдзеныя
імі ў час раскопак жаночыя ўпрыгажэнні. (5–6)
в) Злучыце стрэлкамі малюнкi ўпрыгажэнняў з малюнкамi жан
чын адпаведных ўсходнеславянскіх плямён, якія карысталіся гэтымі
ўпрыгажэннямі. (7–8)

г) Намалюйце старажытныя жаночыя ўпрыгажэнні, выкары
стаўшы інфармацыю аб іх.
Упрыгажэнні ўпляталiся ў валасы каля скроняў i называлiся
скроневымі кольцамі. Кольцы ўнутры былi пустымi i туды заклад
валiся тканiны, змочаныя пахучымi вадкасцямi. Гэта была своеасаб
лiвая парфума тагачасных моднiц. (9–10)
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Заданне 5
а) Растлумачце, якім чынам намаляваныя
рэчы, што былі знойдзены ў адным з курганоў,
сведчылі аб маёмасным стане іх памерлага ўла
дальніка, пахаванага ў кургане. (5–6)

б) Вызначце, якім чынам пераход асобных сем’яў ад падсечна аг
нявога да ворыўнага земляробства быў звязаны з зараджэннем
маёмаснай няроўнасці сярод ўсходніх славян. (7–8)
в) Ці можна лічыць з’яўленне маёмаснай няроўнасці сярод ўсход
ніх славян прыкметай зараджэння ў іх дзяржаўнасці? Свой адказ аб
грунтуйце. (9–10)
Заданне 6
а) Параўнайце падсечна агнявое i ворнае земляробства. (5–6)
Падсечна агнявое
земляробства

План параўнання

Ворнае
земляробства

Галоўная прылада для апра
цоўкi глебы
Выкарыстанне цяглавай сiлы
Ураджайнасць
б) Зрабіце выснову з праведзенага параўнання аб прадукцыйнасці
працы пры кожным тыпе земляробства. (7–8)
Заданне 7
а) Параўнайце вялiкую патрыярхальную сям’ю i суседскую абш
чыну. (5–6)
План параўнання

Вялiкая
патрыярхальная сям’я

Уласнасць на зямлю, лес,
вадаём
Уласнасць на прылады працы
Агульнае ці асобнае жытло
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Суседская
абшчына

б) Якімі былі вызначальныя прыкметы, што аб’ядноўвалі людзей
у вялiкай патрыярхальнай сям’і і суседскай абшчыне? (7–8)
Заданне 8
а) Вызначце, аб якой сістэме кіравання ва ўсходніх славян згадваў
візантыйскі гісторык Пракопій Кесарыйскі. (7–8)
«...Гэтыя плямёны, славяне і анты, не кіруюцца адным чалавекам,
але здаўна жывуць у народапраўстве, і таму ў іх шчасце і няшчасці ў
жыцці лічацца справай агульнай».
б) Вызначце верагоднае паходжанне назвы вызначанага вамі ор
гана кіравання (народнага сходу), які дзейнічаў у Полацкай зямлі.
(9–10)
Заданне 9
а) Напішыце імя князя ў палачан у другой палове
Х ст. (3–4)

б) Растлумачце, чаму вызначаны вамі гістарычны дзеяч на ма
люнку ў кальчузе і баявым шаломе. (5–6)
в) Паводле малюнка вызначце, якая з’ява гаспадарчага жыцця
ўсходніх славян адбывалася штогод на карысць князя (7–8)

г) Ці сведчыць вызначаная вамі з’ява аб зараджэнні раннефеа
дальнай дзяржаўнасці ва ўсходніх славян. Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
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Заданне 10
а) Растлумачце, чаму ў курган побач з нябожчыкам змяшчалі яго
рэчы. (5–6)
б) Вызначце, якім чынам уяўленнi старажытных людзей аб пры
родных сілах паўплывалi на будаўніцтва ідалаў. (7–8)
в) Выкажыце сваё меркаванне наконт таго, чаму пры развітанні з
нябожчыкам праводзіліся вайсковыя гульні або спартыўныя спа
борніцтвы. (9–10)

Раздзел ІІІ. Сярэдневяковыя княствы на тэрыторыi
Беларусi ў IX – сярэдзіне XIІІ ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: ìàíãîëà-òàòàðû; êðûæàê³; âåðâ; áàÿðû; äàí³íà, ïàëþääçå; ÷ýëÿäçü; õàëîïû; ñìåðäû; ïðàäóêöûéíàñöü ïðàöû; ðàìåñíàÿ âûòâîð÷àñöü; äçÿäç³íåö, ïàñàä; äçÿðæàâà,
ðàçäðîáëåíàñöü; âîëàñö³, âå÷à; äðóæûíà; âàåííàå àïàë÷ýííå; ì³æóñîáíûÿ âîéíû; âîëàê; íàðîäíàñöü; ì³òðàïàë³ò; åï³ñêàï; ìàíàõ³; ìóðàâàíàå äîéë³äñòâà; ñàáîð; ôðýñêà; ì³í³ÿöþðà; æûö³å; áåðàñöÿíàÿ ãðàìàòà; ïðûò÷à.
Íàçûâàöü: äàòû ïåðøàãà ëåòàï³ñíàãà ¢ïàìiíàííÿ ïðà Ïîëàöê ³
Òóðà¢; äàòó õðûø÷ýííÿ Ðóñ³; ïåðûÿä êíÿæàííÿ ¢ Ïîëàöêó Ðàãâàëîäà;
äàòó á³òâû íà Íÿì³çå, ïåðûÿä êíÿæàííÿ Óñÿñëàâà Áðà÷ûñëàâ³÷à ¢ Ïîëàöêó; ïåðûÿä êíÿæàííÿ Ãëåáà Óñÿñëàâ³÷à ¢ Ìåíñêó; ïåðûÿä êíÿæàííÿ
Þðûÿ ßðàñëàâ³÷à ¢ Òóðàâå; ïåðûÿä áàðàöüáû Ïîëàöêà ñóïðàöü íÿìåöê³õ ðûöàðà¢; ãîä óâàðâàííÿ íà Áåðàñöåéø÷ûíó âîéñêà¢ ìàíãîëà-òàòàð; ÷àñ áóäà¢í³öòâà Ñàô³éñêàãà ñàáîðà ¢ Ïîëàöêó; ïåðûÿä æûööÿ Åôðàñ³íí³ Ïîëàöêàé ³ Ê³ðûëû Òóðà¢ñêàãà
Ïåðàë³÷âàöü: êàòýãîðû³ çàëåæíàãà íàñåëüí³öòâà; ãàñïàäàð÷ûÿ çàíÿòê³ æûõàðî¢ Áåëàðóñ³; àñíî¢íûÿ â³äû ôåàäàëüíûõ ïàâ³ííàñöåé;
ïðàäìåòû ãàíäëþ; ³ì¸íû ïîëàöê³õ Ðàãâàëîäàâ³÷à¢; ³ì¸íû ñûíî¢ Ðàãíåäû, ÿê³ÿ ñòàë³ êíÿçÿì³; íàçâû ñàìàãà ñòàðàæûòíàãà ëåòàï³ñó ³ ïåðøàãà
çáîðí³êà çàêîíà¢ óñõîäí³õ ñëàâÿí; iì¸íû ðýë³ã³éíà-àñâåòí³öê³õ äçåÿ÷à¢;
iì¸íû äîéë³äà¢ ³ ìàéñòðî¢-ðàìåñí³êà¢ ³ ñòâîðàíûÿ ³ì³ ïîìí³ê³ àðõ³òýêòóðû, äýêàðàòû¢íà-ïðûêëàäíîãà ìàñòàöòâà, ï³ñüìåííàñö³.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: Ñòàðàæûòíóþ (Ê³å¢ñêóþ) Ðóñü; Ïîëàöêàå ³
Òóðà¢ñêàå êíÿñòâû; íàéáîëüø ñòàðàæûòíûÿ ãàðàäû ¢ áåëàðóñê³õ çåì20

ëÿõ; ãàðàäû Íî¢ãàðàä ³ Ê³å¢; ãàíäë¸âû øëÿõ ç «âàðàãà¢ ó ãðýê³»; ãàðàäû,
äçå áûë³ ïàáóäàâàíû Ñàô³éñê³ÿ ñàáîðû ³ Êàëîæñêàÿ öàðêâà.

Трэці ўзровень
Òëóìà÷ûöü: íàçâó ñåëüñêàé àáø÷ûíû ¢ ñëàâÿí (âåðâ); ïðû÷ûíû
çáîðó ïàëþääçÿ; íàçâó «ãîðàä»; ïàíÿööå «ñòàðàæûòíàðóñêàÿ íàðîäíàñöü»; íàçâó «Ê³å¢ñêàÿ Ðóñü»; ìÿíóøêó êíÿçÿ Óñÿñëàâà Áðà÷ûñëàâ³÷à
«×àðàäçåé»; ïðû÷ûíû ïðûíÿööÿ õðûñö³ÿíñòâà íà Ðóñ³; ñëîâà «Ñàô³ÿ»; íàçâó Ê³ðûëû Òóðà¢ñêàãà «Çëàòàâóñò»; ïðû÷ûíû ïðûíÿööÿ
õðûñö³ÿíñòâà; ïðû÷ûíû ïàáóäîâû Ñàô³éñêàãà ñàáîðà; ïðû÷ûíû íàïàäà¢ êðûæàêî¢ ³ ¢âàðâàííÿ¢ ìàíãîëà-òàòàð.
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: àäíîñ³íû Ïîëàöêà ç Íî¢ãàðàäàì ³ Ê³åâàì;
äçåÿííå âå÷àâûõ ïàðàäêà¢ ó Ïîëàöêó; êíÿæàííå Óñÿñëàâà ×àðàäçåÿ;
çáîð ïàëþääçÿ ¢ ñëàâÿí; ðàçâ³öö¸ ðàìåñíàé âûòâîð÷àñö³ ³ ãàíäëþ ¢ ãàðàäàõ; ïðàöýñ ñòâàðýííÿ ðóêàï³ñíûõ êí³ã.
Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: óçí³êíåíí³ äçÿðæàâû âà
¢ñõîäí³õ ñëàâÿí; óçðî¢í³ ðàçâ³ööÿ ìàòýðûÿëüíàé ³ äóõî¢íàé êóëüòóðû
íàñåëüí³öòâà áåëàðóñê³õ çÿìåëü.
Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: ìàòûâû, ÿê³ì³ ê³ðàâàë³ñÿ ¢ ñâà¸é äçåéíàñö³ ³ ïàâîäç³íàõ
Ðàãíåäà, ²çÿñëà¢, Óñÿñëà¢ Áðà÷ûñëàâ³÷ (×àðàäçåé), Åôðàñ³ííÿ Ïîëàöêàÿ, Ê³ðûëà Òóðà¢ñê³; ðîëþ ìà¸ìàñíàé íÿðî¢íàñö³ ¢ ôàðì³ðàâàíí³ çàëåæíûõ êàòýãîðûé ñÿëÿíñòâà; ðîëþ àñâåòí³êà¢ ó ðàçâ³öö³ êóëüòóðû; àäìåòíûÿ ðûñû ãðîäçåíñêàé ³ ïîëàöêàé øêîë äîéë³äñòâà.
Õàðàêòàðûçàâàöü: ðîëþ ãàíäë¸âàãà øëÿõó ç «âàðàãà¢ ó ãðýê³» ¢
ãàñïàäàð÷ûì ðàçâ³öö³ áåëàðóñê³õ çÿìåëü; àñàáë³âàñö³ äçÿðæà¢íàãà ¢ëàäêàâàííÿ ¢ Ïîëàöê³ì êíÿñòâå; àñîáó êíÿçÿ Óñÿñëàâà Áðà÷ûñëàâ³÷à (×àðàäçåÿ); àñâåòí³öêóþ äçåéíàñöü Åôðàñ³íí³ Ïîëàöêàé ³ Ê³ðûëû Òóðà¢ñêàãà; ðûñû ïà¢ñÿäç¸ííàãà æûööÿ íàñåëüí³öòâà áåëàðóñê³õ çÿìåëü.
Ïàðà¢íî¢âàöü: ñòàíîâ³ø÷à ñâàáîäíàãà ³ çàëåæíàãà ñÿëÿíñòâà; ðîëþ Íî¢ãàðàäà, Ïîëàöêà, Ê³åâà íà ãàíäë¸âûì øëÿõó ç «âàðàãà¢ ó ãðýê³»;
àáàâÿçê³ (ôóíêöû³) âå÷à ³ êíÿçÿ; ëåòàï³ñû ³ ðóêàï³ñíûÿ öàðêî¢íûÿ êí³ã³ ç
ñó÷àñíûì³ äðóêàâàíûì³ êí³ãàì³.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâóþ ñóâÿçü ïàì³æ: óëàñíàñöþ íà çÿìëþ ³ ¢çí³êíåííåì çàëåæíàñöi ñÿëÿí àä ôåàäàëà; ïàäçåëàì ïðàöû ³
¢çí³êíåííåì ãàðàäî¢; äçåéíàñöþ êíÿçÿ Óñÿñëàâà Áðà÷ûñëàâ³÷à (×àðàäçåÿ) ³ ðîñòàì ìàãóòíàñö³ Ïîëàöêàãà êíÿñòâà; ïðûíÿööåì õðûñö³ÿíñòâà ³ ðàçâ³öö¸ì êóëüòóðû.
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Äàêàçâàöü, øòî: ó áåëàðóñê³õ çåìëÿõ ó ²X–XII ñòñò. ³ñíàâàë³ ôåàäàëüíûÿ àäíîñ³íû; Ïîëàöêàå êíÿñòâà ç’ÿ¢ëÿëàñÿ ðàííåôåàäàëüíûì
äçÿðæà¢íûì óòâàðýííåì óñõîäí³õ ñëàâÿí ó áåëàðóñê³õ çåìëÿõ; âå÷àâûÿ
ïàðàäê³ ¢ Ïîëàöêó ìîæíà ë³÷ûöü ïðàÿ¢ëåííåì íàðîäà¢ëàääçÿ; ïîìí³ê³
ï³ñüìåííàñö³ ³ àðõ³òýêòóðû, øýäý¢ðû ìàñòàöòâà ñâåä÷àöü àá ðàçâ³öö³
äóõî¢íàé êóëüòóðû ¢ñõîäíåñëàâÿíñêàãà ãðàìàäñòâà ¢ áåëàðóñê³õ çåìëÿõ; êðûæ Åôðàñ³íí³ Ïîëàöêàé ç’ÿ¢ëÿåööà õðûñö³ÿíñêàé ñâÿòûíÿé äëÿ
âåðí³êà¢ ³ ã³ñòàðû÷íàé êàøòî¢íàñöþ äëÿ áåëàðóñêàãà íàðîäà.

Пяты ўзровень
Âûçíà÷àöü: ïðû÷ûíû ¢çí³êíåííÿ íÿðî¢íàñö³ ¢ ñÿðýäíåâÿêîâûì
ãðàìàäñòâå ñÿðîä óñõîäíåñëàâÿíñêàãà íàñåëüí³öòâà áåëàðóñê³õ çÿìåëü; õàðàêòýðíûÿ ðûñû àðõ³òýêòóðíûõ ïàáóäî¢ ó Ïîëàöêó ³ Ãðîäíå.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: óçàåìààäíîñ³í ïàì³æ âå÷àì ³ êíÿçåì;
óçàåìààäíîñ³í Ðàãíåäû ³ Óëàäç³ì³ðà Ñâÿòàñëàâ³÷à.
Àöýíüâàöü: ðîëþ ñàöûÿëüíà-ýêàíàì³÷íàãà ôàêòàðó âà ¢ìàöàâàíí³
ãàðàäî¢; ðîëþ Åôðàñ³íí³ Ïîëàöêàé, Ê³ðûëû Òóðà¢ñêàãà ¢ ðàñïà¢ñþäæâàíí³ àñâåòí³öòâà ³ ñòàíà¢ëåíí³ ìàðàëüíûõ ïàâîäç³í ó ãðàìàäñòâå.

Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Вызначце паводле малюн
ка і радкоў з «Аповесці мінулых
гадоў», аб якіх падзеях у гісто
рыі ўсходніх славян на тэрыто
рыі Беларусі яны сведчаць
(5–6), калі і дзе яны адбыліся.
(3–4)

б) Апішыце, як склаўся лёс жанчыны, адлюстраванай на малюнку,
якая ўвайшла ў гісторыю пад трыма імёнамі. Выкарыстайце звесткі,
атрыманыя пры вывучэнні прадмета «Мая Радзіма — Беларусь».
(7–8)
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в) Вызначце, чаму старажытную дзяржаву, дзе вялікім князем
стаў Уладзімір, які прымусова ўзяў сабе ў жонкі Рагнеду, вучоныя на
зываюць супольнай дзяржавай усходніх славян. (9–10)
Заданне 2
а) Разгледзьце малюнак i напішыце імёны
гістарычных асоб, сярод якіх наўгародскі
князь, якi сватаецца да дачкі полацкага князя.
(3–4)

б) Растлумачце, што азначаў адказ дачкі полацкага князя наўга
родскаму князю: «Не хачу разуць рабыніча». Згодна са старадаўнімi
звычаямi, нявеста пасля вяселля павінна была ў знак пакорлiвасцi
сцягнуць боты са свайго жаніха, які стаў яе мужам. (5–6)
в) Дакажыце, што ў цэнтры ілюстрацыі адлюстраваны князь.
(7–8)
г) Вызначце адносiны дачкі полацкага князя да наўгародскага
князя па выразу яе твара. Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 3
а) Напішыце імёны гістарычных асоб: дачкi
полацкага князя Рагвалода, якая пасля яго
смерцi прымусова стала жонкай кіеўскага кня
зя Уладзіміра, i яе сына. (3–4)

б) Растлумачце прычыны паводзін вызначанай вамі асобы і яе сы
на. Пасля прыняцця вялікім кіеўскім князем Уладзімірам хрысціян
ства ён вырашыў узяць ў жонкі візантыйскую прынцэсу, каб замаца
ваць свой аўтарытэт новаахрышчанага ўладара, а з гэтай жанчынай
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развесціся. Даведаўшыся пра гэта, згодна з паданнем, яна зрабіла за
мах на жыццё князя. Аднак замах не ўдаўся, і жанчыну па тагачасных
законах павінны былі забіць. Калі Уладзімір увайшоў у пакой, каб
зрабіць гэта, маці абараніў з мячом у руках малалетні сын Ізяслаў. Ён
сказаў Уладзіміру: «Бацька! Ты тут не адзін!» (5–6)
в) Дакажыце, што жанчына на малюнку – князёўна. (7–8)
г) Растлумачце, што магло азначаць імя Гарыслава, дадзенае вы
значанай вамі асобе кіеўскім князем Уладзімірам. (9–10)
Заданне 4
а) Напішыце імя гістарычнага дзеяча, які, згод
на з летапіснымi звесткамi, быццам бы нарадзіўся
ад чараўніцтва. Выкарыстайце таксама партрэт на
с. 83 вучэбнага дапаможніка. (3–4)

б) Растлумачце, у які момант сваёй дзейнасці адлюстраваны вы
значаны вамі гістарычны дзеяч разам з сынамі. (5–6)

в) Дакажыце, што Полацкае княства, якое стала магутным пры
вызначаным вамі гістарычным дзеячы, з’яўлялася раннефеадальнай
дзяржавай усходніх славян. (7–8)
г) Выкажыце сваё меркаванне, выкарыстаўшы малюнак (с. 25), аб
якой сіле, што дзейнічала ў горадзе, дзе княжыў вызначаны вамі дзе
яч, згадваецца ў летапiсе. (9–10)
«… Уначы на гарадскiх вулках чулiся нiбы стогны людскiя, тупат,
iржанне конскае. Гэта гойсала па горадзе д’ябальская сiла. … Кожны,
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хто дзеля цiкаўнасцi выходзiў з
харомiны сваёй цi толькi прачыняў
вакно,— неўзабаве памiраў, нябачна
працяты д’яблам …»

Заданне 5
а) Напішыце на картасхеме ў адпаведных
месцах назвы рэк, паміж якімі праходзілі во
лакі, і абазначце іх. (3–4)

б) Растлумачце паходжанне назвы «волакі» і іх прызначэнне.
(5–6)
в) Дакажыце, што геаграфічнае становішча Полацка спрыяла
развіццю яго гандлёвых сувязей. (7–8)
г) Вызначце, што стала прычынай саперніцтва Полацка з Ноўга
радам і Кіевам: сватанне Уладзіміра да Рагнеды, захоп полацкім кня
зем Усяславам Ноўгарада ці нешта іншае. Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
Заданне 6
а) Напішыце назву адлюстраванага
на малюнку сходу жыхароў Полацка. Аб
якiх узаемаадносінах князя і сходу свед
чыць гэты малюнак? (3–4)
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б) Ахарактарызуйце, як будавалiся ўзаемаадносіны жыхароў По
лацка і князя. (7–8)
в) Ці можна лічыць ахарактарызаваныя вамі ўзаемаадносіны
прыкладам дэмакратыі (народаўладдзя)? Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
Заданне 7
а) Напішыце імя гістарычнага дзеяча, княства
якога першым вылучылася са складу Полацкай
зямлі. (3–4)

б) Растлумачце, што ўяўляла сабой раздробленасць. (5–6)
в) Дакажыце, карыстаючыся
картасхемай, што на тэрыторыі
Беларусі існавала феадальная раз
дробленасць. (7–8)

г) Вызначце, адмоўнай ці станоўчай з’явай было існаванне феа
дальнай раздробленасці. Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 8
а) Напішыце, аб якіх гістарычных па
дзеях сведчыць малюнак. Звярніце ўвагу
на крыж на шчыце рыцара. (3–4)
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б) Растлумачце, чаму ў час вызначаных вамі гістарычных падзей
адбылося збліжэнне Полацка і Ноўгарада. (5–6)
в) Вызначце, ці адпавядае гістарычным фактам тое, што адлюс
траваныя на малюнку людзі тлумачылі свае дзеянні як патрэбныя
Богу. (9–10)
Заданне 9
а) Растлумачце, па якiх прыкметах вы
пазналi на малюнку князя. (5–6)

б) Дакажыце, карыстаючыся малюнкам, што на тэрыторыі Бела
русі існавалі залежныя пласты насельніцтва. (7–8)
в) Ці можна сцвярджаць, карыстаючыся малюнкам, што на тэры
торыі Беларусі існавалі феадальныя адносіны? Свой адказ абгрун
туйце. (9–10)
Заданне 10
а) Дайце азначэнні абазначаных на схеме частак сярэдневяковага
горада «гарадзішча» і «вялiкi пасад». (3–4)

27

б) Растлумачце, чаму ў гістарычных крыніцах згадваецца, што ся
рэдневяковыя гарады «напалову збудаваны, а напалову засеяны».
(5–6)
в) Растлумачце, чаму адлюстраваны на
малюнку старажытны горад будаваўся як
крэпасць, а жыццё жыхароў праходзіла
ўнутры крэпасной сцяны. (7–8)

г) Вызначце, якім чынам падзел працы паміж сялянамі і ра
меснікам звязаны з узнікненнем гарадоў. (9–10)
Заданне 11
а) Напішыце назву адлюстраванай на
малюнку гістарычнай падзеі, якая адбы
лася ў 988 г. у Кіеве. (3–4)

б) Растлумачце, чаму на малюнку людзі знаходзяцца ў рацэ. (5–6)
в) Якая ўзаемасувязь паміж вызначанай вамі падзеяй і існаваннем
працяглы час на тэрыторыі Беларусі дваяверства? (7–8)
г) Вызначце, што азначае адлюстраваная на малюнку драўляная
скульптура, якую княжацкія дружыннікі кідаюць у ваду. (9–10)
Заданне 12
а) Напішыце імя асобы, якая вырашыла пабу
даваць каменную царкву ў імя Спаса, выяву якой
трымае ў руцэ. Выкарыстайце таксама малюнак
на с. 117 вучэбнага дапаможніка. (3–4)
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б) Растлумачце, у чым заключаўся жыццёвы выбар вызначанай
вамі асобы. (5–6)
в) Ахарактарызуйце асветніцкую дзейнасць вызначанай вамі асо
бы. (7–8)
г) Адкажыце на пытанне, зададзенае вызначанай вамі асобай у
дзяцінстве. (9–10)
«... Што будзе, калі бацька надумае аддаць мяне замуж?.. Што ж
учынілі нашы роды, якія былі да нас? Жаніліся і выходзілі замуж і
княжылі, але не вечна жылі, жыццё іх праплыло і загінула іх слава,
быццам прах ... »
Заданне 13
а) Напішыце скарочаную назву агульнага ста
ражытнага летапісу ўсходніх славян. (3–4)

б) Растлумачце паходжанне назвы «летапіс». (5–6)
в) Апішыце ў лагічнай паслядоўнасці па
водле малюнка, як ажыццяўлялася справа, аб
якой ідзе гаворка ў вершы. (7–8)
На чыстым аркушы прад вузенькім вакном
Прыгожа літары выводзіць ён пяром,
Устаўляючы паміж іх чорнымі радамі
Чырвоную страку ўсякімі цвятамі ...

г) Складзіце летапіс з паведамленнем аб пачатках дзяржаўнасці ці
асветніцтва на тэрыторыі Беларусі. (9–10).
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Заданне 14
а) Напішыце імя беларускага асветніка і рэ
лігійнага дзеяча, якога яшчэ пры жыцці называлі
Златавустам. (3–4)

б) Апішыце паслядоўна, як ствараліся кнігі, адну з якіх трымае ў
руцэ вызначаны вамі дзеяч. (5–6)
в) Якiя элементы на малюнку сведчаць аб духоўным змесце дзей
насці вызначанай вамі асобы? (7–8)
г) Растлумачце, у чым заключаецца павучальны змест «Прытчы
аб чалавечай душы i целе» гэтага дзеяча, якая вядома і пад iншай на
звай – «Прытча пра сляпца i кульгавага». (9–10)
Гаспадар наняў сляпога i кульгавага вартаваць свой вiнаграднiк, i
вось што адбылося далей. Прыйшоў гаспадар узяць плён вiнаграднiка
i ўбачыў яго абкрадзеным. Пазваў ён кульгавага i сляпога. Пачалi яны
выкрываць адзiн аднаго. Кульгавы кажа сляпому: «Калi б ты не панёс
мяне, i я не мог дабрацца туды, бо я кульгавы». Сляпы ж казаў: «Калi б
ты не паказваў мне дарогу, i я не здолеў туды дабрацца». Тады гаспа
дар сеў на судзейскае месца i кажа: «Як вы кралi, так i зараз — няхай
сядзе кульгавы на сляпога». I калi кульгавы сеў, загадаў... бязлiтасна
караць...
Уведайце ж, браты, тлумачэнне гэтай прытчы. … Вiнаграднiк –
гэта зямля i свет. А апора вiнаграднiка – закон божы i запаведзi...
Кульгавы – гэта цела чалавека, сляпы – душа яго. … чалавек
пераступiў запаведзь Божую i за гэта асуджаны …
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7 КЛАС

Раздзел І. Беларускія землі ў сярэдзіне ХІІІ – XIV ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: âÿë³ê³ êíÿçü (ãàñïàäàð);
ãàñïàäàðñêàÿ ðàäà; êàðàíàöûÿ; àäç³íà¢ëàääçå; ìàíàðõ³ÿ; âîò÷ûíû ³
ïàâåòû; íàìåñí³ê³; âå÷à; îðäýí; ðûöàð; àãðýñ³ÿ; õàí; ÿðëûê; ïåðñàíàëüíàÿ ¢í³ÿ; äûì; ì³òðàïîë³ÿ; åïàðõ³ÿ; øìàòýòí³÷íàÿ äçÿðæàâà; ðýë³ã³éíàÿ
öÿðï³ìàñöü; ñòàðàæûòíàðóñêàÿ (óñõîäíåñëàâÿíñêàÿ) ñóïîëüíàñöü;
êàñòýëü; êëÿøòàð.
Íàçûâàöü äàòû: êàðàíàöû³ Ì³íäî¢ãà ¢ Íàâàãðóäêó; êíÿæàííÿ âÿë³ê³õ êíÿç¸¢ ë³òî¢ñê³õ (Ì³íäî¢ãà, Âîéøàëêà, Ãåäç³ì³íà, Àëüãåðäà, ßãàéëû,
Â³òà¢òà); ïåðàíîñó Ãåäç³ì³íàì ñòàë³öû ¢ Â³ëüíþ; á³òâû íà ð. Ñ³í³ÿ Âîäû;
çàêëþ÷ýííÿ Êðý¢ñêàé óí³i; Âîñòðà¢ñêàãà ïàãàäíåííÿ; àòðûìàííÿ Áðýñòàì ìàãäýáóðãñêàãà ïðàâà.
Ïåðàë³÷âàöü: ³ì¸íû âÿë³ê³õ êíÿç¸¢ ëiòî¢ñêiõ; îðãàíû äçÿðæà¢íàãà
ê³ðàâàííÿ ¢ ÂÊË; àñíî¢íûÿ ã³ñòàðû÷íûÿ ôàêòû, çâÿçàíûÿ ç áàðàöüáîé
ñóïðàöü êðûæàêî¢, Çàëàòîé Àðäû, Âÿë³êàãà êíÿñòâà Ìàñêî¢ñêàãà; çàíÿòê³ ãàðàäñê³õ ³ ñåëüñê³õ æûõàðî¢; ïîìí³ê³ ï³ñüìåííàñö³ ³ ìàñòàöòâà;
àðõ³òýêòóðíûÿ ïîìí³ê³ àáàðîí÷àãà äîéë³äñòâà.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: òýðûòîðûþ Ë³òâû; ìåæû ÂÊË ïðû Ì³íäî¢ãó,
Ãåäç³ì³íå, Àëüãåðäçå; ñòàë³öû ÂÊË (Íàâàãðóäàê, Â³ëüíÿ); êiðóíêi íàïàäçåííÿ¢ ðûöàðà¢-êðûæàêî¢ i íàáåãà¢ àðäûíöà¢; ìåñöû á³òâû íà ðýêàõ
Ñòðýâå ³ Ñ³í³ÿ Âîäû.

Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: áàðàöüáó ç êðûæàöêàé àãðýñ³ÿé; ïðàöýñ óòâàðýííÿ ÂÊË; ïðàöýñ óêëþ÷ýííÿ áåëàðóñê³õ ³ ë³òî¢ñê³õ çÿìåëü ó ñêëàä
ÂÊË; àäíîñ³íû ïàì³æ ßãàéëàì ³ Â³òà¢òàì; ðàçâ³öö¸ ¢ ãàðàäàõ ðàìÿñòâà ³
ãàíäëþ; ïðàöýñ ðàñïà¢ñþäæâàííÿ êàòàë³öòâà.
Òëóìà÷ûöü: ïàõîäæàííå íàçâà¢ «Ë³òâà Ì³íäî¢ãà»; «êàðîëü Ë³òâû ³
Ðóñ³»; «Âÿë³êàå Êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàå, Ðóñêàå, Æàìîéöêàå»; «Ïàãîíÿ»;
ñóòíàñöü ñëàâÿíñêàé êàëàí³çàöû³ Âåðõíÿãà Ïàíÿìîííÿ; ïðû÷ûíû
¢çâûøýííÿ Íàâàãðóäñêàãà êíÿñòâà; ïðû÷ûíû çáë³æýííÿ ÂÊË ç Ïîëüø-
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÷àé; âûÿâó äçÿðæà¢íàãà ãåðáà ÂÊË; ïðû÷ûíû áóäà¢í³öòâà çàìêà¢ ó áåëàðóñê³õ çåìëÿõ; ñóòíàñöü ìàãäýáóðãñêàãà ïðàâà.
Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: ïðû÷ûíàõ óòâàðýííÿ ÂÊË;
ïðû÷ûíàõ, óìîâàõ ³ íàñòóïñòâàõ Êðý¢ñêàé óí³³; óíóòðûïàë³òû÷íàé áàðàöüáå çà ¢ëàäó ¢ ÂÊË; ïà÷àòêó àêàòàë³÷âàííÿ áåëàðóñê³õ çÿìåëü.

Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: øìàòýòí³÷íû õàðàêòàð ÂÊË; ðîëþ ïðàâàñëà¢íàé öàðêâû ¢ ÂÊË.
Õàðàêòàðûçàâàöü: äçåéíàñöü âÿë³ê³õ êíÿç¸¢ ë³òî¢ñê³õ; øëÿõ³ ¢êëþ÷ýííÿ áåëàðóñê³õ çÿìåëü ó ñêëàä ÂÊË, óçàåìààäíîñ³íû ÂÊË ç Ïîëüø÷àé, Òý¢òîíñê³ì îðäýíàì ³ Çàëàòîé Àðäîé; ñòàðàæûòíàðóñêóþ (óñõîäíåñëàâÿíñêóþ) ñóïîëüíàñöü.
Ïàðà¢íî¢âàöü: íàéáîëüø âàæíûÿ âûí³ê³ äçåéíàñö³ âÿë³ê³õ êíÿç¸¢
ëiòî¢ñêiõ Ì³íäî¢ãà i Ãåäç³ì³íà, ßãàéëû ³ Â³òà¢òà; ñòàíî¢÷ûÿ ³ àäìî¢íûÿ
íàñòóïñòâû Êðý¢ñêàé óí³³; ñ³ñòýìó ¢ëàäû ¢ Ïîëàöê³ì êíÿñòâå ³ ÂÊË:
ÿçû÷í³öòâà ³ õðûñö³ÿíñòâà.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâóþ ñóâÿçü ïàì³æ: óçâûøýííåì Íàâàãðóäñêàãà êíÿñòâà ³ ¢òâàðýííåì àñíîâû ÂÊË; ïðûíÿööåì íà êíÿñòâà
æûõàðàì³ Íàâàãðóäêà Ì³íäî¢ãà ³ ÿãî õðûø÷ýííåì; çàêëþ÷ýííåì Êðý¢ñêàé óí³³ ³ ïà÷àòêàì ïðàöýñà àêàòàë³÷âàííÿ ¢ áåëàðóñê³õ çåìëÿõ; íåáÿñïåêàé ç áîêó êðûæàêî¢ ³ áóäà¢í³öòâàì êàñòýëÿ¢.
Äàêàçâàöü, øòî: çíåøíåïàë³òû÷íûÿ ïàäçå³ çíà÷íà ïàñêîðûë³ ïðàöýñ óòâàðýííÿ ÂÊË; àñíîâàé ÂÊË ïðû ñòâàðýíí³ áû¢ óñõîäíåñëàâÿíñê³
ýòí³÷íû ôóíäàìåíò; áàðàöüáà ç ðûöàðàì³-êðûæàêàìi ³ àðäûíöàì³
ç’ÿ¢ëÿëàñÿ ñòðàòýã³÷íàé çíåøíåïàë³òû÷íàé çàäà÷àé ÂÊË äëÿ çàõàâàííÿ ÿãî íåçàëåæíàñö³.

Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: ã³ñòàðû÷íàå çíà÷ýííå ïåðàìîã³ íàä àðäûíöàì³ íà
ð. Ñ³í³ÿ Âîäû; ÂÊË ÿê ïðûêëàä äçÿðæà¢íàñö³ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.
Âûçíà÷àöü: ñóòíàñöü ïðûíöûïó äçÿðæà¢íàãà æûööÿ ïðû Ãåäç³ì³íå: «Íå ðóøûöü ñòàðûíû, íå ¢âîäç³öü íàâ³çíû».
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: ïðû÷ûí ³ íàñòóïñòâà¢ çàêëþ÷ýííÿ
Êðý¢ñêàé óí³³ ³ ðîë³ ßãàéëû; ÂÊË ÿê äçÿðæà¢íàãà ¢òâàðýííÿ ïðîäêà¢ áåëàðóñêàãà, ë³òî¢ñêàãà, ðóñêàãà, óêðà³íñêàãà íàðîäà¢.
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Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Абазначце на картасхеме прыкладную тэрыторыю Літвы і
напішыце назву горада, які ў сярэдзіне ХІІІ ст. стаў сталіцай Вялiкага
Княства Літоўскага; год, калі ў гэтым горадзе адбылася каранацыя
дадзенага гістарычнага дзеяча (гл. малюнак); яго імя. (3–4)

б) Растлумачце, карыстаючыся карта
схемай, якiм чынам геаграфiчнае і сацы
яльна эканамічнае становiшча абазнача
нага вамі горада абумовіла тое, што ён стаў
першай сталіцай ВКЛ. (5–6)

в) Дакажыце, што на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне ХІІІ ст. існа
вала дзяржава. (7–8)
г) Ці можна лічыць ВКЛ поліэтнічнай дзяржавай? Свой адказ аб
грунтуйце. ( 9–10).
Заданне 2
а) Абазначце і напішыце на картасхеме назву горада, у які дадзены
гістарычны дзеяч перанёс сталіцу ВКЛ, і яго імя. (3 4)
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б) Растлумачце, чаму гэты князь стаў звацца «каралём Літвы і
Русі». (5–6).
в) Вызначце, карыстаючыся гістарычным дакументам, форму
дзяржаўнага кіравання ў ВКЛ:
«... пачаў княжыць ва ўсёй зямлі Літоўскай адзін і вельмі гэтым га
нарыўся, меў славу і гонар вялікі і не цярпеў супраць сябе нікога».
(7–8)
г) Ці можна лічыць ВКЛ беларуска літоўскай дзяржавай на пад
ставе яго поўнай назвы «Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жа
мойцкае»? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 3
а) Нагадайце, аб якой гістарычнай падзеі,
што адбылася ў 1253 г., сведчыць гэты малю
нак, а таксама назавiце iмя дзеяча, які рас
паўсюджваў сваю ўладу на землі Беларуска
га Панямоння з цэнтрам у Навагрудку. (3–4)

б) Растлумачце, якія адносіны меў да вызначанай вамі падзеі папа
рымскі. (5–6)
в) Вызначце, чаму так важна было для гiстарычнай асобы на ма
люнку мець на сваёй галаве такі ўбор. (7–8)
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г) Што ў гэтым малюнку, на вашу думку, адпавядае гістарычнай
рэчаіснасці, а што можа з’яўляцца аўтарскім вымыслам? (9–10)
Заданне 4
а) Напішыце назву дадзенага на малюнку
герба і імя князя, якому ён належыў. (3–4)

б) Растлумачце, карыстаючыся гістарычным слоўнікам у вучэб
ным дапаможніку, сэнс гэтага герба? (5–6)
в) Што азначаў гэты герб на адным са сцягоў, адлюстраваных на
малюнку Віленскага замка. (7–8)

г) Дакажыце, карыстаючыся малюнкамi Віленскага замка і яго
руін у ХІХ ст., што Вільня была заснавана на месцы старажытнага га
радзішча. (9–10).
д) Ці можа легенда пра заснаванне Вiльнi мець адносіны да сап
раўдных гістарычных падзей? Свой адказ абгрунтуйце. ( 9–10).
У час палявання князь Гедзiмiн трапiў на прыгожую гару над ра
кою Вiлiяй, дзе забiў велiзарнага тура. Было ўжо позна, i ён вырашыў
заначаваць. I прыснiўся яму сон, што на гары, якую звалi Крывою,
стаiць страшэнны жалезны воўк i вые так гучна, што быццам равуць у
iм сто ваўкоў. Гедзiмiн прачнуўся i занепакоiўся, што мог значыць
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гэты сон. Каб разгадаць яго, ён звярнуўся да вешчуна — язычнiцкага
прапаведнiка. Той сказаў: «Жалезны воўк азначае, што тут будзе
сталiца, а што ў яго ўнутры раўло, то гэта слава аб гэтым горадзе, якая
пойдзе на ўвесь свет». Пачуўшы гэта, князь адразу загадаў прывесцi
сюды людзей, каб закласцi замак i назваў яго Вiльняй.
Заданне 5
а) Напішыце назвы замка на малюнку і ўніі, якая была ў ім была
заключана. (3–4)

б) Напішыце імёны асоб, якія, стоячы на кале
нях, прымаюць шлюб у адпаведнасці з умовамі
вызначанай вамі ўніі, (3–4) і высветлiце, паводле
якога абраду – каталіцкага ці праваслаўнага –
яны вянчаюцца. (5–6)

в) Ахарактарызуйце на падставе гістарычнага дакумента ўмовы
заключэння ўніі. (7–8)
«Мы, Ягайла, з ласкi божай Вялiкi князь лiтоўскi, Русi гаспадар
прыроджаны, абвяшчаем усiм... пра што нам паведамiлi з боку... кара
левы... польскай... Спачатку тады сказалi, што Ягайла... выправiў
сваiх... паслоў папярэдне да... яе каралеўскай вялiкасцi. ...Паслы... вы
кладаючы справу, гаварылi: «...найяснейшая панi... вазьмi вялiкага
князя Ягайлу за сына i аддай яму ў жонкi найбольш каханую дачку
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сваю, Ядвiгу... Перш як тое, пра што iдзе мова, да адпаведнага канца
дойдзе, Вялiкi князь Ягайла з усiмi братамi, яшчэ не ахрышчонымi
...якiя на землях яго жывуць, хоча... прыняць веру каталiцкую... Вялiкi
князь Ягайла абяцае землi свае лiтоўскiя i рускiя на вечныя часы да
кароны каралеўства польскага далучыць ...»
г) Спрагназуйце наступствы заключэння ўніі для беларускіх зя
мель. Сваё меркаванне абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 6
а) Напішыце імёны гістарычных дзеячаў – галоўных удзельнікаў
барацьбы за ўладу ў Вялікім Княстве Літоўскім, адзін з якіх заклю
чыў саюз з крыжакамі, а другі – унію з Каралеўствам Польскім. Выка
рыстайце малюнкі на с. 33 і 58 вучэбнага дапаможніка. (3–4)

б) Растлумачце, чаму вяртанне ў ВКЛ для аднаго з гэтых дзеячаў
было звязана са стратай уласных сыноў. (5–6)
в) Вызначце, чаму адразу пасля Крэўскай уніі было заключана
Востраўскае пагадненне. (7–8)
г) Ці можна лічыць Востраўскае пагадненне прыкладам перса
нальнай уніі, падобнай Крэўскай? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 7
а) Што такое дым? (3–4)
б) Растлумачце, з чаго складаўся дым і прызначэнне яго розных
частак. (5–6)
в) Намалюйце план вёскi, якая складаецца з дымоў. (7–8)
г) Вызначце верагоднае паходжанне назвы «дым». (9–10)
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Заданне 8
а) Пералічыце народы, якія складалі насельніцтва ВКЛ пры яго
стварэннi. (3–4)
б) Растлумачце, якімі былі суадносіны паміж язычнікамі і
хрысціянамі пры стварэнні ВКЛ. (5–6)
в) Вызначце характар узаемаадносін паміж праваслаўнымі і ка
толікамі ў ВКЛ. (7–8)
г) Ці можна лічыць, што аснову насельніцтва ВКЛ пры яго ства
рэнні склала старажытнаруская (усходнеславянская) супольнасць?
Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 9
а) Абазначце на картасхеме месцы
пабудовы замкаў кастэляў. (3–4)

б) Растлумачце, чаму ў гэтых месцах будавалiся замкi кастэлi.
(5–6).
в) Вызначце прыкладам якога архітэк
турнага стылю – раманскага ці гатычнага –
з’яўляецца будынак Камянецкай вежы.
(7–8)

г) Ці можна лічыць замкі кастэлі прыкладам пераймання ўзораў
заходнееўрапейскай архітэктуры? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
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Раздзел ІІ. Беларускія землі ў канцы ХІV –
сярэдзіне XVI ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: âÿë³ê³ ìàã³ñòð; õàðóãâà;
êàï’¸; æà¢íåðû; ïàãîíÿ; ïàñïàë³òàå ðóøýííå; ðàäà (ïàíû-ðàäà), ñåéì
(ñîéì); ïðûâ³ëåé; Ñóäçåáí³ê; Ñòàòóò; âàÿâîäà; êàøòàëÿí; êàíöëåð; ìàðøàëàê; âÿë³ê³ ãåòìàí; çåìñê³ ïàäñêàðá³; ñàñëî¢å; ôåàäàë; ìàãíàòû ³
øëÿõòà; ïðûãîí; «ïàõîæûÿ» i «íåïàõîæûÿ» ñÿëÿíå; äàí³íà; ÷ûíø;
ïàíø÷ûíà; ôàëüâàðàê; ìÿø÷àíå; ìÿñòý÷ê³; ìàã³ñòðàò; âîéò; ðàòóøà;
òîðã; öýõ; «øòóêà»; ê³ðìàø; ýòíàñ; íàðîäíàñöü; ãåòà; êàãàë; òàáàð; Àëü
Ê³òàáû; â³òðàæ.
Íàçûâàöü äàòû: êíÿæàííÿ âÿë³ê³õ êíÿç¸¢ ë³òî¢ñê³õ (Â³òà¢òà, Êàç³ì³ðà ßãàéëàâ³÷à, Àëÿêñàíäðà Êàç³ì³ðàâ³÷à, Ñâ³äðûãàéëû, Æûã³ìîíòà
Êåéñòóòàâ³÷à Æûã³ìîíòà ² Ñòàðîãà, Æûã³ìîíòà ²² À¢ãóñòà); Âÿë³êàé âàéíû ³ Ãðóíâàëüäñêàé á³òâû; á³òâà¢ íà ð. Âîðñêëå, ïàä Â³ëüêàì³ðàì, ïàä
Êëåöêàì, ïàä Îðøàé; ïàäïiñàííÿ Â³ëåíñêà-Ðàäàìñêàé ³ Ãàðàäçåëüñêàé
óíié; ãðàìàäçÿíñêàé âàéíû ¢ ÂÊË; ñêëàäàííÿ Ñóäçåáí³êà Êàç³ì³ðà; âûäàííÿ ïðûâ³ëåÿ Àëÿêñàíäðà; âûñòóïëåííÿ Ì. Ãë³íñêàãà; çàöâÿðäæýííÿ
² ³ ²² Ñòàòóòà¢ ÂÊË; æûööÿ ³ äçåéíàñö³ Ì. Ãóñî¢ñêàãà ³ Ô. Ñêàðûíû.
Ïåðàë³÷âàöü: àñíî¢íûÿ ã³ñòàðû÷íûÿ ôàêòû, çâÿçàíûÿ ç áàðàöüáîé
ñóïðàöü Òý¢òîíñêàãà îðäýíà, Çàëàòîé Àðäû, Âÿë³êàãà Êíÿñòâà Ìàñêî¢ñêàãà; ³ì¸íû âÿë³ê³õ êíÿç¸¢ ë³òî¢ñê³õ; ³ìÿ ê³ðà¢í³êà ñêëàäàííÿ ²² Ñòàòóòà ÂÊË; ñòàíû-ñàñëî¢i; ïàâ³ííàñö³ ñÿëÿí; çàíÿòê³ ãàðàäñê³õ ³ ñåëüñê³õ
æûõàðî¢; îðãàíû ãàðàäñêîãà ñàìàêiðàâàííÿ; ýòí³÷íûÿ ñàìàíàçâû áåëàðóñà¢; ïîìí³ê³ ï³ñüìåííàñö³ ³ ìàñòàöòâà; ïîìí³ê³ àáàðîí÷àãà ³ öàðêî¢íàãà äîéë³äñòâà; ³ì¸íû ¢ðàäæýíöà¢ áåëàðóñê³õ çÿìåëü – ïðàäñòà¢í³êî¢
ðýíåñàíñàâàé êóëüòóðû ¢ ÂÊË.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: ìåñöû, äçå àäáûë³ñÿ Ãðóíâàëüäñêàÿ á³òâà,
á³òâà íà ð. Âîðñêëå, ïàä Â³ëüêàì³ðàì, ïàä Êëåöêàì, ïàä Îðøàþ; ê³ðóíê³
ïàõîäà¢ Àëüãåðäà ³ Â³òà¢òà; àäì³í³ñòðàöûéíû ïàäçåë ÂÊË ³ ÿãî ìåæû
ïðû Â³òà¢öå; ðýã³¸íû ïðàæûâàííÿ ë³öâ³íà¢, ïàëåøóêî¢, ðóñ³íà¢ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; ìåñöû áóäà¢í³öòâà çàìêà¢.
Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: õîä ³ âûí³ê³ Ãðóíâàëüäñêàé á³òâû; çìåíû ¢
ê³ðàâàíí³ ÂÊË ïðû Êàç³ì³ðû ³ Àëÿêñàíäðû; ýòàïû çàïðûãîíüâàííÿ ñÿ39

ëÿíñòâà; ðàçâ³öö¸ ¢ ãàðàäàõ ðàìÿñòâà ³ ãàíäëþ; ïðàöýñ àòðûìàííÿ ãàðàäàì³ ìàãäýáóðãñêàãà ïðàâà; ïðàöýñ ôàðì³ðàâàííÿ áåëàðóñêàé íàðîäíàñö³; ïðàöýñ ðàñïà¢ñþäæâàííÿ ïðàâàñëà¢íàé ³ êàòàë³öêàé âåðû ¢
áåëàðóñê³õ çåìëÿõ.
Òëóìà÷ûöü: ïðû÷ûíû ³ âûí³ê³ Ãðóíâàëüäñêàé á³òâû; ïðû÷ûíû ãðàìàäçÿíñêàé âàéíû ïàì³æ Ñâ³äðûãàéëàì ³ Æûã³ìîíòàì; ïðû÷ûíû ñòðàòû ÂÊË ïåðøûíñòâà ¢ çá³ðàíí³ ðóñê³õ çÿìåëü; íàçâó «Ñóäçåáí³ê»; ïàõîäæàííå íàçâû «Áåëàÿ Ðóñü»; ïàõîäæàííå íàçâà¢ «ðóñ³íû», «ë³öâ³íû»,
«ïàëåøóê³»; ïðû÷ûíû áóäà¢í³öòâà çàìêà¢ ³ êàñö¸ëà¢ ó áåëàðóñê³õ çåìëÿõ.
Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: áàðàöüáå ç êðûæàöêàé àãðýñ³ÿé ³ êðûìñê³ì³ òàòàðàì³; óíóòðûïàë³òû÷íûõ ñóïÿðý÷íàñöÿõ ó ÂÊË;
áàðàöüáå çà ïåðøûíñòâà âà ¢ñõîäíåå¢ðàïåéñê³ì ðýã³¸íå ïàì³æ ÂÊË ³
Âÿë³ê³ì Êíÿñòâàì Ìàñêî¢ñê³ì; êàíñàë³äàöû³ âÿðõî¢ ãðàìàäñòâà ÂÊË;
àôàðìëåíí³ çàëåæíàñö³ ñÿëÿí àä ôåàäàëà¢; ñòàíà¢ëåíí³ ôàëüâàðêîâà-ïàíø÷ûííàé ñ³ñòýìû; çàìàöàâàíí³ ìàãäýáóðãñêàãà ïðàâà; óçðàñòàíí³ ðîë³ ðàìåñí³öòâà ³ ãàíäëþ.

Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: ïðû÷ûíû ïåðàìîã³ ñàþçí³öêàãà âîéñêà ¢ Ãðóíâàëüäñêàé á³òâå; ôåàäàëüíû õàðàêòàð ãàñïàäàð÷ûõ àäíîñ³í ó ÂÊË; àñíî¢íûÿ
ïðûêìåòû íàðîäíàñö³; àäìåòíûÿ ðûñû õàðàêòàðó áåëàðóñà¢; øìàòýòí³÷íû ñêëàä íàñåëüí³öòâà ÂÊË; ïðû÷ûíû ¢ìàöàâàííÿ ïàç³öûé êàòàë³öòâà.
Õàðàêòàðûçàâàöü: ñóïÿðý÷íàñö³ ïàì³æ ÂÊË ³ Òý¢òîíñê³ì îðäýíàì;
äçåéíàñöü Â³òà¢òà ïà çàõàâàíí³ äçÿðæà¢íàé ñàìàñòîéíàñö³ ÂÊË; ñ³ñòýìó äçÿðæà¢íàãà ê³ðàâàííÿ ¢ ÂÊË; çàêàíàäà¢÷óþ äçåéíàñöü Êàç³ì³ðà;
ñòàñóíê³ ÂÊË ç Âÿë³ê³ì Êíÿñòâàì Ìàñêî¢ñê³ì ³ êðûìñê³ì³ òàòàðàì³; àðãàí³çàöûþ âîéñêà ³ âàéñêîâàé ñïðàâû ¢ ÂÊË; ôàëüâàðêîâà-ïàíø÷ûííóþ ñ³ñòýìó; óçàåìààäíîñ³íû ïðàâàñëà¢íàé ³ êàòàë³öàé öàðêâû; ðýíåñàíñàâóþ êóëüòóðó ¢ ÂÊË; ïðûêìåòû áåëàðóñêàé íàðîäíàñö³; ïîãëÿäû ³
äçåéíàñöü Ô. Ñêàðûíû.
Ïàðà¢íî¢âàöü: àñíî¢íûÿ ê³ðóíê³ çíåøíÿé ïàë³òûê³ Àëüãåðäà ³ Â³òà¢òà; àäç³íà¢ëàääçå ïðû Ãåäç³ì³íå, Àëüãåðäçå, Â³òà¢öå ³ ñàñëî¢íà-ïðàäñòà¢í³÷óþ ìàíàðõ³þ ïðû Êàç³ì³ðû ³ Àëÿêñàíäðû; ðîëþ Â³òà¢òà ³ ßãàéëû
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¢ ê³ðàâàíí³ ÂÊË ïàñëÿ ïàäï³ñàííÿ Êðý¢ñêàé, Â³ëåíñêà-Ðàäàìñêàé, Ãàðàäçåëüñêàé óí³é, Âîñòðà¢ñêàãà ïàãàäíåííÿ; Êðý¢ñêóþ, Â³ëåíñêà-Ðàäàìñêóþ, Ãàðàäçåëüñêóþ ¢í³³; ïà¢íàìîöòâû ³ ñêëàä ðàäû ÂÊË ³ ñåéìà
(ñîéìà); ñòàíîâiø÷à ðîçíûõ ñàñëî¢ÿ¢ ó ÂÊË; ïëåìÿ ³ íàðîäíàñöü.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ: óíóòðûïàë³òû÷íàé
áàðàöüáîé ßãàéëû ç Â³òà¢òàì ³ ïàäï³ñàííåì Â³ëåíñêà-Ðàäàìñêàé, Ãàðàäçåëüñêàé óí³é, Âîñòðà¢ñêàãà ïàãàäíåííÿ; âûí³êàì³ Ãðóíâàëüäñêàé
á³òâû ³ ñòðàòàé âÿäó÷àé ðîë³ Òý¢òîíñêàãà Îðäýíà ¢ Ïðûáàëòûéñê³ì
ðýã³¸íå; ïðûâ³ëååì 1447 ã. Êàç³ì³ðà ³ ïà÷àòêàì àôàðìëåííÿ çàëåæíàñö³
ñÿëÿí àä ôåàäàëà¢.
Äàêàçâàöü, øòî: øìàòýòí³÷íû ñêëàä ÂÊË ñàäçåéí³÷à¢ ïåðàìîãàì
íàä çíåøí³ì³ âîðàãàì³; ïðûâ³ëåé Êàç³ì³ðà 1447 ã. áû¢ ïðûêëàäàì àáàðîíû íåçàëåæíàñö³ ÂÊË ³ àäíà÷àñîâà ïàêëà¢ ïà÷àòàê àôàðìëåííþ çàëåæíàñö³ ñÿëÿí àä ôåàäàëà¢; óâÿäçåííå ìàãäýáóðãñêàãà ïðàâà áûëî
êàðûñíà ÿê ãàðàäæàíàì, òàê ³ äçÿðæàâå; õðûñö³ÿíñêàÿ âåðà àêàçâàëà
³ñòîòíû ¢ïëû¢ íà ïà¢ñÿäç¸ííàå æûöö¸, ñâåòàïîãëÿä, êóëüòóðó íàñåëüí³öòâà áåëàðóñê³õ çÿìåëü; ñòâàðýííå ðàäû ³ ñåéìà (ñîéìà) ñâåä÷ûëà àá àáìåæàâàíí³ ¢ëàäû ìàíàðõà; ó ìóðàâàíûì äîéë³äñòâå Áåëàðóñ³
ñïàëó÷àë³ñÿ ðàìàíñê³ ³ ãàòû÷íû ñòûëi.

Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: ã³ñòàðû÷íàå çíà÷ýííå ïåðàìîãi íàä Òý¢òîíñê³ì îðäýíàì ó Ãðóíâàëüäñêàé á³òâå; óêëàä Â³òà¢òà ¢ çàõàâàííå äçÿðæà¢íàé ñàìàñòîéíàñö³ ÂÊË; ã³ñòàðû÷íóþ ðîëþ ãàðàäî¢, ñòàíîâ³ø÷à ýòí³÷íûõ ìåíøàñöåé ó ÂÊË; äðóêàðñêóþ ³ àñâåòí³öêóþ äçåéíàñöü Ô. Ñêàðûíû.
Âûçíà÷àöü: ã³ñòàðû÷íûÿ ïàäçå³ XIV–XV ñòñò., ÿê³ÿ àêàçàë³ ñòàíî¢÷û
àáî àäìî¢íû ¢ïëû¢ íà ¢ìîâû ðàçâ³ööÿ áåëàðóñêàãà ýòíàñó (íàðîäíàñö³); ðîëþ ðýë³ã³éíàé òàëåðàíòíàñö³ âà ¢çàåìààäíîñ³íàõ ïàì³æ
âåðí³êàì³ ðîçíûõ êàíôåñ³é; çíà÷ýííå äçåéíàñö³ Â³òà¢òà; ïàòðûÿòû÷íóþ ïàç³öûþ Ì. Ãóñî¢ñêàãà ³ Ô. Ñêàðûíû.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû: äà êàíôåñ³éíàé ïàë³òûê³ âÿë³ê³õ êíÿç¸¢
ë³òî¢ñê³õ; õàðàêòàðó âîéí ïàì³æ ÂÊË ³ Ìàñêî¢ñêàé äçÿðæàâàé; äà çàïðûãîíüâàííÿ ñÿëÿíñòâà; äà ðîçíûõ ë³òàðàòóðíûõ ã³ïîòýç ïàõîäæàííÿ
íàçâû «Áåëàÿ Ðóñü»; äçåéíàñö³ ³ ïîãëÿäà¢ Ì. Ãóñî¢ñêàãà ³ Ô. Ñêàðûíû.
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Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Напішыце імя гэтага гістарычнага дзеяча.
(3–4).

б) Растлумачце з дапамогай гістарычных фактаў, чаму княжанне
вызначанага вамі дзеяча «лічаць усе летапісцы росквітам княства
Літоўскага». (5–6)
в) Вызначце, з дапамогай якіх сродкаў і чаму менавіта іх аўтар на
ступных радкоў выказвае свае адносіны да характарыстыкі вызнача
най вамі асобы:
«Калі б было магчымым спасцігнуць вышыню неба і глыбіню
мора, то можна было б выказаць сілу і храбрасць гэтага слаўнага гас
падара». (5–6)
г) Ці можна пагадзіцца з меркаваннем аб тым, што перыяд дзей
насці вызначанай вамі асобы з’яўляўся «залатым стагоддзем»? Сваё
меркаванне абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 2
а) Параўнайце малюнкі i вы
значце, на якiм з iх не хапае рэчы,
што адлюстроўвала б каралеўскі
статус асобы. (5–6) Напішыце імя
гэтай асобы. (3–4)

б) Растлумачце, чаму рэч, адпраўленая iмператарам Свяшчэннай
Рымскай iмперыi і прызначаная для асобы, вызначанай вамі, знікла.
(7–8)
г) Калi б гэта асоба атрымала прызначаную ёй рэч, цi азначала б
гэта, што Гарадзельская ўнія разарвана? Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
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Заданне 3
а) Напішыце імя гістарычнага дзеяча, які
ўзначальваў беларускія і літоўскія харугвы ў
Грунвальдскай бітве i вобраз якога ўвасоблены
на карцiне польскага мастака Яна Матэйкi. (3–4)

б) Зрабіце лагічна паслядоўнае апісанне хода і вынікаў Грун
вальдскай бітвы, карыстаючыся наступнымі матэрыяламі. (5–6)
З рамана польскага пiсьменнiка Генрыка Сянкевiча «Крыжакi»:
«Прыпаўшы да конскiх холак i наставiўшы дзiды, рыцары рыну
лiся наперад. Але лiтва не ўстаяла пад страшэнным нацiскам немцаў...
Большая частка лiтоўскага войска пабегла …, а за ёй кiнулiся ў пагоню
галоўныя нямецкiя сiлы ...
Але з палякамi ... не так лёгка было справiцца, таму што i браня i
конi былi iх ненамнога горшыя, а рыцарская вывучка аднолькавая.
Палякi спынiлi немцаў i адкiнулi iх назад ... ».
З рамана беларускага пiсьменнiка Кастуся Тарасава «Пагоня на
Грунвальд»:
«На ўсiм полi бiтвы … не было больш свiрэпай сечы, чым завязала
ся тут; нiдзе не рубiлiся з такой лютасцю, нiдзе не гiнула столькi
лiтвiнаў i немцаў. Палiчыўшы гэтую ярасць адпору апошняй успыш
кай сiлы, знакам блiзкай перамогi, крыжакi заспявалi свой ордэнскi
гiмн. А Сямён Мсцiслаўскi, не дачакаўшы падмогi, аддаў смаленскiм
палкам свайго крыла загад — стаяць насмерць.
... Больш шасцi тысяч чалавек рубiлiся тут, быццам ведалi, што ад
сюль пачнецца або перамога, або разгром. Да адзiнага чалавека рас
таяла першая смаленская харугва, ад другой i трэцяй засталося па па
лове, паляглi мсцiслаўцы, менчукi, заслаўцы ... ».
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З «Хронiкi Лiтоўскай i Жамойцкай»:
«... лiтва з татарамi з вялiкай пруткасцю накiнулiся на немцаў i
распачалi з iмi бiтву, так, што конь аб каня бакамi ацiраўся... А потым
бачаць немцы, што вельмi шмат iх трупаў ляжыць на полi, i пачалi
ўцякаць, а палякi i лiтва з татарамi гналi iх, б’ючы, страляючы, колю
чы ... ».
З кнiгi беларускага пiсьменнiка Вітаўта Чаропкi «Iмя ў летапiсе»:
«У руках пераможцаў апынуўся ўвесь крыжацкi абоз. Ордэн па
клапацiўся не толькi пра зброю ды харч, але i пра ланцугi для палон
ных, пра вiно, каб пасля бiтвы адсвяткаваць сваю перамогу. ... Ланцугi
згадзiлiся — у iх закулi палонных крыжакоў».
в) Растлумачце, чым апісанне бітвы ў творы польскага пісьмен
ніка адрозніваецца ад яе адлюстравання беларускімі пiсьменнiкамі і
чаму? (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што ў бітве перамаглі палякі ці лiтва з
татарамi? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 4
а) Напішыце імя гэтага гістарычнага дзеяча.
(3–4)

б) Растлумачце, у чым заключалася парушэнне гэтым гістарыч
ным дзеячам палажэнняў Гарадзельскай уніі. (5–6)
в) Вызначце, чаму пазіцыя гэтага гiстарычнага дзеяча выклікала
ўнутрыпалітычны канфлікт у ВКЛ, які характарызуецца як грамад
зянская вайна.
г) Вызначце, які фактар – барацьба за ўладу ўнутры княства ці
рэлігійнае супрацьстаянне – з’яўляўся вызначальным у грамадзян
скай вайне 1432–1439 гг. Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
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Заданне 5
а) Напішыце назву бітвы, якая стала вызна
чальнай у ходзе грамадзянскай вайны 1432–
1439 гг., і імя пераможцы гэтай бiтвы, адлюстра
ванага на пячатцы. (3–4)

б) Растлумачце, чаму першапачаткова Польшча аказала дапамогу
гэтаму дзеячу, а пасля яго перамогі ў названай вамі бітве выступіла
супраць яго. (5–6)
в) Вызначце, чым быў небяспечны раскол дзяржавы на Вялікае
Княства Літоўскае і Вялікае Княства Рускае. (7–8)
г) Ці можна лічыць барацьбу за ўладу ўнутры дзяржавы асноў
ным фактарам палітычнага жыцця ў ВКЛ? Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
Заданне 6
а) Параўнайце Грунвальдскую і Вiлькамiрскую бітвы. (5–6)
План параўнання

Грунвальдская бiтва

Вiлькамiрская бiтва

Год, у якiм адбылася бiтва
Памiж кiм адбылася бiтва
Хто атрымаў перамогу
б) Зрабіце выснову аб тым, якая з гэтых бітваў садзейнічала ўма
цаванню становішча ВКЛ. (7–8)
в) Перамогай у якой з гэтых бітваў, на вашу думку, можна гана
рыцца продкам? Сваё меркаванне растлумачце. (9–10)
Заданне 7
а) Напішыце назву органа дзяржаўнага кі
равання ў ВКЛ, які ўмацаваўся ў перыяд кня
жання вялікага князя лiтоўскага ў 1440–
1492 гг., а таксама iмя гэтага князя. Выкары
стайце ілюстрацыю на с. 73 вучэбнага дапа
можніка. (3–4)
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б) Напішыце імя вялікага князя літоўскага
ў 1492–1506 гг., выкарыстаўшы таксама малю
нак на с. 75 вучэбнага дапаможніка (3–4), і рас
тлумачце, як змянілася роля вызначанага вамі
дзяржаўнага органа і князя ў кіраванні княст
вам. (5–6)

в) Растлумачце, што азначаюць гербы на гэтым малюнку ў дачы
ненні да пасады вызначанага вамі дзеяча. (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што пры вызначаных вамі вялікіх князях
літоўскіх такая форма дзяржаўнага кіравання, як манархія саступіла
месца рэспубліцы? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 8
а) Напішыце імя вялікага князя літоўскага,
які правіў з 1506 па 1548 г., выкарыстаўшы малю
нак на с. 82 вучэбнага дапаможніка, (3–4) і рас
тлумачце паходжанне яго мянушкі. (5–6)

б) Ахарактарызуйце ўзаемаадносіны паміж магнатамі і шляхтай,
якія склаліся ў час княжання вызначанага вамі гістарычнага дзеяча.
(7–8)
в) Вызначце, чаму ХVІ ст. людзі, якія жылі пазней, лічылi «зала
тым стагоддзем». Прывядзіце не менш трох аргументаў. (9–10)
Заданне 9
а) Запоўніце табліцу, у якой асвятляюцца асноўныя сялянскія
павіннасці. (3–4).
Паiннасць

Назва сялян, якія неслі
павіннасць

Паншчына
Чынш
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У чым заключалася
павіннасць

б) Растлумачце, у чым заключалася запрыгоньванне сялянства.
(5–6)
в) Вызначце, аб якой гістарычнай з’яве і яе наступствах сведчыць
вытрымка з прывілея Казіміра 1447 г. (7–8)
«... шляхтичом, бояром ... вечне даруем привилеи ... в землях на
ших Великого Княжества Литовского и Руского, Жемойтского ... хо
чем без порушения и без обид ховати, боронити и щитити ... ».
г) Вызначце ўзаемасувязь паміж попытам на збожжа ў Заходняй
Еўропе, павялічэннем паншчыны і складваннем фальваркова панш
чыннай сістэмы. (9–10).
Заданне 10
а) Напішыце назву беларускага горада, які першым атрымаў ма
гдэбургскае права, і год яго атрымання. (3–4)
б) Растлумачце, якую карысць ад магдэбургскага права мелі мяш
чане. (5–6)
в) Вызначце, аб якім парадку атрымання магдэбургскага права
сведчыць вытрымка з гістарычнага дакумента: (7–8)
«... дзеля вечнае памяці мы, Аляксандр, з Божае ласкі вялікі князь
літоўскі, рускі, жамойцкі і іншых (земляў) пан ... жадаючы памно
жыць усеагульнае дабро і палепшыць становішча нашага горада... з
права літоўскага і рускага, якое спачатку там было ўстаноўлена, на
права нямецкае ... пераводзiм на вечныя часы. Пастанаўляем і даём ім
магчымасць паводле гэтага... права чыніць поўнае кіраванне ... ».
г) Вызначце назвы гарадоў, гербы якiх адлюстраваны на картасхе
ме, (7–8) і растлумачце верагоднае паходжанне гэтых гербаў. (3–4)
д) Вызначце, якая частка магістрата мела вызначальную ролю ў
гарадскім самакіраванні? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
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Заданне 11
а) Растлумачце, карыстаючыся карта
схемай, у чым заключалася зручнасць
геаграфiчнага становiшча ВКЛ пры ар
ганізацыі знешняга гандлю. (5–6)

б) Падпішыце на картасхеме назвы
рэк на тэрыторыі Беларусі, па якiх ажыццяўляўся гандаль з Прыбал
тыкай, Польшчай, Маскоўскай дзяржавай, Украінай. (7–8)
в) Вызначце, якім чынам з’яўленне фальваркаў было звязана з
развіццём гандлю з Заходняй Еўропай. (9–10)
Заданне 12
а) Назавiце перыяд фарміравання народнасці ва ўсходніх славян і
пералічыце яе прыкметы. (3–4)
б) Як звалася форма супольнасці людзей ва ўсходнеславянскім
свеце, якая папярэднічала ўзнікненню беларускай народнасці. (5 6)
в) Параўнайце старажытнарускую супольнасць і беларускую на
роднасць паводле плана. (7–8)
Старажытнаруская
супольнасць

План параўнання

Галоўная прыкмета аб’яднання
Назва дзяржаўнасці, у межах
якой складваліся супольнасцi
Сацыяльныя пласты насельніцт
ва, з якіх складалася супольнасць
Мова, якой карысталіся ў су
польнасцi
Назвы (саманазвы) насельніцтва
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Беларуская
народнасць

г) Вызначце, у чым заключалася гістарычная і этнічная пераем
насць паміж усходнеславянскай супольнасцю і фарміраваннем бела
рускай народнасці. (9–10)
Заданне 13
а) Пералічыце версіі паходжання назвы «Белая Русь». (3–4)
б) Растлумачце, што азначаў у старажытнасці белы колер. (5–6)
в) Вызначце на старажытнай карце месца знаходжання бела
рускіх зямель. Свой адказ абгрунтуйце. (7–8)

г) Якая з версій паходжання назвы «Белая Русь» уяўляецца вам
найбольш верагоднай? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 14
а) Заштрыхуйце на картасхеме рэгіё
ны, дзе ў канцы ХIV – сярэдзіне ХVІ ст.
канцэнтраваліся каталіцкія касцёлы і
праваслаўныя цэрквы. (3–4)

б) Растлумачце, у чым заключаліся прычыны будаўніцтва ка
таліцкіх і іправаслаўных храмаў на тэрыторыі Беларусі. (5–6)
49

в) Вызначце, аб якой з’яве сведчыла суіснаванне на землях Бела
русі каталіцкіх і праваслаўных храмаў. (7–8)
г) Выкажыце ўласныя адносіны да ідэі стварэння Народнага сабо
ра. (9–10)
Заданне 15
а) Напішыце назву гэтага помніка архітэктуры, які захаваўся да
нашых дзён, і час, калі ён быў створаны. (3–4)

б) Растлумачце, чаму будынак царквы меў абарончы характар.
(5–6)
в) Абазначце і надпішыце на малюнку элементы будынку, якія
сведчылі аб гатычным архiтэктурным стылі. (7–8)
г) Вызначце, чаму для архітэктурных пабудоў гатычнага стылю на
тэрыторыі Беларусі ўласціва большая стрыманасць і суровасць у
параўнанні з заходнееўрапейскімі помнікамі архітэктуры. (9–10)
Заданне 16
а) Напішыце імя гэтага гістарычнага дзеяча.
(3–4)

б) Растлумачце, чаму шляхта ВКЛ выводзіла сваё паходжанне ад
старажытных сарматаў, якія быццам бы калісьці насялялі землі, дзе
яна жыла. (5–6)
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в) Растлумачце, чаму гістарычны дзеяч на дадзеным малюнку ад
люстраваны ў рыцарскіх даспехах. (7–8)
г) Вызначце на малюнку герба аднаго шляхецка
га роду элементы, якiя сведчаць аб рыцарскiм па
ходжаннi яго ўладальнiкаў. (9–10)

Заданне 17
а) Напішыце назву паэмы і імя яе аўтара,
які апісвае падзеі, што адлюстраваны на ма
люнку. (3–4)

б) Растлумачце, у чым заключалася практычная карысць занятку,
які адлюстраваны на малюнку. (5–6)
в) Назавiце iмя вялікага князя літоўскага, якога аўтар вызначана
га вамі твора параўноўвае з велічнай постаццю жывёлы, што згадва
ецца ў назве паэмы, і вызначце чаму. (7 8)
г) Вызначце, чаму паэма напісана на лацінскай мове. (9 10)
Заданне 18
а) Напішыце імя ўсходне
славянскага і беларускага пер
шадрукара, назвы горада, дзе
ён нарадзіўся, і кнігі, якую ён
выдаў, а таксама дату яе вы
дання. (3–4)

51

б) Растлумачце, карыстаючыся радкамі Ф. Скарыны, у чым за
ключаюцца правілы маральных паводзін чалавека: (5–6)
«Закон прироженый в том наболей соблюдаем бывает: то чинити
иным всем, что самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным,
чего сам не хощеши от иных имети... Сей закон прироженый ест в сер
ци единого кажного человека».
в) Вызначце пачуцці, выказаныя Скарынам ў наступных радках:
(7–8)
«Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знають ямы
своя; птици, летающие по возъдуху, ведають гнёзда своя; рибы, пла
вающие по морю и в реках, чують виры своя; пчёлы и тым подобная
боронять ульев своих, – тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены
суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають».
г) Растлумачце, чаму выява
Скарыны знаходзіцца ў адным з
залаў Падуанскага ўніверсітэта,
а на адной з яго сцен – мемары
яльная дошка. (9–10)

8 КЛАС
Раздзел І. Беларусь у другой палове XVI – першай палове
XVIІ ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: óí³ÿ; ôåäýðàöûÿ; ³íêàðïàðàöûÿ; ñîéì; Ñòàòóò ³ Òðûáóíàë ÂÊË; øëÿõòà; «ë³áåðóì âåòà»; øëÿõåöê³ÿ âîëüíàñö³; êàíôåäýðàöûÿ; Ñåíàò; Ïàñîëüñêàÿ ²çáà; Ïàêòà Êàíâåíòà, Ãåíðûêàâû àðòûêóëû; ïàñïàë³òàå ðóøàííå; äûì; ãðàìàäà;
ôàëüâàðàê; âàëîêà; âàëî÷íàÿ ïàìåðà; ÷ûíø; ïàíø÷ûíà; äçÿêëà; öÿãëûÿ ³ àñàäíûÿ ñÿëÿíå; «ïàõîæûÿ» ³ «íåïàõîæûÿ» ñÿëÿíå; öýõ; þðûäûêà; ìÿñòý÷êà; ãâàëòû; öÿãëûÿ ³ àñàäíûÿ ñÿëÿíå; ïàðòà÷û; ïðàñîëû;
ãàñö³íöû; Ðýôàðìàöûÿ i Êîíòððýôàðìàöûÿ; êàëüâ³í³çì; àðûÿíñòâà;
êëåðûêàë³çàöûÿ; áàç³ë³ÿíå; åçó³òû; êàëåã³óì; ìåöýíàöòâà; óí³ÿöòâà.
Íàçûâàöü äàòû: êíÿæàííÿ ¢ ÂÊË Æûã³ìîíòà ²² À¢ãóñòà; çàêëþ÷ýííÿ
Ëþáë³íñêàé óí³i ³ ¢òâàðýííÿ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; Ë³âîíñêàé âàéíû; óòâàðýííÿ Òðûáóíàëà ÂÊË; çàñíàâàííÿ Â³ëåíñêàãà ¢í³âåðñ³òýòà; ïðûíÿööÿ
²² ³ ²²² Ñòàòóòà¢ ÂÊË; ïðûíÿööÿ «Óñòàâû íà âàëîê³»; ê³ðàâàííÿ ¢ Ðý÷û
Ïàñïàë³òàé Ñòàôàíà Áàòîðûÿ; ïðûíÿööÿ àêòà Âàðøà¢ñêàé êàíôåäýðàöû³ àá ñâàáîäçå âåðàâûçíàííÿ; âûäàííÿ Ñ. Áóäíûì «Êàòýõ³ç³ñà»;
ïàäï³ñàííÿ Áðýñöêàé öàðêî¢íàé óí³³; Ê³ðõãîëüìñêàé á³òâû; âûñòóïëåííÿ æûõàðî¢ Â³öåáñêà ñóïðàöü ². Êóíöýâ³÷à.
Ïåðàë³÷âàöü: ³ì¸íû ãiñòàðû÷íûõ àñîá, çâÿçàíûÿ ç óòâàðýííåì
Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ³ áàðàöüáîé çà çàõàâàííå ñàìàñòîéíàñö³ ÂÊË; ³ì¸íû
ìåöýíàòà¢, ðýôàðìàòàðà¢, àñâåòí³êà¢, ïàýòà¢, äðóêàðî¢; íàçâû ë³òàðàòóðíûõ ³ àñâåòí³öê³õ òâîðà¢.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: ìåæû ÂÊË ó ñêëàäçå Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; íàñåëåíûÿ ïóíêòû, çâÿçàíûÿ ç ðàçâ³öö¸ì êí³ãàäðóêàðñêàé äçåéíàñö³; ìåñöû, äçå áûë³ ïàáóäàâàíû ïàëàöàâà-çàìêàâûÿ êîìïëåêñû, êàëüâ³íñê³ÿ
çáîðû, àðõ³òýêòóðíûÿ ïîìí³ê³ áàðî÷íàãà ñòûëþ.
Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: óìîâû, ÿê³ÿ ïà¢ïëûâàë³ íà àá’ÿäíàííå ÂÊË ³
Êàðàëå¢ñòâà Ïîëüñêàãà ¢ ñêëàäçå Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïðàöýñ ñòàíà¢ëåííÿ ôàëüâàðêîâà-ïàíø÷ûííàé ñ³ñòýìû ³ ïàñòóïîâàãà çàïðûãîíüâàííÿ
ñÿëÿíñòâà; çìåíû ¢ êàíôåñ³éíàé ñ³òóàöû³ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢ äðóãîé ïàëîâå XVI – ïåðøàé ïàëîâå XVII ñò.; ïðàöýñ êëåðûêàë³çàöû³ êóëüòóðû.
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Òëóìà÷ûöü: íàçâû «Ëþáë³íñêàÿ ¢í³ÿ»; «Ðý÷ Ïàñïàë³òàÿ», «Ãåíðûêàâû àðòûêóëû»; «âàëî÷íàÿ ïàìåðà»; «ë³áåðóì âåòà»; àñíî¢íûÿ ïðû÷ûíû ³ âûí³ê³ ¢òâàðýííÿ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; óìîâû àá’ÿäíàííÿ ÂÊË i Êàðàëå¢ñòâà Ïîëüñêàãà ¢ ñêëàäçå Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; øëÿõ³ áàðàöüáû ÂÊË
çà çàõàâàííå ñàìàñòîéíàñö³; ïðû÷ûíû ¢çí³êíåííÿ ³ àñàáë³âàñö³ ðýôàðìàöûéíàãà ³ êîíòððýôàðìàöûéíàãà ðóõó ¢ ÂÊË; ïðû÷ûíû êëåðûêàë³çàöû³; ïðû÷ûíû ñòâàðýííÿ ¢ ÂÊË óí³ÿöêàé öàðêâû ³ ÿå ïåðøàïà÷àòêîâàãà íåïðûíÿööÿ.
Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: áàðàöüáå çà çàõàâàííå ñàìàñòîéíàñö³ ÂÊË; ðàñïà¢ñþäæâàíí³ ðýôàðìàöûéíàãà ³ êîíòððýôàðìàöûéíàãà ðóõó ¢ ÂÊË: ñòàíà¢ëåíí³ ¢í³ÿöêàé öàðêâû íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³.

Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: õàðàêòàð i ôåäýðàòû¢íóþ ôîðìó äçÿðæà¢íàãà ¢ëàäêàâàííÿ ïðû àá’ÿäíàíí³ ÂÊË ³ Ïîëüø÷û ¢ ñêëàäçå Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ìàòûâû äçåéíàñö³ ã³ñòàðû÷íûõ àñîá (Ëüâà Ñàïåã³, Ì³êàëàÿ Ðàäç³â³ëà ×îðíàãà, Âàñ³ëÿ Öÿï³íñêàãà, ²àñàôàòà Êóíöýâ³÷à); çìåíû, ÿê³ÿ àäáûë³ñÿ ¢
ñòàíîâ³ø÷û ñÿëÿí ó ñóâÿç³ ç ïåðàõîäàì äà ôàëüâàðêîâà-ïàíø÷ûííàé
ñ³ñòýìû ãàñïàäàðàííÿ.
Õàðàêòàðûçàâàöü: âûí³ê³ áàðàöüáû çà çàõàâàííå ñàìàñòîéíàñö³
ÂÊË; ôàëüâàðêîâà-ïàíø÷ûííóþ ñ³ñòýìó ãàñïàäàðàííÿ; ðîëþ ãàðàäî¢
ÿê öýíòðà¢ ðàçâ³ööÿ ðàìåñíàé ³ ìàíóôàêòóðíàé âûòâîð÷àñö³; äçåéíàñöü åçó³òà¢; ìýòû ³ âûí³ê³ Ðýôàðìàöû³ ³ Êîíòððýôàðìàöû³; ìýòû ³
âûí³ê³ Áðýñöêàé öàðêî¢íàé óí³³.
Ïàðà¢íî¢âàöü: ïðû÷ûíû, óìîâû ³ âûí³ê³ äçÿðæà¢íà-ïàë³òû÷íûõ
óí³é ÂÊË ³ Ïîëüø÷û; âûí³ê³ ¢âÿäçåííÿ ôàëüâàðêà¢ äëÿ ïàíñêàé ³ ñÿëÿíñêàé ãàñïàäàðê³; åçó³òà¢ ³ ïðûõ³ëüí³êà¢ Ðýôàðìàöû³ ïàâîäëå ìýò ³õ
äçåéíàñö³; ñòàíîâ³ø÷à ïðàâàñëà¢íàé ³ êàòàë³öêàé öàðêâû.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ: çíåøíåïàë³òû÷íûì ñòàíîâ³ø÷àì ÂÊË ³ ¢òâàðýííåì Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; óìîâàì³ Ëþáë³íñêàé óí³³ ³ áàðàöüáîé çà çàõàâàííå ñàìàñòîéíàñö³ ÂÊË; ïàâåë³÷ýííåì ïîïûòó íà çáîææà ¢ Çàõîäíÿé Å¢ðîïå ³ ñòàíà¢ëåííåì ôàëüâàðêîâàé ãàñïàäàðê³; ïðàâÿäçåííåì àãðàðíàé ðýôîðìàé Æûã³ìîíòà II
À¢ãóñòà i ïðàöýñàì çàïðûãîíüâàííÿ ñÿëÿíñòâà; ïàøûðýííåì Ðýôàðìàöû³ ³ ¢çí³êíåííåì åçó³öê³õ êàëåã³óìà¢.
Äàêàçâàöü, øòî: Ðý÷ Ïàñïàë³òàÿ áûëà ôåäýðàòû¢íàé äçÿðæàâàé;
Ñòàòóò ÂÊË 1588 ã. çàêàíàäà¢÷à çàìàöî¢âà¢ ñàìàñòîéíàñöü ÂÊË; çàêëþ÷ýííå Ëþáë³íñêàé óí³³ áûëî ã³ñòàðû÷íàé íåàáõîäíàñöþ; àäáûâà¢ñÿ
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ïðàöýñ ïàøûðýííÿ Àäðàäæýííÿ ¢ Áåëàðóñ³ ¢ XVI – ïà÷àòêó XVII ñò.;
iñíàâàííå âåðàöÿðï³ìàñö³ ¢ ÂÊË ó 20–30-ÿ ãã. XVI ñò.

Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: óêëàä Ë. Ñàïåã³ ¢ çàõàâàííå ñàìàñòîéíàñö³ ÂÊË; óêëàä
óí³ÿöêàé öàðêâû ¢ çàõàâàííå êóëüòóðíàé ñïàä÷ûíû áåëàðóñêàãà íàðîäà.
Âûçíà÷àöü: ã³ñòàðû÷íàå çíà÷ýííå àá’ÿäíàííÿ ÂÊË ³ Ïîëüø÷û ¢
ñêëàäçå Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; óçàåìàñóâÿçü ïàì³æ íàñòóïñòâàì³ Ëþáë³íñêàé óí³³ ³ Áðýñöêàé öàðêî¢íàé óí³ÿé.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: óìî¢ àá’ÿäíàííÿ ÂÊË ³ Êàðàëå¢ñòâà
Ïîëüñêàãà ¢ ñêëàäçå Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ìýò ³ ñðîäêà¢ ïðàâÿäçåííÿ àãðàðíàé ðýôîðìû «Óñòàâà íà âàëîê³»; ïîãëÿäà¢ ïðûõ³ëüí³êà¢ Ðýôàðìàöû³; ñòâàðýííÿ ¢í³ÿöêàé öàðêâû.

Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Нагадайце, на якім сойме і калі адбылося ўтварэнне Рэчы Пас
палітай. (3–4)
б) Растлумачце, карыстаючыся вытрымкай з пастановы вольнага
сойма ВКЛ, аб якой прычыне ўтварэння Рэчы Паспалітай згадваецца
ў гэтым дакуменце. (5–6)
«З прычыны вялікай цяжкасці, якая выклікана баявымі дзеян
нямі і значнымі стратамі, і калі аб міры з непрыяцелем ніякіх звестак
няма, трэба гэтую справу аб канчатковым вырашэнні заключэння ўніі
на іншы... час адкласці; на час, каб яго каралеўскай міласці найбліжэй
і найпрасцей было б на кожны з тых соймаў абодвух дзяржаў па пат
рэбе і волі прыязджаць, каб усе тыя рэчы да ўхваленага канца маглі
вырашыць куды лепей ... ».
в) Удакладніце, ці захавалася ў адпаведнасці з умовамі, вызнача
нымі на сойме, «мажлівасць для яго каралеўскай міласці … на кожны з
тых соймаў абодвух дзяржаў па патрэбе і волі прыязджаць». (7–8)
г) Ахарактарызуйце супярэчнасць, якая ўзнікла
на вызначаным вамі сойме, паміж прыхільнікамі па
дыходу дадзенага гістарычнага дзеяча і астатнімі
ўдзельнікамі сойма. (9–10)
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Заданне 2
а) Вызначце, выкарыстаўшы вытрымку з ліста падканцлера ВКЛ
Астафія Валовіча да паноў рады ВКЛ, чаму заключэнне Люблінскай
уніі выклікала адмоўную рэакцыю магнатаў ВКЛ. (7–8)
«…Землі Падляшша і Валынскія, іначай не разумею і разумець не
магу, толькі як Вялікаму Княству Літоўскаму належныя, і прысягаю
яго каралеўскай міласці і ў падданых таго панства зацверджаны, гэта
значыць Вялікага Княства, а не Кароны …».
б) Напішыце назву дзяржавы, якая згадваецца ў лісце пад назвай
«Карона». (3–4)
в) Ці можна лічыць заключэнне саюза паміж ВКЛ і Польшчай
інкарпарацыяй беларускіх зямель у склад Рэчы Паспалітай? Сваё
меркаванне абгрунтуйце з дапамогай картасхемы. (9–10)
Заданне 3
а) Вызначце, выкарыстаўшы выказванне віленскага ваяводы Ми
калая Радзівіла Рудага, у чым заключаліся прычыны заключэння
Люблінскай уніі. (7–8)
«На нашым храбце быў вораг, калі мы ехалі сюды, жадаючы паста
наваіць з вамі ўнію, якая б аб’яднала нас узаемнаю любоўю і, калі ка
заць праўду, мы пачалі імкнуцца да яе амаль бегам, тады як продкі на
шыя ішлі да яе вельмі паціху».
б) Нагадайце падобныя ўніі (не менш трох), заключаныя ў папя
рэдні перыяд існавання ВКЛ. (3–4)
в) Ці можна лічыць асноўнай вызначаную вамі прычыну заклю
чэння Люблінскай уніі? Свой адказ растлумачце. (9–10)
Заданне 4
а) Складзіце на падставе вытрымкi з акта Люблінскай уніі гра
фічную схему, якая адлюстроўвае асаблівасці дзяржаўнага кіравання
ў Рэчы Паспалітай. (7–8)
«Таму што каралеўства Польскае і Вялікае Княства Літоўскае
ўяўляюць сабою ўжо адзінае непадзельнае цэлае, а таксама не асоб
ныя, але агульную Рэч Паспалітую, якая аб’ядналася і злілася ў
адзіны народ з дзвюх дзяржаў і народаў, то неабходна, каб гэтымі дву
ма народамі на вечныя часы кіраваў адзіны глава, адзіны гасудар,
адзіны агульны кароль, які выбраны агульнымі галасамі Польшчы і
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Літвы. …выбраннік пры выбранні і каранаванні павінен быць у адна
чассе абвешчаны каралём польскім і вялікім князем літоўскім...
Абодва народы будуць мець заўсёды соймы і сенаты агульныя ка
ронныя ў прысутнасці свайго гасудара...
Як паляк ў Літве, так ліцвін у Польшчы вольны набываць сумлен
ным чынам маёнткі і валодаць імі на падставе правоў той краіны, дзе
гэтыя маёнткі знаходзяцца ...».
б) Напішыце назву гiстарычнага дакумента на
малюнку (3–4) і растлумачце, якім чынам ён свед
чыў аб захаванні дзяржаўнай самастойнасці ВКЛ.
(5–6)

в) Ці забяспечвалі дадзеныя ўмовы Люб
лінскай уніі аснову для немагчымасці інкарпарыцыі ВКЛ у склад
Польшчы? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 5
а) Напішыце, карыстаю
чыся малюнкам, назвы вы
шэйшага органа дзяржаўнай
улады ў Рэчы Паспалітай, яго
вышэйшай і ніжэйшэй палат.
(3–4)

б) Растлумачце, што азначала права «ліберум вета» кожнага з дэ
путатаў вызначанага вамі вышэйшага органа дзяржаўнай улады ў
Рэчы Паспалітай. (5–6)
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в) Ахарактарызуйце паўнамоцтвы караля Рэчы Паспалітай, выка
рыстаўшы не менш трох гістарычных паняццяў. (7–8)
г) Вызначце, карыстаючыся вытрымкай з пастановы Люблінскага
сойма, ці можна лічыць Рэч Паспалітую федэрацыяй. Свой адказ аб
грунтуйце. (9–10)
«Так як Каралеўства Польскае і Вялікае Княства Літоўскае ўяўля
юць сабою ўжо адно непадзельнае і неаддзельнае цэлае, а таксама не
асобную, а адну агульную рэспубліку, якая злучылася і злілася ў адзін
народ з дзвюх дзяржаў і народаў, то неабходна, каб гэтымі двума наро
дамі на вечныя часы кіраваў... адзін агульны кароль, выбраны агуль
нымі галасамі Польшчы і Літвы».
Заданне 6
а) Напішыце назву гістарычнага дакумента
і імёны дзяржаўных дзеячаў, пад кіраўніцтвам
якіх ён быў падрыхтаваны. (3–4)

б) Растлумачце, у чым заключалася ідэя прававой дзяржавы,
сфармуляваная ў гэтым дакуменце. (5–6)
в) Дакажыце, што дадзены гістарычны дакумент з’яўляецца пом
нікам феадальнага права. (7–8)
г) Ці можна пагадзіцца з думкай аб тым, што гэты гістарычны да
кумент з’яўляецца Канстытуцыяй? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 7
а) Напішыце імя гэтай гістарычнай асобы, якая
стала прыкладам для свайго сына Жыгімонта ІІ
Аўгуста ў арганізацыі фальваркаў у староствах,
якімi яна валодала. (3–4)
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б) Растлумачце назву аграрнай рэформы Жыгімонта ІІ Аўгуста
і тое, якім чынам ён павялічыў сродкі ў дзяржаўным скарбе. (5–6)
в) Вызначце, якім чынам жаданне тых, хто гаварыў, што «фоль
варки хочем мети, абы везде становены, яко наболшы быти могуть
при каждых замках и дворех нашых, окром где бы грунты злые и не
пожиточные были …» прывяло да павялічэння іх прыбыткаў і пагар
шэння становішча «пахожых» і «непахожых» сялян. (7–8)
г) Адкажыце, што азначаюць гербы на партрэце вызначанай вамi
гiстарычнай асобы. Свой адказ растлумачце. (9–10)
Заданне 8
а) Напішыце, што азначаюць гэтыя
гербы (3–4) і ўдакладніце, аб якой спецы
ялізацыі яны сведчылі. (5–6)

б) Запоўніце табліцу, параўноўваючы становішча насельніцтва
юрыдык і вольных гарадоў. План параўнання складзіце самастойна.
(7–8)
План параўнання

Стан насельніцтва
юрыдык

Стан жыхароў вольных
гарадоў

в) Зрабіце вывад аб прававым становішчы насельніцтва, якое пра
жывала ў розных частках горада. (9–10)
Заданне 9
а) Растлумачце, карыстаючыся вытрымкай са Статута ВКЛ 1588 г.,
у чым заключалася запрыгоньванне сялянства. (5–6)
«Да таго ж пастанаўляем, калі б які чалавек стану простага... буду
чы вольным, пахожым... зайшоў за якога з князёў, паноў, шляхты, ат
рымаў ці не атрымаў дапамогу ад таго пана, але дзесяць гадоў за тым
панам засядзеў, такі чалавек або дзеці яго захочуць прэч адысці,
павінен будзе адкупіцца... дзесяццю копамі грошай ... ».
59

б) Ахарактарызуйце, карыстаючыся дадзенымі табліцы, стано
вішча цяглых і асадных (чыншавых) сялян. (7–8)
Павіннасці сялян з валокі згодна «Уставы на валокі» 1557 г.
Павінасці

Адзінка
вымярэння

Якасць зямлі
добрая

сярэдняя

дрэнная

вельмі
дрэнная

Паншчына дзён у тыдзень

2

2

2

2

Чынш

грошаў

21

12

8

6

Авёс

бочак
грошаў

2
20

2
20

1
10

–
–

Сена

вазоў
грошаў

1
5

1
5

1
5

–
–

Гусі

штук
пенязеў

1
1,5

1
1,5

1
1,5

1
1,5

Куры

штук
пенязеў

2
16

2
16

2
16

2
16

Яйкі

штук
пенязеў

20
4

20
4

20
4

20
4

Д л я д а в е д к і . Пенязь – манета ў ВКЛ у XIV–XVI ст. і ў Рэчы Пас
палітай у XVI–XVII ст.

в) Ці выклікала «Устава на валокі» зацікаўленасць сялян у вы
ніках сваёй сельскагаспадарчай дзейнасці? Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
Заданне 10
а) Напішыце імя гэтага дзеяча і назву
плыні пратэстантызму, якой ён прытрым
ліваўся. (3–4)
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б) Растлумачце, чаму помнік гэтаму дзеячу ўзведзены ў Нясвіжы.
(5–6)
в) Вызначце, чаму вобраз вызначанага вамі дзеяча яго ідэйныя
праціўнікі змясцiлі ў пекле ў кіпячай серы. (7–8)
г) Нагадайце назву кнігі, выдадзенай вызначаным вамі дзеячам,
якая тлумачыцца як сімвал веры. У чым заключаўся такі сімвал веры
для гэтага дзеяча? (9–10)
Заданне 11
а) Напішыце, калі і дзе была выдадзена гэта
кніга. (3–4)

б) Ахарактарызуйце месца гэтай кнігі ў гісторыі Беларусі. (5–6)
в) Вызначце, якія адносіны гэты гістарычны
дзеяч мае да дадзенай кнігі і чаму ён спрыяў яе
выданню. (7–8)

г) Растлумачце, чаму гэтага гістарычнага дзеяча называюць баць
кам Рэфармацыі ў ВКЛ. (9–10)
Заданне 12
а) У чым заключалася дзейнасць езуітаў? (3–4)
б) Растлумачце, чаму ордэн езуітаў карыстаўся падтрымкай кара
леўскай улады ў Рэчы Паспалітай. (5–6)
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в) Чаму Сымон Будны называў езуітаў «чортавым семенем»?
(7–8)
г) Спрагназуйце, якімі маглі быць вынікі адукацыйнай і культур
на асветніцкай дзейнасці езуітаў. (9–10)
Заданне 13
а) У чым заключалася Контррэфармацыя? (3–4)
б) Растлумачце, чаму з канца XVI ст. кальвінісцкая шляхта ВКЛ
стала паступова пераходзіць у каталіцтва. (5–6)
в) Вызначце, чаму літаратурны твор гэтага
дзеяча напісаны ў форме плачу. (7–8)

г) Вызначце, аб якой гістарычнай з’яве згадваецца ў наступным
дакуменце і ў чым гістарычнае значэнне гэтай з’явы для жыцця гра
мадства. (9–10)
«З прычыны існавання немалой розніцы ў адносінах веры хрыс
ціянскай, хочам папярэдзіць, каб з за гэтага паміж людзьмі сутычак
якіх небудзь непатрэбных не пачалося, якія ў іншых каралеўствах яс
крава відаць. Абяцаем гэта сабе, ... што мы, якія з’яўляемся рознымі ў
веры, будзем мір паміж сабой захоўваць».
Заданне 14
а) Напішыце на картасхеме назву горада, дзе была заключана цар
коўная ўнія і год, калі гэта адбылося. (3–4)
б) Растлумачце, у чым заключаўся план гэ
тага дзеяча – аўтара кнігі «Пра еднасць царквы
Божай…». (5–6)
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в) Параўнайце мэты праваслаўнай і каталіцкай цэркваў пры за
ключэнні ўніі і зрабіце выснову аб дасягненні гэтых мэт. (7–8)
г) Прасачыце ўзаемасувязь паміж гістарычнымі падзеямі, якія ад
быліся ў 1569 г. і 1596 г. (9–10)
Заданне 15
а) Напішыце імёны выдаўца гэтай кнігі і
дзеяча культуры, які па ёй вучыўся. (3–4)

б) Растлумачце, у чым заключаўся ўклад гэтай кнігі ў справу асве
ты. (5–6)
в) Вызначце, у чым заключалася патрыя
тычная пазіцыя гэтага дзеяча, які пераклаў
«Евангелле» і выдаў яго на дзвюх мовах.
(7–8)

г) Вызначце, ці існуе гістарычная пераемнасць паміж дзейнасцю
Ф. Скарыны і ўраджэнцаў Беларусі, які выдалі першую дакладна да
таваную рускую друкаваную кнігу. (9–10)
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Раздзел ІІ. Беларусь у другой палове XVIІ – першай палове
XVIІІ ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: êààë³öûÿ; êàíôåäýðàöûÿ; êàíòðûáóöûÿ; ýêàíîì³ÿ; ³íâåíòàð; ïàäûìíàå; ìàíóôàêòóðà; ðàòóøà; ìàãäýáóðãñêàå ïðàâà; ê³ðìàøû; ðàçáóðàëüíàå ñòàãîääçå; øûøû;
êàçàöê³ÿ çàãîíû; â³ëåíñêàå áàðîêà; ñàðìàöê³ ïàðòðýò; áàòëåéêà; ï³ÿðû.
Íàçûâàöü äàòû: êàçàöêà-ñÿëÿíñêàé âàéíû; âàéíû Ðàñ³³ ³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; Ëîå¢ñêàé á³òâû; Ïà¢íî÷íàé âàéíû ³ á³òâû êàëÿ â. Ëÿñíàÿ;
ïàäï³ñàííÿ Êåéäàíñêàé óí³³; ïðûíÿööÿ ïàñòàíîâû «Óðà¢íàâàííå ïðàâî¢»; ïåðøàãà «íÿìîãà» ñîéìà ¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïà¢ñòàííÿ ñÿëÿí
ïàä ê³ðà¢í³öòâàì Â. Âàø÷ûëû.
Ïåðàë³÷âàöü: âîéíû ç óäçåëàì Ðý÷û Ïàñïàë³òàé, ÿê³ÿ çàêðàíóë³ òýðûòîðûþ áåëàðóñê³õ çÿìåëü; ôåàäàëüíûÿ ïàâ³ííàñö³ ñÿëÿíñòâà; ïåðøûÿ ìàíóôàêòóðû íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ³ ³õ âûðàáû; äàñÿãíåíí³ ¢
ðàçâ³öö³ àäóêàöû³ ³ íàâóê³.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: ìåñöû áóéíûõ á³òâà¢; íàéáîëüø áóéíûÿ áåëàðóñê³ÿ ãàðàäû; ìåñöû áóäà¢í³öòâà ïåðøûõ ìàíóôàêòóð íà òýðûòîðû³
Áåëàðóñ³.

Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: ïðàöýñ çàïðûãîíüâàííÿ ñÿëÿíñòâà; àðãàí³çàöûþ ðàìåñíàé âûòâîð÷àñö³ ¢ öýõàõ; çàíÿïàä ãàñïàäàðê³ ¢ ñóâÿç³ ç âàåííûì³ äçåÿííÿì³ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; ïðàöýñ óçí³êíåííÿ ìàíóôàêòóðíàé âûòâîð÷àñö³; çìåíû ¢ ñ³ñòýìå àäóêàöû³ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢
äðóãîé ïàëîâå XVI² – ïåðøàé ïàëîâå XVI²² ñò.
Òëóìà÷ûöü: ïðû÷ûíû êàçàöêà-ñÿëÿíñêàé âàéíû; ïðû÷ûíû âàéíû
Ðàñ³³ ³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïðû÷ûíû ïàäï³ñàííÿ Êåéäàíñêàé óí³³; ïðû÷ûíû Ïà¢íî÷íàé âàéíû; ïðû÷ûíû ïðûíÿööÿ ïàñòàíîâû «Óðà¢íàâàííå
ïðàâî¢»; ïðû÷ûíû áàðàöüáû ìàãíàöê³õ ãðóïîâàê; ïðû÷ûíû æîðñòê³õ
àäíîñ³í àðàíäàòàðà¢ äà ïàäóëàäíûõ ñÿëÿí; ïðû÷ûíû íåýôåêòû¢íàñö³
öýõàâàé àðãàí³çàöû³ âûòâîð÷àñö³; ïðû÷ûíû ¢çí³êíåííÿ ìàíóôàêòóð ïåðàâàæíà ¢ ìÿñòý÷êàõ ³ ìàëûõ ãàðàäàõ; ïàíÿööå «ðàçáóðàëüíàå ñòàãîääçå»; ïàíÿööå «õàòíÿÿ» âàéíà; ïàíÿööå «íÿìû» ñîéì.
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Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: àíòûôåàäàëüíàé áàðàöüáå
ñÿëÿíñòâà; áàðàöüáå ìàãíàöê³õ ãðóïîâàê; óçí³êíåíí³ ìàíóôàêòóðíàé
âûòâîð÷àñö³; ðàñïà¢ñþäæâàíí³ ñòûëþ áàðîêà ¢ ìàñòàöòâå.

Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: õàðàêòàð âîéí, ÿê³ÿ ïðàõîäç³ë³ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³;
íàÿ¢íàñöü ïðàâà íà ñàìàê³ðàâàííå ¢ ãàðàäàõ ïà ïðûêìåòàõ, çâÿçàíûõ ç
³õ çàáóäîâàé.
Õàðàêòàðûçàâàöü: äçåéíàñöü âÿë³êàãà ãåòìàíà ÂÊË ßíóøà Ðàäç³â³ëà; àñâåòí³öêóþ ³ êí³ãàâûäàâåöêóþ äçåéíàñöü, ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íûÿ
³ ô³ëàñîôñê³ÿ ïîãëÿäû ¢ðàäæýíöà¢ Áåëàðóñ³.
Ïàðà¢íî¢âàöü: ïðû÷ûíû ¢äçåëó ¢ êàçàöêà-ñÿëÿíñêàé âàéíå áåëàðóñêàãà ñÿëÿíñòâà; àäíîñ³íû íàñåëüí³öòâà áåëàðóñê³õ çÿìåëü äà ðàñ³éñêàãà öàðà ¢ âàéíå Ðàñ³³ ³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ýêàíîì³þ ³ ôàëüâàðàê;
öýõàâóþ ³ ìàíóôàêòóðíóþ âûòâîð÷àñöü; àñâåòí³öêóþ äçåéíàñöü Ôðàíöûñêà Ñêàðûíû ³ Ñ³ìÿîíà Ïîëàöêàãà.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿçi ïàì³æ: êàçàöêà-ñÿëÿíñêàé
âàéíîé ïàä ê³ðà¢í³öòâàì Á.Õìÿëüí³öêàãà ³ âàéíîé Ðàñ³³ ³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; âàéíîé Ðàñ³³ ³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ³ âûâàçàì ìàéñòðî¢-ðàìåñí³êà¢ ç
áåëàðóñê³õ ãàðàäî¢; áàÿâûì³ äçåÿííÿì³ ³ çàíÿïàäàì ãàñïàäàðê³ áåëàðóñê³õ çÿìåëü; ñâàâîëüñòâàì àðàíäàòàðà¢ ³ ñÿëÿíñê³ì³ ïà¢ñòàííÿì³;
ç’ÿ¢ëåííåì ìàíóôàêòóð ³ ñòâàðýííåì òâîðà¢ äýêàðàòû¢íà-ïðûêëàäíîãà ìàñòàöòâà (ñëóöê³õ ïàÿñî¢, äûâàíî¢, âûðàáà¢ ñà øêëà, êàôë³).
Äàêàçâàöü, øòî: êàçàöêà-ñÿëÿíñêàÿ âàéíà ìåëà àíòûôåàäàëüíû
õàðàêòàð; ìàíóôàêòóðà áûëà ïåðàõîäíàé ôîðìàé âûòâîð÷àñö³ àä ðàìÿñòâà äà ôàáðûê³; ñàðìàòûçì ç’ÿ¢ëÿ¢ñÿ àñàáë³âàñöþ øëÿõåöàé êóëüòóðû Ðý÷û Ïàñïàë³òàé.
Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: ðîëþ ïàäçåëó ïðàöû ¢ ðàçâ³öö³ ìàíóôàêòóðíàé âûòâîð÷àñö³; ðîëþ øêîëüíàãà òýàòðà ¢ ðàçâ³öö³ àäóêàöû³.
Âûçíà÷àöü: ñòàíîâ³ø÷à áåëàðóñê³õ çÿìåëü ó ÷àñ âîéíà¢ äðóãîé ïàëîâû XVI² – ïåðøàé ïàëîâû XVI²² ñò.; óêëàä âûõàäöà¢ ç Áåëàðóñ³ ¢
ðàçâ³öö¸ ðóñêàé êóëüòóðû.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: äçåéíàñö³ åçó³òà¢; óïëûâó øëÿõåöêàé
äýìàêðàòû³ íà ñòàá³ëüíàñöü äçÿðæà¢íàãà ê³ðàâàííÿ; ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íûõ ³ ô³ëàñîôñê³õ ïîãëÿäà¢ óðàäæýíöà¢ Áåëàðóñ³.
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Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Напішыце імя казацкага гетмана, выступленне якога адлюстра
вана на карціне, і нагадайце рашэнне, прынятае ў час склікання Пера
яслаўскай рады. (3–4)

б) Растлумачце, чаму восенню 1648 г. на тэрыторыі Беларусі
з’явіліся казацкія загоны. (5–6)
в) Вызначце, чаму пасля падзеі, адлюстравнай на карціне, пачала
ся вайна Расіі з Рэччу Паспалітай. (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што казацка сялянская вайна стала па
чаткам «разбуральнага стагоддзя» для насельніцтва беларускіх зя
мель? Свой адказ абгрунтуйце (9–10)
Заданне 2
а) Напішыце, хто такія шышы. (3–4)
б) Растлумачце, чаму выступленні шышоў мелі антырасійскую
накіраванасць. (5–6)
в) Вызначце, чаму ў Маскве ў апошняй трэці XVIІ ст. каля 20 %
насельніцтва складалі выхадцы з беларускіх зямель. (7–8)
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г) Ці можна сцвярджаць, што расійскі цар Аляксей Міхайлавіч за
бяспечыў праваслаўным веруючым у Беларусі спакойнае і заможнае
жыцце пад царскаю рукою? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 3
а) Напішыце, якія мэты мела Расія ў Паўночным саюзе. (3–4)
б) Растлумачце на падставе сюжэта карціны, якая адлюстроўвае
беларускага селяніна правадніка расійскага войска, якім быў уклад
насельніцтва Беларусі ў перамогу ў бітве пры Лясной і чаму цар Пётр І
назваў яе «маці Палтаўскай баталіі». (5–6)

в) Чаму такімі страшэннымі для насельніцтва Беларусі былі вы
нікі Паўночнай вайны? (7–8)
г) Ці можна лічыць дзеянні мясцовай шляхты ў час Паўночнай
вайны патрыятычнымі? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 4
а) Напішыце, што ўяўлялі сабой магнацкія войны. (3–4)
б) Вызначце, чаму палітычны лад Рэчы Паспалітай выклікаў го
нар шляхты. (5–6)
в) Растлумачце, чаму агульнадзяржаўны сейм у Рэчы Паспалітай
з другой паловы XVIІ ст. паступова страчваў сваё значэнне. (7–8)
г) Дайце ўласны прагноз дзяржаўна палітычнага развіцця Рэчы
Паспалітай ва ўмовах існавання права «ліберум вета». (9–10)
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Заданне 5
а) Напішыце на картасхеме ў
адпаведных месцах назвы кара
леўскіх эканомій. (3–4)

б) Растумачце, чаму ў заходняй і цэнтральнай частках Беларусі
паны імкнуліся захаваць фальваркова паншчынную сістэму гаспада
рання, а на ўсходзе пераводзілі сялян на чынш. (5–6).
в) Вызначце, ці сведчыла ўвядзенне сеймам Рэчы Паспалітай у
1768 г. смяротнага пакарання за забойства сяляніна аб абароне яго
правоў органам дзяржаўнай улады. (7–8)
г) Ці магло складанне інвентароў паменшыць павіннасці сялянст
ва? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 6
а) З прапанаваных тэрмінаў выбярыце адзін, які мае дачыненне да
прычын Крычаўскага паўстання: мануфактура, эканомія, арэнда,
маёнтак, падымнае. (3–4)
б) Растлумачце, што сведчыла аб існаванні ў сялян Крычаўскага
староства ўяўленняў пра «добрага» пана. (5–6)
в) На падставе наказу шляхты сваім паслам на сойм вызначце,
чаму ім трэба было выкарыстаць права «ліберум вета». (7–8)
«…Разнеслася вестка … быццам … падданыя простага стану … на
бліжэйшым сойме павінны дабіцца вызвалення, і тым самым шляхец
каму сослоўю пачынае пагражаць канчатковае разарэнне і галеча.
Таму катэгарычна абавязваем паслоў у выпадку ўнясення гэтага
шкоднага праекта не пагаджацца з ім, карыстаючыся правам вета …»
г) Прапануйце і абгрунтуйце ўласны варыянт вырашэння сялян
скага пытання. (9–10)
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Заданне 7
а) Напішыце назвы першых мануфактур на беларускіх землях,
якія ўяўлялі сабой прадпрыемствы па вырабу шкла. (3–4)
б) Вызначце, аб якой мануфактуры згадваецца ў вершы М.Багда
новіча. (5–6).
Цямнее край зубчаты бору...
I тчэ, забыўшыся, рука
Заміж персідскага ўзору
Цвяток радзімы васілька.
в) Запоўніце табліцу, параўноўваючы становішча і ўмовы працы
работнікаў у рамеснай і мануфактурнай вытворчасці. (7–8)
Становiшча і ўмовы працы работнікаў
рамесная вытворчасць

мануфактурная вытворчасць

г) Зрабіце выснову аб эфектыўнасці працы ў рамеснай і мануфак
турнай вытворчасці (9–10)
Заданне 8
а) Пералічыце тыпы школ, якія існавалі на тэрыторыі Беларусі ў
другой палове XVIІ – першай палове XVIІІ ст. (3–4)
б) Што ўяўлялі сабой «трывіум» і «квадрывіум», якія вывучаліся
ў школах пры праваслаўных брацтвах? (3–4) Растлумачце паходжан
не гэтых назваў. (5–6)
в) Растлумачце, чаму каралі Рэчы Паспалітай падтрымлівалі
дзейнасць Віленскага ўніверсітэта. (7–8)
г) Сфармулюйце ўласныя адносіны да спаборніцтва як сістэмы
навучання ў езуіцкіх калегіўмах. (9–10)
Заданне 9
а) Напішыце імя гэтага вучонага, чыё вына
ходніцтва адлюстравана ў левым баку карцiны,
і назву яго кнігі. (3–4)
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б) Растлумачце, аб чым сведчыў пераклад кнігі гэтага вучонага на
еўрапейскія мовы. (5–6)
в) Вызначце, якім чынам вынаходніцтвы, зробленыя гэтым вучо
ным, паспрыялі асваенню касмічнай прасторы. (7–8)
г) Ці можна назваць першымі двума словамі з назвы вызначанай
вамі кнігі правядзенне сучасных феерверкаў, тэхналогія якіх грунту
ецца на вынаходніцтве гэтага вучонага? Свой адказ растлумачце.
(9–10)
Заданне 10
а) Напішыце імя гэтага вучонага, урад
жэнца Беларусі, якi жыў у Амстэрдаме i быў
прыхільнікам цара Пятра І. (3–4)

б) Вызначце, якія прадметы на карцiне сведчаць аб свецкім харак
тары поглядаў вызначанага вамі дзеяча. (5–6)
в) Карыстаючыся звесткамі аб дзейнасці гэтага вучонага, ахарак
тарызуйце яго ўклад у развіццё асветы. (7–8)
У Амстэрдаме ён пазнаёміўся з маладым Пятром І, калі быў за
прошаны ў якасці настаўніка замежных моў для членаў расійскай дэ
легацыі. Па даручэнні цара падрыхтаваў і выдаў у Амстэрдаме першы
дапаможнік па матэматыцы на рускай мове. Надрукаваў таксама
«Грамматику латинскую» і «Руковедение в грамматику славенорус
скую». Запрошаны ў Маскву, ён выдаў першыя рускамоўныя пад
ручнікі па граматыцы, рыторыцы і інш. Разам з запрошанымі Пятром I
у Расію галандскімі друкарамі стаў стваральнікам новага грамадзян
скага шрыфту, які сёння ўжываецца і ў нашым пісьме.
г) Параўнайце партрэты дзеячаў, змешчаныя ў заданнях 9 i 10; iх
вонкавы выгляд (адзенне), рэчы, якія яны трымаюцць у руках, і зра
біце выснову, ці адпавядаў узровень іх дасягненняў узроўню развiцця
еўрапейскай асветы і навукi. (9–10)
70

Заданне 11
а) Напішыце свецкае і манаскае імя першага прыдворнага паэта
расійскіх цароў, які выхоўваў Пятра І. (3–4)
б) Растлумачце, чаму гэтага дзеяча, ураджэнца Беларусі, лічаць
прадстаўніком рускай культуры. (5–6)
в) Вызначце на падставе малюнка назву падруч
ніка, з дапамогай якога гэты дзеяч культуры вучыў
царскіх дзяцей. (7–8)

г) Наколькі рэалістычнай была ідэя гэтага дзеяча аб аб’яднанні
хрысціян пад уладай рымскага папы і расійскага цара? Сваё мерка
ванне абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 12
а) Напішыце імя аўтара трактата «Аб неіснаванні Бога». (3–4)
б) Растлумачце на падставе вытрымкi з трактата погляд яго аўта
ра на ўзнікненне рэлігіі як веры ў Бога. (5–6)
«Рэлігія ўстаноўлена людзьмі няверуючымі, каб ім аддавалася па
шана… Вера ў бога ўведзена бязбожнікамі. Страх божы ўсяляецца
тымі, хто … усё робіць для таго, каб [іх]баяліся …»
в) Чаму гэты чалавек быў так жорстка пакараны па прыгавору
сеймавага суда? (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што аўтар трактата быў бязбожнікам,
г. зн. увогуле адмаўляў існаванне Бога? Свой адказ абгрунтуйце на
падставе вытрымкi з трактата. (9–10)
«… Чалавек – тварэц Бога, а Бог – стварэнне чалавека. … Бог
з’яўляецца не сапраўднай сутнасцю, а [тварэннем] розуму …»
Заданне 13
а) Нагадайце, у якіх навучальных установах і якой мове надавала
ся асаблівая ўвага як сродку процістаяння каталіцтву. (3–4)
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б) Якая навучальная ўстанова праіснавала 300 гадоў і ў якой ся
род іншых прадметаў вывучалася старабеларуская мова? (3–4)
в) Вызначце, якая мова пад назвай «русчизна» згадваецца ў вер
шы Яна Казіміра Пашкевіча, напісаным у 1621 г. (7–8)
Полска квитнет лациною,
Литва квитнет русчизною.
Без той в Полсце не пребудзеш,
Без той в Литве блазнем [неадукаваным чалавекам] будзеш.

г) У чым заключаецца патрыятызм аўтара гэтых радкоў? (9–10)
Заданне 14
а) Як склаўся ў пачатку XVIІІ ст. гістарычны лёс будынка Сафій
скага сабора ў Полацку ў сувязі з падзеямі Паўночнай вайны? (3–4)
б) Растлумачце, аб чым сведчыла будаўніцтва ў Полацку ратушы.
(5–6)
в) Вызначце, як змяніўся вонкавы выгляд Полацкага Сафійскага
сабора ў XVIІІ ст. у параўнанні з ХІ ст. (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што арганізацыя ў Полацку навучальнай
установы, якая належала прыхільнікам Таварыства Ісуса, сведчыла
аб распаўсюджваніі Котррэфармацыі? Свой адказ растлумачце. (9–10)
Заданне 15
а) Нагадайце імя гэтага гістарычнага дзеяча.
Яго жонак увасобiў на адной з сваiх карцiн нямецкi
мастак, які працаваў у жанры сармацкага партрэта.
(3–4)

б) Растлумачце, з якой гістарычнай з’явай быў звязаны сармацкі
партрэт. (5–6)
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в) Нагадайце імя караля Рэчы Паспалітай, яко
га называлі «каралём сарматам», і ахарактарызуй
це асобу шляхціца сармата. (7–8)

г) Ці меў пад сабой сапраўдныя гістарычныя рэаліі сарматызм?
Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)

Раздзел ІІІ. Беларусь у другой палове XVIІІ ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå ïàíÿööÿ¢: øëÿõåöê³ÿ âîëüíàñö³; Êàðäûíàëüíûÿ ïðàâû; Ïàñòàÿííàÿ Ðàäà; äûñ³äýíòû; êàñ³íåðû; ãîñö³; Àñâåòí³öòâà;
Àäóêàöûéíàÿ êàì³ñ³ÿ; êëàñ³öûçì; ðàêàêî; ô³ç³ÿêðàòû; ïðûãîííû òýàòð.
Íàçûâàöü äàòû: àãðàðíàé ðýôîðìû À. Òûçåíãà¢çà; ñòâàðýííÿ
äûñ³äýíöê³õ êàíôåäýðàöûé; óðà¢íàâàííÿ ïðàâî¢ äûñ³äýíöêàé øëÿõòû
ç ïðàâàìi êàòàë³öêàé; çàñíàâàííÿ Àäóêàöûéíàé êàì³ñ³³; ïàäçåëà¢ ³ ïðûíÿööÿ Êàíñòûòóöû³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïðàâÿäçåííÿ «Âÿë³êàãà» ³ äðóãîãà
«íÿìîãà» ñîéìà¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïà¢ñòàííÿ ïàä êiðà¢íiöòâàì Ò. Êàñöþøê³.
Ïåðàë³÷âàöü: ïðûêëàäû ìàãíàöêàãà ïðàäïðûìàëüí³öòâà; àñíî¢íûÿ
ã³ñòàðû÷íûÿ ôàêòû ³ ³ì¸íû ãiñòàðû÷íûõ àñîá, ÿê³ÿ çâÿçàíû ç äàëó÷ýííåì çÿìåëü Áåëàðóñ³ äà Ðàñ³éñêàé ³ìïåðû³ ¢ ïðàöýñå ïàäçåëà¢ Ðý÷û
Ïàñïàë³òàé; ïðûãîííûÿ òýàòðû ³ ïàëàöàâà-çàìêàâûÿ êîìïëåêñû íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; íàâóêîâûÿ àäêðûöö³, çðîáëåíûÿ ¢ðàäæýíöàì³ Áåëàðóñ³; ïðàäñòà¢í³êî¢ ô³ëàñîôñêàé äóìê³ ³ ã³ñòàðû÷íàé íàâóê³.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: íàñåëåíûÿ ïóíêòû, äçå áûë³ ïàáóäàâàíû ïàëàöàâà-çàìêàâûÿ êîìïëåêñû ³ ³ñíàâàë³ ïðûãîííûÿ òýàòðû; òýðûòàðûÿëüíûÿ çìåíû ¢ ïðàöýñå äàëó÷ýííÿ áåëàðóñê³õ çÿìåëü äà Ðàñ³éñêàé
³ìïåðû³.
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Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: ñïðîáû ðýôàðìàâàííÿ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé;
àæûööÿ¢ëåííå ðýôîðìû àäóêàöû³ ¢ âûí³êó äçåéíàñö³ Àäóêàöûéíàé
êàì³ñ³³; ïðàöýñ äàëó÷ýííÿ áåëàðóñê³õ çÿìåëü äà Ðàñ³éñêàé ³ìïåðû³.
Òëóìà÷ûöü: ïàíÿööå «øëÿõåöêàÿ àíàðõ³ÿ»; ñóòíàñöü äûñ³äýíöêàãà
ïûòàííÿ; óíóòðûïàë³òû÷íûÿ ³ çíåøíåïàë³òû÷íûÿ ïðû÷ûíû ïàäçåëà¢
Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïðû÷ûíû ³ ìýòû ïà¢ñòàííÿ ïàä ê³ðà¢í³öòâàì Ò. Êàñöþøê³; ïðûíöûïû ðýôîðìû ñ³ñòýìû àäóêàöû³, ïðàâåäçåíàé Àäóêàöûéíàé êàì³ñ³ÿé.
Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: ìàãíàöê³ì ïðàäïðûìàëüí³öòâå; àáâàñòðýíí³ äûñ³äýíöêàãà ïûòàííÿ; ïàë³òû÷íûì êðûç³ñå ³ ñïðîáàõ ðýôàðìàâàííÿ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ôîðìàõ òýàòðàë³çàöû³ áûòó.
Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: ïðû÷ûíû çí³êíåííÿ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ç ïàë³òû÷íàé êàðòû Å¢ðîïû; ìàòûâû äçåéíàñö³ Ò. Êàñöþøê³ ³ Ì³õàëà Êëåàôàñà Àã³íñêàãà.
Õàðàêòàðûçàâàöü: àãðàðíóþ ðýôîðìó À. Òûçåíãà¢çà; äçåéíàñöü
². Õðàïòîâ³÷à; ýâàëþöûþ ñ³ñòýìû äçÿðæà¢íàãà ê³ðàâàííÿ ¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé àä ìàãíàöêàé äà øëÿõåöêàé ðýñïóáë³ê³; àñîáó Ò. Êàñöþøê³ ÿê
íàöûÿíàëüíàãà ãåðîÿ ÇØÀ ³ Ïîëüø÷û; ïîãëÿäû Ã. Êàí³ññêàãà.
Ïàðà¢íî¢âàöü: àãðàðíûÿ ðýôîðìû Æûã³ìîíà À¢ãóñòà ³ À. Òûçåíãà¢çà; ïðû÷ûíû ¢òâàðýííÿ ³ ïàäçåëà¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïðûãîííû òýàòð ³ áàòëåéêó.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ: ïðàâàì «ë³áåðóì
âåòà» ³ ïàë³òû÷íûì êðûç³ñàì Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; àñëàáëåííåì öýíòðàëüíàé (êàðàëå¢ñêàé) óëàäû ¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ³ ÿå ïàäçåëàì³ ñóñåäí³ìi äçÿðæàâàìi; äçåéíàñöþ êàíôýäýðàöûé ³ ïàë³òû÷íûì êðûç³ñàì
Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ïàäçåëàì³ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ³ ïà¢ñòàííåì ïàä
ê³ðà¢í³öòâàì Ò. Êàñöþøê³.
Äàêàçâàöü: âûêàðûñòàííå äûñ³äýíöêàãà ïûòàííÿ çàìåæíûì³ äçÿðæàâàì³ äëÿ ¢ìÿøàííÿ âà ¢íóòðàíûÿ ñïðàâû Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; íàÿ¢íàñöü ãëûáîêàãà ïàë³òû÷íàãà êðûç³ñó ¢ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé íàïÿðýäàäí³
ÿå ïàäçåëà¢; ñòâàðýííå ïåðàäóìî¢ äëÿ âûâàäó Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ç
ïàë³òû÷íàãà êðûç³ñó øëÿõàì ïðûíÿööÿ Êàíñòûòóöû³ 3 ìàÿ 1791 ã.
Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: óêëàä óðàäæýíöà¢ Áåëàðóñ³ ¢ ðàçâ³öö¸ íàâóê³ ³ ìàñòàöòâà; ã³ñòàðû÷íûÿ ¢ðîê³ çí³êíåííÿ Ðý÷û Ïàñïàë³òàé ÿê ñàìàñòîéíàé
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äçÿðæàâû; íàñòóïñòâû ¢âàõîäæàííÿ áåëàðóñêiõ çÿìåëü ó ñêëàä Ðàñiéñêàé iìïåðûi.
Âûçíà÷àöü: õàðàêòàð ðýôîðì Ðý÷û Ïàñïàë³òàé; ã³ñòàðû÷íûÿ ¢ìîâû ðàñïà¢ñþäæâàííÿ Àñâåòí³öòâà ¢ Áåëàðóñ³ ¢ äðóãîé ïàëîâå XVIII ñò.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: ³äýé ô³ç³ÿêðàòà¢; ìàãíàöêàãà ïðàäïðûìàëüí³öòâà; äçåéíàñö³ Ò. Êàñöþøê³ ³ ß. ßñ³íñêàãà.

Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Напішыце на картасхеме назвы эканомій, дзе па ініцыятыве гэ
тага дзеяча праводзілася аграрная рэформа, і яго імя. (3–4)

б) Растлумачце, навошта ў вёсках ствараліся камунальныя ма
газіны, а ў эканоміях – камунальныя касы. (5–6)
в) Вызначце, чым фальварак у час правядзення валочнай памеры
адрозніваўся ад фальваркаў, створаных у эканоміях пры ажыццяў
ленні аграрнай рэформы. (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што аграрная рэформа скасавала фаль
варкова паншчынную сістэму, уведзеную яшчэ ў сярэдзіне ХVІІ ст.
пры Жыгімонце ІІ Аўгусце? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 2
а) У чым заключаліся ідэі фізіякратаў? (3–4)
б) Растлумачце, якім чынам ідэі фізіякратаў былі звязаны з Ас
ветніцтвам. (5–6)
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в) Вызначце, якім чынам І. Храптовічу ўдалося павялічыць пры
быткі са сваіх маёнтккаў у тры разы. (7–8)
г) Ці можна лічыць мануфактуры, створаныя магнатамі, прыкла
дам развіцця таварна грашовых адносін? Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
Заданне 3
а) У чым заключалася дысідэнцкае пытанне ў Рэчы Паспалітай?
(3–4)
б) Растлумачце, якім чынам расійскія ўлады выкарысталі дысі
дэнцкае пытанне. (5–6)
в) Вызначце прычыны ўдзелу ў канфедэра
цыі гэтай гістарычнай асобы і напішыце яе імя.
(7–8)

г) Ці стваралі Кардынальныя правы, зацверджаныя на сейме
Рэчы Паспалітай у 1768 г., аснову для яе стабільнага палітычнага
развіцця? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 4
а) Які сойм у гісторыі Рэчы Паспалітай атрымаў назву «Вяліка
га», а які – другога «нямога»? (3–4)
б) Растлумачце, чаму паслы Чатырохгадовага сейма абвясцілі яго
канфедэрацыяй. (5–6)
в) Дакажыце, што прыняцце Канстытуцыі Рэчы Паспалітай ства
рала перадумовы для вываду гэтай дзяржавы з палітычнага крызісу.
(7–8)
г) Ці можна лічыць дзеянні прыхільнікаў Таргавіцкай канфедэра
цыі антыпатрыятычнымі і здрадніцкімі? Свой адказ абгрунтуйце.
(9–10)
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Заданне 5
а) Напішыце, якой гістарычнай падзеі прыс
вечана гэта карціна і якой па ліку была гэта па
дзея ў свеце. (3–4)
б) Назавiце iмя дзяржаўнага дзеяча на гэтай
карцiне і растлумачце, чаму яго нясуць на ру
ках. (5–6)

в) Параўнайце ўмовы аб’яднання ВКЛ і Польшчы пры заклю
чэнні Люблінскай уніі і пры прыняцці соймам Рэчы Паспалітай «Уза
емнага даручэння абодвух народаў». Зрабіце з праведзенага параў
нання выснову аб узроўні дзяржаўнай самастойнасці ВКЛ. (7–8)
г) Ці можна лічыць, што Асноўны закон, аб якім сведчыць адлюс
траваная на карціне гістарычная падзея, меў усесаслоўны характар?
Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 6
а) Абазначце на картасхеме тэры
торыі
Беларусі,
далучаныя
да
Расійскай імперыі ў выніку падзелаў
Рэчы Паспалітай і напішыце гады, калі
яны адбыліся. (3–4)

б) Растлумачце на падставе вытрымкi з наказу гродзенскага павя
товага сойміка ад 22 сакавіка 1773 г. паслам на Варшаўскі сойм пры
чыны падзелаў Рэчы Паспалітай. (5–6)
«Наша Рэч Паспалітая ўзрушана і аслаблена пастаяннымі беска
ралеўямі і лёгка ўзнікаючымі з прыватнага пачыну беспарадкамі. Не
забяспечана прыняцце рашэнняў соймамі, таму няма ні ўнутранай, ні
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знешняй бяспекі. Няма сілы, якая б забяспечвала выкананне зако
наў».
в) Чаму падзеі, аб якіх згадваецца ў дадзеным гістарычным даку
менце, выклікалі незадавальненне з расійскага боку? (7–8)
«... Неспакой і разлады, што пачаліся ў Каралеўстве Польскім пас
ля перамены ў 3 і дзень мая 1791 г., самаадвольным і гвалтовым чы
нам зробленай у старажытным яго праўленні, безупынна працяг
валіся і да такой ступені пашырыліся, што, нягледзячы на прыкладзе
ныя імператрыцай усерасійскаю старанні аб супакаенні тых, цішыня і
спакой сумежных дзяржаў падвяргаліся ад таго яўнай небяспецы …»
г) Адзначце, дзе на карыкатуры, прысвечанай першаму падзелу
Рэчы Паспалітай, адлюстраваны яе кароль Станіслаў Аўгуст Паня
тоўскі і расійская імператрыца Кацярына ІІ. Сваё меркаванне растлу
мачце. (9–10)

Заданне 7
а) Нагадайце, да якой гiстарычнай па
дзеi мае адносiны персанаж гэтай карцiны i
ў якi момант ён адлюстраваны? (3–4)
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б) Растлумачце паводзіны гэтай асобы. (5–6)
в) Аб чым сведчылі адносіны да гэтай асобы з боку іншых удзель
нікаў вызначанай вамі гістарычнай падзеі. (7–8)
г) Прапануйце ўласны варыянт дзеянняў, накіраваных на дасяг
ненне мэты, якую ставіла перад сабой гэта асоба. (9–10)
Заданне 7
а) Напішыце імя гэтага гістарычнага дзея
ча – ураджэнца Беларусі. (3–4)

б) Растлумачце, чаму гэтага дзеяча лічаць нацыянальным героем
у ЗША і Польшчы, а таксама ганаровым грамадзянінам Францыі.
(5–6)
в) Што азначаў лозунг паўстання пад кіраўніцтвам гэтага дзеяча:
«Вольнасць, цэласнасць, незалежнасць»? (7–8)
г) На падставе вытрымкi з гістарычнага дакумента вызначце, ад
імя каго ён складзены і як тлумачацца ў ім унутрыпалітычныя і знеш
непалітычныя абставіны, якія паўплывалі на гістарычны лёс Рэчы
Паспалітай. (7–8)
«Слухай, Народзе Ліцвінскі, што Табе гаворыць не кароль слабы
са слабейшага яшчэ трону... але спакойнае згуртаванне спагадлівых
тваіх сыноў...
Мужны народ французскі, разам з іншымі, падае нам сяброўскую
руку, патрабуе паўстання нашага ... адно нам з двух выбраць застаец
ца; ужыць астатак сілы для вызвалення сябе альбо бязлітасна
загінуць ад рукі заўсёды непрыязных, а цяпер яшчэ і раздражнёных
суседзяў».
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Заданне 8
а) Нагадайце погляды гэтага дзеяча на пабудо
ву палітычнай улады ў Рэчы Паспалітай і яго імя.
(3–4)

б) Растлумачце, чаму Іосіфа Яленскага называлі першым «шля
хецкім рэвалюцыянерам». (5–6)
в) Вызначце, у чым заключалася супрацьлегласць у поглядах на
форму дзяржаўнага кіравання ў Іосіфа Яленскага і Адама Нару
шэвіча. Якая з форм дзяржаўнага кіравання Рэчы Паспалітай існава
ла пры іх жыцці? (7–8)
г) Вызначце, якая тэорыя адлюстравана ў наступным гістарыч
ным дакуменце, і якую ролю магло адыграць яе ажыццяўленне для
пераадолення палітычнага крызісу ў Рэчы Паспалітай. (9–10)
«Усялякая ўлада грамадства чалавечага свой пачатак бярэ з волі
народа. Каб жа цэласнаснаць дзяржаў, свабода грамадзянская і пара
дак грамадства ў раўнавазе назаўжды заставаліся, з трох улад кіраван
не народа складацца павінна... улады [выканаўчай] у станах аб’яд
наных [Сойм], улады найвышэйшай заканадаўчай у Каралі.. і ўлады
судовай ... ».
Заданне 9
а) Нагадайце назву вышэйшай навучальнай
установы, рэктарам якой на працягу 23 гадоў
з’яў ляўся гэты дзеяч навукі. Напішыце яго імя.
(3–4)
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б) Растлумачце, у чым заключаўся развіццёвы характар навучан
ня ў школах, створаных Адукацыйнай камісіяй? (5–6)
в) На падставе вытрымкi з наказу Гродзенскага павятовага сой
міка паслам на Варшаўскі сойм 1733 г. вызначце, які характар мела
адукацыя ў Рэчы Паспалітай. (7–8)
«... [Паслам] даручаецца хадайнічаць пра выданне цвёрдага зако
ну, каб нікога з сялянскіх дзяцей не прымалі ў школы для навучання
грамаце, бо, па задуме богабаязных заснавальнікаў, школы былі за
снаваны з мэтай выхавання шляхецкай моладзі, ад якой Рэч Пас
палітая ў свой час можа атрымаць дапамогу для агульнай карысці, а
не для плебеяў... Сялянскі род добры, калі ён у смутку, але дрэнны,
калі ён у радасці ці калі адукаваны школьнымі навукамі ... ».
г) Ці стварала дзейнасць Адукацыйнай камісіі ўмовы для пераа
долення вызначанага вамі характару адукацыі? Свой адказ абгрун
туйце. (9–10)
Заданне 10
а) Нагадайце, аб якой унікальнай культурнай
з’яве сведчыла дзейнасць жонкі магната Міхала
Казіміра Радзівіла (Рыбанькі) i яе імя. (3–4)

б) Растлумачце, чаму тэатр, заснаваны гэтым
магнатам у Слоніме, набыў еўрапейскую славу.
(5–6)
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в) У чым заключалася розніца паміж тэат
ральнай дзейнасцю магнатаў і адлюстраваным
на малюнку народным тэатрам, назва якога па
ходзіла ад польскай назвы горада, дзе нарадзіўся
Ісус Хрыстос? (7–8)

г) Сфармулюйце ўласныя адносіны да забаўляльных форм тэат
ралізацыі быта, якія былі ўласцівы Мiхалу Казiмiру Каралю Ста
нiславу Радзiвiлу (па мянушцы Пане Каханку). (9–10)

9 КЛАС
Раздзел І. Беларусь на зыходзе феадалізму:
канец ХVІІІ – сярэдзіна ХІХ ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: ìÿæà ÿ¢ðýéñêàé àñåëàñö³, âàåííûÿ ïàñÿëåíí³, ðýêðóöêàÿ ïàâ³ííàñöü, à¢òàíîì³ÿ, «ïëàí
Àã³íñêàãà», ô³ëàìàòû, ô³ëàðýòû, äçåêàáðûñòû, êàíô³ñêàöûÿ, «ðàçáîð»
øëÿõòû, Ïîëàöê³ öàðêî¢íû ñàáîð, êàíôåñ³ÿ, àãðàðíàå ïûòàííå, ôàëüâàðêîâà-ïàíø÷ûííàÿ ñ³ñòýìà ãàñïàäàðàííÿ, ãàñïàäàð÷àÿ ñïåöûÿë³çàöûÿ, ìà¸íòàê, àáø÷ûíà, «âîëüíûÿ ñåëüñê³ÿ àáûâàöåë³», ðýôîðìà
Ï.Ä. Ê³ñÿë¸âà, ³íâåíòàðíàÿ ðýôîðìà, êîð÷ìû, ëàíêàñòýðñêàÿ øêîëà,
áåëàðóñàçíà¢ñòâà, ë³öâ³íñê³ ïàòðûÿòûçì, ðàìàíòûçì.
Íàçûâàöü äàòû: óñòàíà¢ëåííÿ ìÿæû ÿ¢ðýéñêàé àñåëàñö³; ðýàðãàí³çàöû³ Ãàëî¢íàé Â³ëåíñêàé øêîëû âà ¢í³âåðñ³òýò; ïåðàïðà¢ àðì³³ Íàïàëåîíà ïðàç Í¸ìàí ³ Áÿðýç³íó êàëÿ â. Ñòóäç¸íêà àäêðûööÿ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ïåðøûõ ôàáðûê; ïà¢ñòàííÿ ¢ Ïîëüø÷û, Ë³òâå ³ Áåëàðóñ³;
àäìåíû äçåÿííÿ Ñòàòóòà Âÿë³êàãà Êíÿñòâà Ë³òî¢ñêàãà ¢ áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ; çàêðûööÿ Â³ëåíñêàãà ¢í³âåðñ³òýòà; ïðàâÿäçåííÿ Ïîëàöêàãà
öàðêî¢íàãà ñàáîðà; àæûööÿ¢ëåííÿ ðýôîðìû Ï.Ä. Ê³ñÿë¸âà ñÿðîä
äçÿðæà¢íûõ ñÿëÿí ³ ³íâåíòàðíàé ðýôîðìû.
Ïåðàë³÷âàöü: ïðîçâ³ø÷û êàìàíäóþ÷ûõ 1-é ³ 2-é ðóñê³ìi àðì³ÿìi, ãåðîÿ¢ âàéíû 1812 ã.; íàñòóïñòâû âàéíû 1812 ã. äëÿ Áåëàðóñ³; ñòóäýíöê³ÿ
òàéíûÿ òàâàðûñòâû, àðãàí³çàöû³, çâÿçàíûÿ ç äçåêàáðûñöê³ì ðóõàì íà
òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³, «Äýìàêðàòû÷íàå òàâàðûñòâà» ³ ³ì¸íû ê³ðà¢í³êî¢
(çàñíàâàëüí³êà¢); ³ì¸íû ïîëüñêà-áåëàðóñê³õ äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû; ïðîçâ³ø÷û ³ òâîðû äçåÿ÷à¢ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû; ïðîçâ³ø÷û äçåÿ÷à¢ áåëàðóñàçíà¢ñòâà ³ ³õ íàâóêîâûÿ äàñÿãíåíí³; ³ì¸íû ìàñòàêî¢ ³ ³õ êàðö³íû ç
âûêàðûñòàííåì ðýïðàäóêöûé; íàéáîëüø çíà÷íûÿ ïîìí³ê³ àðõ³òýêòóðû.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: ðàçìÿø÷ýííå âîéñêà¢ ³ íàïðàìê³ áàÿâûõ äçåÿííÿ¢ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢ ÷àñ âàéíû 1812 ã.; ìåñöû çàñíàâàííÿ
ïåðøûõ ôàáðûê; ãàëî¢íûÿ ãàíäë¸âûÿ øëÿõ³ i ñóäíàõîäíûÿ êàíàëû;
ìÿæó ÿ¢ðýéñêàé àñåëàñö³; ãàðàäû, äçå áðàòàì³ ß. ³ Ê. Òûøêåâ³÷àì³ áûë³
çàñíàâàíû ïåðøû ã³ñòàðû÷íû ìóçåé ³ ìóçåé ñòàðàæûòíàñöåé.
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Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: õîä áàÿâûõ äçåÿííÿ¢ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³
¢ àäïàâåäíàñö³ ç ïëàíàì³ âàþþ÷ûõ áàêî¢; çìåíû ¢ ñ³ñòýìå àäóêàöû³.
Òëóìà÷ûöü: õàðàêòàð âàéíû 1812 ã. äëÿ Ðàñ³éñêàé ³ìïåðû³; ìýòû
¢òâàðýííÿ ×àñîâàãà ¢ðàäà ÂÊË ó ÷àñ âàéíû 1812 ã.; íàçâû Òàâàðûñòâà¢
ô³ëàìàò¢ ³ ô³ëàðýòà¢; ïðû÷ûíû ¢äçåëó øëÿõòû áåëàðóñê³õ çÿìåëü ó
ïà¢ñòàíí³ 1830–1831 ãã.; ïðû÷ûíû àæûööÿ¢ëåííÿ «ðàçáîðà øëÿõòû»;
ïðû÷ûíû ïðàâÿäçåííÿ ðýôîðìû Ï.Ä. Ê³ñÿë¸âà ³ ³íâåíòàðíàé ðýôîðìû;
íàçâó êàìåäû³-îïåðû Â. Äóí³íà-Ìàðöiíêåâ³÷à «Ñÿëÿíêà (²äûë³ÿ)»; ïðû÷ûíû ³ñíàâàííÿ ïîëüñêàìî¢íàé ë³òàðàòóðû.
Ïåðàë³÷âàöü ôàêòû, ÿê³ÿ ñâåä÷àöü àá: äâàðàíñêà-øëÿõåöê³ì ³ ðýâàëþöûéíà-äýìàêðàòû÷íûì õàðàêòàðû ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãà ðóõó;
ðàçëàæýíí³ ôåàäàëüíà-ïðûãîíí³öêàãà ëàäó ¢ Áåëàðóñ³ ¢ ïåðøàé ïàëîâå XIX ñò.; çàðàäæýíí³ ýëåìåíòà¢ êàï³òàë³ñòû÷íàé àðãàí³çàöû³ âûòâîð÷àñö³ ¢ ñåëüñêàé ãàñïàäàðöû ³ ïðàìûñëîâàñö³ Áåëàðóñ³ ¢ ïåðøàé ïàëîâå XIX ñò.
Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: ìàòûâû Ì³õàëà Êëåàôàñà Àã³íñêàãà ïðû ðàñïðàöî¢öû
ïëàíà àäíà¢ëåííÿ ÂÊË; õàðàêòàð ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íàãàãà ðóõó ¢ áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ; ïðû÷ûíû ðàçëàæýííÿ ôàëüâàðêîâà-ïàíø÷ûííàé
ñ³ñòýìû ãàñïàäàðàííÿ; ìàòûâû äçåéíàñö³ Ï.Ä. Ê³ñÿë¸âà; ïðû÷ûíû
íÿ¢äà÷û ³íâåíòàðíàé ðýôîðìû; ðîëþ Â. Äóí³íà-Ìàðö³íêåâ³÷à ¢ ñòàíà¢ëåíí³ íîâàé áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû.
Õàðàêòàðûçàâàöü: àäíîñ³íû ðîçíûõ ïëàñòî¢ íàñåëüí³öòâà áåëàðóñê³õ çÿìåëü äà Íàïàëåîíà; ãàñïàäàð÷óþ ñïåöûÿë³çàöûþ Áåëàðóñ³ ¢
àãóëüíàðàñ³éñêàé ãàñïàäàð÷àé ñ³ñòýìå; ïåðàïðàöî¢÷û ê³ðóíàê ïðàìûñëîâàñö³ ¢ Áåëàðóñ³; ðàìàíòûçì ó òâîð÷àñö³ áåëàðóñê³õ ï³ñüìåíí³êà¢ ³
ìàñòàêî¢.
Ïàðà¢íî¢âàöü: àäíîñ³íû äà ïà¢ñòàííÿ 1830–1831 ãã. ç áîêó øëÿõòû
³ áîëüøàñö³ ñÿëÿíñêàãà íàñåëüí³öòâà áåëàðóñê³õ çÿìåëü; ìàíóôàêòóðíóþ ³ ôàáðû÷íóþ ôîðìû âûòâîð÷àñö³.
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ: âàåííûì³ ïëàíàì³
Íàïàëåîíà ³ ïàë³òû÷íûì³ íàìåðàì³ øëÿõòû áåëàðóñê³õ çÿìåëü; ïà¢ñòàííåì 1830–1831 ãã. ³ ïðûíÿööåì öàðñê³ì óðàäàì êóðñà íà àñëàáëåííå ïîëüñêàãà ¢ïëûâó ¢ áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ; óâÿäçåííåì «ìÿæû àñåëàñö³» ³ ïåðàíàñÿëåííåì áåëàðóñê³õ ãàðàäî¢ ÿ¢ðýéñê³ì íàñåëüí³öòâàì;
óêëþ÷ýííåì áåëàðóñê³õ çÿìåëü ó àãóëüíàðàñ³éñêóþ ãàñïàäàð÷óþ ñ³ñòýìó ³ âûçíà÷ýííåì ³õ ãàñïàäàð÷àé ñïåöûÿë³çàöû³; ïàë³òûêàé öàðñêàãà
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¢ðàäà ïà ïåðààäîëåíí³ íàñòóïñòâà¢ øëÿõåöê³õ ïà¢ñòàííÿ¢ ³ çàêðûöö¸ì
øýðàãó âûøýéøûõ íàâó÷àëüíûõ óñòàíî¢ ç ïåðàâîäàì àñòàòí³õ íà ðóñêóþ ìîâó íàâó÷àííÿ.
Äàêàçâàöü, øòî: ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íû ðóõ ó Áåëàðóñ³ ¢ ïåðøàé
òðýö³ Õ²Õ ñò. ìå¢ äâàðàíñê³ (øëÿõåöê³) õàðàêòàð; êðûç³ñíû ñòàí ôåàäàëüíà-ïðûãîíí³öêàãà ëàäó ¢ áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ.

Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: óêëàä óäçåëüí³êà¢ ðóõó ñàìààáàðîíû ¢ ðàçãðîì íàïàëåîíà¢ñê³õ âîéñê íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; ðîëþ ðýôîðìû Ï. Ä. Ê³ñÿë¸âà ¢
ñòâàðýííi ¢ìî¢ äëÿ ðàçâ³ööÿ ãàñïàäàð÷àé ³í³öûÿòûâû äçÿðæà¢íûõ ñÿëÿí.
Âûçíà÷àöü: ã³ñòàðû÷íàå çíà÷ýííå ïåðàìîã³ Ðàñ³³ ¢ âàéíå 1812 ã. íàä
Íàïàëåîíàì; çìÿñòî¢íàå íàïà¢íåííå ïà÷óööÿ ë³öâ³íñêàãà ïàòðûÿòûçìó.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû äà: ïëàíà Àã³íñêàãà; ïàç³öû³ øëÿõòû ³ ñÿëÿí äà Íàïàëåîíà; ìåòàäà¢ ³ âûí³êà¢ ïðàâÿäçåííÿ ðýôîðìû Ï. Ä. Ê³ñÿë¸âà ¢ äçÿðæà¢íàé â¸ñöû ³ ³íâåíòàðíàé ðýôîðìû ¢ ïàìåø÷ûöêàé
â¸ñöû.
Ïðàãíàç³ðàâàöü: ìàã÷ûìàñö³ àæûööÿ¢ëåííÿ ïëàíà Àã³íñêàãà, çâÿçàíûÿ ç äçÿðæà¢íûì óëàäêàâàíí³ áåëàðóñê³õ çÿìåëü.

Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Абазначце з дапамогай стрэлак на
картасхеме напрамкі наступлення ў па
чатковы і адступлення французскіх вой
скаў ў завяршальны перыяды вайны 1812
г. (3–4)

б) Абазначце на картасхеме гарады, каля якіх здзейснілі свае по
дзвігі воіны расійскай арміі (3–4) і растлумачце прычыны іх гераізму
і самаахвярнасці. (5–6)
в) Растлумачце, што азначала і чаму ўжывалася скіфская тактыка
вядзення баявых дзеянняў расійскім камандаваннем у пачатковы пе
рыяд вайны і тактыку наступлення расійскіх войскаў ў завяршальны
перыяд. (7–8)
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г) Чаму вайна 1812 г. у гісторыі Расіі лічыцца Айчыннай? Ці мож
на такім чынам ахарактыразаваць гэту вайну для насельніцтва Бела
русі? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 2
а) Параўнайце першапачатковыя адносіны да напалеонаўскіх
войскаў з боку шляхты, магнатаў і з боку сялянства (5–6) і зрабіце
выснову аб прычынах такіх адносін. (7–8)
б) Растлумачце, як змяніліся адносіны мясцовой шляхты, сялян і
мяшчан да напалеонаўскіх войскаў у ходзе вайны 1812 г. (5–6) і
зрабіце выснову аб прычынах гэтых змен. (7–8)
в) Якія фактары паўплывалі на паражэнне войскаў Напалеона і
перамогу Расіі ў вайне 1812 г.: прыродна кліматычныя, ваенна так
тычныя, маральна псіхалагічныя? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 3
а) Запоўніце табліцу. (5–6)
Адносіны царскіх улад да ўдзельнікаў вайны 1812 г.
Адносіны да шляхты і магнатаў,
якія падтрымалі Напалеона

Адносіны да прыгонных сялян, якія
прымалі актыўны ўдзел у руху
супраціўлення французскім войскам

б) Зрабіце выснову аб прычынах такіх адносін. (7–8)
в) Ці можна лічыць удзел шляхты і магнатаў былога ВКЛ у вайне
на баку Напалеона праяўленнем іх патрыятычных пачуццяў? Свой
адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 4
а) Напішыце назву плана, вытрымкi з якога
даюцца нiжэй i якi належыць гэтай гiстарыч
най асобе. (3–4)
«Калі я буду мець шчасце ад таго, што
запіска гэта будзе прачытана … буду дастатко
ва шчаслівым, каб быць выкліканым для на
пісання адпаведнага праекта арганізацыі Літ
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вы …. Цяпер жа я абмяжоўваюся тлумачэннем правоў, якія можна
было б надаць ліцвінам, і нагадаю параўнальнае становішча ў гэтым
выпадку жыхароў Літвы і жыхароў Варшаўскага княства і, урэшце,
якія ёсць выгады ад гэта для рускага ўрада.
Ліцвінам адным росчыркам пяра будзе вернута бацькаўшчына,
тады як варшавяне маюць цяпер толькі надзею і павінны яе акупіць
яшчэ цаной уласнай крыві. Ліцвіны, складаючы частку вялікага цэла
га, ганарацца тым, што з’яўляюцца падданымі імператара Аляксанд
ра, да якога яны шчыра прывыклі; абавязаны яму за дабрадзейства і
ведаюць, што чатырохсоттысячная расійская армія заўсёды гатова іх
абараніць ад усялякага непрыяцельскага нашэсця».
б) У чым аўтару гэтага гістарычнага дакумента бачыцца розніца ў
становішчы жыхароў Літвы і жыхароў Варшаўскага княства? (5–6)
в) Растлумачце, якія жыццёвыя абставіны аўтара падштурхнулi
яго да стварэння плана, а таксама назву яго сусветна вядомага музыч
нага твора «Развітанне з Радзімай». (7–8)
г) Вызначце, што вынiкае са зместу вышэй прыведзенага дакумен
та адносна ўпарадкавання палітычнага статусу жыхароў Літвы.
(9–10)
Заданне 5
а) Вызначце, выкарыстаўшы вытрымку з запіскі магілёўскага
кіраўніка дваранства, у чым заключалася тактыка Напалеона ва ўза
емаадносінах з мясцовым беларускім насельніцтвам. (7–8)
«По вторжении ... неприятельских сил в пределы Могилёвской
губ. ... учреждена была губернская... уездная комиссия из частных
лиц. Действия сих комиссий имели главнейшее направление к дос
тавлению, по строгим требованиям тогдашнего начальства, продо
вольственных и прочих веществ для войск, а в отношении полицей
ского порядка основано было правление на правах военных, которых
власть распространялась и на жителей вообще.
...Некоторые... крестьяне предавались волнению против власти
помещиков... производили грабеж, разоряли помещичьи усадьбы,
расхищали имущества, и наконец последнее стремление сделалось по
губернии общим... Доставление же отечественных припасов для не
приятельских войск происходило ... вынужденными военною силою
мерами... »
87

б) Ці магла быць вызначаная вамі тактыка Напалеона паспяховай
ва ўзаемаадносінах з мясцовым беларускім насельніцтвам? Свой ад
каз абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 6
а) Растлумачце, чаму яўрэі сяліліся пераважна ў гарадах і мястэч
ках. (5–6)
б) Вызначце на падставе справаздачы мінскага губернатара за
1828 г. наступствы перанасялення беларускіх гарадоў яўрэйскім на
сельніцтвам. (7–8)
«… по городам жители христианские всех промыслов лишены
происками евреев, по большей части сии ж города населяющих …они
правилами своей религии, быв тесно между собою связаны, состав
ляя почти особый народ, и в каждом случае, где идет дело об уничто
жении чьего либо предприятия, подрывающего их нередко вредные
спекуляции, действуя общими силами не токмо с риском, но даже и с
видимою потерею, таким образом, всякое с ними соревнование соде
лали невозможным, а чрез сие довели в здешней губернии города до
того, что прочих жителей осталось в них весьма мало и сии, находясь
в состоянии бедном, не могут даже и думать о поправлении оного спо
собами, свойственному среднему классу людей. …»
Заданне 7
а) Нагадайце, аб якой гістарычнай падзеі (3–4) і з’яве (5–6) згад
ваецца ў вытрымцы з Указа цара Мікалая I ад 6 мая 1831 г.
« … По возникшему в некоторых уездах возвращенных от Польши
губерний мятежу многие помещики обнаружились открытыми врага
ми государства; … имения их должны быть взяты в казну, то дабы, с
одной стороны, не отлагать наказания преступников, а с другой, пре
дохранить самые сии имения от расстройства, повелеваем присту
пить немедленно к следующим мерам …»
б) Пералічыце меры, ужытыя царскім урадам (3–4), і вызначце іх
вынік. (7–8)
в) Запішыце назву вызначанай вамі гістарычнай падзеі ў тэкст
сведчанняў відавочцы гэтай падзеі. (5–6)
« ... ёсць адна прычына няўдачы á ñ – гэта адносіны паноў да ся
лянства. Паны думалі самі зрабіць á
ñ, але забыліся, што іх мала, а
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мужыкоў столькі, як мурашак. Паны не хацелі вызваліць сялянства,
бо, згубіўшы паншчыну і падданства мужыкоў, яны згубілі бы свае да
ходы ад мужыка і сваю вагу ў гаспадарстве, дзе яны ўсё, мужык –
нішто. Паншчына ёсць прычына ўпадку á ñ».
г) Вызначце, чаму прычыны няўдачы вызначанай вамі падзеі звяз
ваюцца з сацыяльна эканамічным становішчам сялянства? (9–10)
Заданне 8
а) Напішыце на картасхеме назву
горада – цэнтра губерні, дзе з’явіліся
першыя ў Беларусі фабрыкі. (3–4)

б) Напішыце імя графа – пачынальніка
прапрымальніцкай дынастыі, уладальніка
першых ў Беларусі фабрык, кіраўніка
слонімскага дваранства ў пачтаку ХІХ ст.,
партрэт якога напiсаў вядомы мастак
В.Ваньковiч. Нагадайце імёны асоб другой
паловы ХVІІІ ст., дзейнасць якіх стала
прыкладам магнацкага прапрымальніцтва.
(3–4)

в) Растлумачце, аб чым сведчыць той факт, што на прадпрыемст
вах, якія належалі вызначанаму вамі дзеячу, упершыню ў Беларусі
былі выкарыстаны паравыя рухавікі. (5–6)
г) Вызначце, у чым заключалiся прыкметы існавання феадальных
адносін на фабрыках, якія належалі гэтаму дзеячу. (7–8)
д) Звярнiце ўвагу на дэталі адзення графа на партрэце i, прымаю
чы пад увагу вынікі яго дзейнасці, вызначце, чаму яго можна лічыць
асобай на рубяжы стагоддзяў. (9–10)
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Заданне 9
а) Напишыце назву дзяржаўнай пасады, якую займаў гэты гіста
рычны дзеяч. Які пласт насельніцтва закранула рэформа, праведзе
ная па яго ініцыятыве? (3–4)

б) Растлумачце мэты рэформы, праведзенай па ініцыятыве гэтай
гістарычнай асобы. (5–6)
в) Якія з мерапрыемстваў, праведзеных у ходзе рэформы, можна
лічыць сведчаннем таго, што ініцыятар яе правядзення з’яўляўся
прыхільнікам абмежавання феадальна прыгонніцкіх адносін? (7–8)
г) Ці можна пагадзіцца з радкамі верша А.С. Пушкіна, прысвеча
нымi гэтай гістарычнай асобе, якія размешчаны побач з яе партрэтам?
Свой адказ растлумачце. (9–10)
Заданне 10
а) Нагадайце гістарычную падзею, звязаную са зместам запіскі
мітрапаліта Літоўскага Іосіфа. (3–4)
«... Униатское духовенство, во время Польши несколько римско
му враждебное, ныне взаимностью польз почти с оным соединилось...
Оно имеет то же самое одеяние, те же наружные знаки отличия; оно
служит в одних церквах, на алтарях и в тех же священных облачени
ях; оно ввело вместо древних греческих обрядов большую часть рим
ских … Остался единственною почти отличительною чертою славян
ский язык, в богослужении употребляемый, но и сей поставленными
из римлян священниками, даже природными униатами ежедневно
искажается и неохотно употребляется …
Итак, не имеется уже почти никакой преграды совершенному сов
ращению униатов к римскому обряду…
Вот истинное состояние существующих в России римского и уни
атского обрядов. Без сомнения, всякое благонамеренное правитель
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ство долгом поставляет стараться насадить в сердцах подданных сво
их единодушие к общим пользам, любовь к общему отечеству ...»
б) Пералічіыце мерапрыемствы, якія былі накіраваны на наса
джванне ў сэрцах падданых расійскай імперыі любові да агульнай ай
чыны. (5–6)
в) Растлумачце, у чым заключаліся асаблівасці канфесіянальнай
палітыкі царскіх улад у Беларусі ў першай палове ХІХ ст. (7–8)
г) Вызначце, што мае на ўвазе мітрапаліт Літоўскі Іосіф, калі згад
вае ў сваёй запісцы агульную айчыну. (9–10)
Заданне 11
а) Нагадайце гістарычную падзею, аб якой сведчыць вытрымка з
Указа імператара Мікалая І. (3–4)
«… Мы признали за благо распространить вполне силу и действие
Российских гражданских законов на сии издревле русские по проис
хождению, нравам и навыкам их жителей области. Вследствие того
повелеваем:
1. Отныне впредь в губерниях Киевской, Подольской, Волын
ской, Минской, Виленской и Гродненской и в области Белостокской
всякое действие Статута … прекратить, заменив их общими россий
скими узаконениями и наблюдая … тот самый порядок, который учре
жден для прочих внутренних областей империи …»
б) Растлумачце, чаму Статут, аб якім згадваецца ў тэксце Указа,
быў заменены расійскімі грамадзянскімі законамі. (5–6)
в) Растлумачце прычынна выніковую сувязь паміж паўстаннем
1830–1831 гг. і вызначанай вамі гістарычнай падзеяй. (7–8)
г) Якія аргументы маглі быць выкарыстаны царскімі ўладамі для
пацвярджэння таго, што пералічаныя ў тэксце Указа беларускія гу
берні ёсць «издревле русские по происхождению, нравам и навыкам
их жителей области». (9–10)
Заданне 12
а) Напішыце прозвішча першага класіка новай беларускай літа
ратуры, якому належаць наступныя радкі. (3–4)
«… В наших провинциях из ста крестьян, наверно, можно найти
10, которые хорошо читают по польски, когда, напротив, из тысячи
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насилу сыщется один знающий русский язык. То напечатав какое ли
бо белорусское сочинение русскими буквами, смело можно запереть
оные в сундук, ибо высший класс общества, имея под рукою русскую,
польскую, французскую и немецкую литературы, не возьмет и в руки
простонародной книги, а крестьяне хотя бы и желали читать повести
и рассказы, для исправления их нравов и поощрения к учению напи
санные, но не зная русских букв, не в состоянии удовлетворить своего
желания».
б) Растлумачце, чаму ў беларускіх губернях сярод сялянства скла
лася такое становішча з мовай? (5–6)
в) Вызначце, чаму, па меркаванні аўтара прыведзеных радкоў, «бе
лорусское сочинение русскими буквами, смело можно запереть … в
сундук». (7–8)
г) Ці можна стан валодання сялянамі мовай растлумачыць склад
ваннем ў іх ліцвінскага патрыятызму? Свой адказ растлумачце. (9–10)
Заданне 13
а) Напішыце прозвішча аўтара гэтай кар
ціны і яе назву. (3–4)

б) У сувязі з якімі гістарычнымi падзеямі з’явілася гэта карціна?
(5–6)
в) Вызначце, у чым заключаецца парадокс (пэўная неадпавед
насць), адлюстраваны на гэтай карціне. (7–8)
г) Прывядзіце аргументы, якія сведчаць аб прыналежнасцi кар
ціны да пэўнага кірунку ў мастацкай культуры ў канцы ХVІІІ – пер
шай палове ХІХ ст. (9–10)
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Раздзел ІІ. Усталяванне капіталізму на беларускіх землях:
другая палова XІХ – пачатак XХ ст.
Першы і другі ўзроўні
Äàâàöü âûçíà÷ýííå íàñòóïíûõ ïàíÿööÿ¢: ñÿëÿíñêàÿ àáø÷ûíà;
÷ûíø; âûêóïíàÿ àïåðàöûÿ; óñòà¢íûÿ ãðàìàòû; ÷àñîâààáàâÿçàíàå ñòàíîâ³ø÷à; êàï³òàë³ñòû÷íû ñïîñàá âûòâîð÷àñö³; ìàíóôàêòóðà; ôàáðûêà;
ìà¸ìàñíû öýíç; àäïðàöî¢ê³; «ïðóñê³» ³ «àìåðûêàíñê³» øëÿõ³ ðàçâ³ööÿ
êàï³òàë³çìó ¢ ñåëüñêàé ãàñïàäàðöû; ñåëüñêàÿ áóðæóàç³ÿ; ïðàëåòàðûÿò;
öåðàñïàëîñ³öà; õóòàðû ³ âîäðóáû; ñåëüñêàÿ àáø÷ûíà; ãàñïàäàð÷àÿ
ñïåöûÿë³çàöûÿ; ðýâàëþöûÿíåðû-äýìàêðàòû; «÷ûðâîíûÿ» ³ «áåëûÿ»;
çàõîäíåðóñ³çì; àêóïàöûÿ; ðýêâ³ç³öû³; áåæàíñòâà; ìàá³ë³çàöûÿ; äýçåðö³ðñòâà; Ñâÿíöÿíñê³ ïðàðû¢, ðýâàëþöûÿ; êààë³öûéíûÿ êàì³òýòû; ë³áåðàë³çì; íàöûÿíàë³çàöûÿ; à¢òàíîì³ÿ; áàëüøàâ³ê³ ³ ìåíøàâ³ê³ (ÐÑÄÐÏ);
ýñýðû (ÏÑÐ); áóíäà¢öû (Áóíä); à¢òàíàì³ñòû; ÁÑÃ; Äçÿðæà¢íàÿ Äóìà;
×àñîâû ¢ðàä; äâîå¢ëàääçå; öàðêî¢íà-ïðûõîäñê³ÿ øêîëû; ëàíêàñòýðñêàÿ øêîëà; íàñòà¢í³öê³ÿ ñåì³íàðû³; áåëàðóñàçíà¢ñòâà; íàöûÿ; íàöûÿíàëüíàÿ ñàìàñâÿäîìàñöü; íàöûÿíàëüíàÿ ³äýÿ; «òóòýéøûÿ».
Íàçûâàöü äàòû: ïðûíÿööÿ Ìàí³ôåñòà àá àäìåíå ïðûãîííàãà ïðàâà ¢ Ðàñ³éñêàé ³ìïåðû³; àäìåíû ÷àñîâààáàâÿçàíàãà ñòàíîâ³ø÷à áåëàðóñêiõ ñÿëÿí, ïðàâÿäçåííÿ ñòàëûï³íñêàé àãðàðíàé ðýôîðìû; õðàíàëàã³÷íûÿ ìåæû Ïåðøàé ñóñâåòíàé âàéíû; ïåðøàé ³ äðóãîé ðàñ³éñê³õ
áóðæóàçíà-äýìàêðàòû÷íûõ ðýâàëþöûé; «Êðûâàâàé íÿäçåë³»; Óñåðàñ³éñêàé ïàë³òû÷íàé ñòà÷ê³; ïàäï³ñàííÿ Ìàí³ôåñòà öàðà Ì³êàëàÿ II;
«Êóðëî¢ñêàãà ðàññòðýëà»; âûñòóïëåííå ñÿëÿí ó â. Ï³íêàâ³÷û Ï³íñêàãà
ïàâåòà ïàä ê³ðà¢í³öòâàì ß. Êîëàñà; ðîñïóñêà II Äçÿðæà¢íàé äóìû; çâÿðæýííÿ ñàìàäçÿðæà¢ÿ.
Ïåðàë³÷âàöü: óìîâû àäìåíû ïðûãîííàãà ïðàâà; ïðîçâ³ø÷û ê³ðà¢í³êî¢ ïà¢ñòàííÿ 1863–1864 ãã. ó Áåëàðóñ³; ôàêòû, çâÿçàíûÿ ç æûöö¸âûì
ë¸ñàì Ê. Êàë³íî¢ñêàãà ³ ÿãî ïñå¢äàí³ìàì; ê³ðóíê³ ñïåöûÿë³çàöû³ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³ ³ ïðàìûñëîâàñö³ ¢ Áåëàðóñ³; ôàêòû, ÿêiÿ àäëþñòðî¢âàþöü ðàçâ³öö¸ ïðàìûñëîâàñö³ ³ ñåëüñêàé ãàñïàäàðê³ Áåëàðóñ³ ïàñëÿ àäìåíû ïðûãîííàãà ïðàâà ³ ¢ ïà÷àòêó XX ñò.; áóéíåéøûÿ âàåííûÿ àïåðàöû³, ïðàâåäçåíûÿ ¢ õîäçå Ïåðøàé ñóñâåòíàé âàéíû íà òýðûòîðû³
Áåëàðóñ³; àñíî¢íûÿ ïàäçå³ ïåðøàé ³ äðóãîé ðàñ³éñê³õ áóðæóàçíà-äýìàêðàòû÷íûõ ðýâàëþöûé íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; ïàë³òû÷íûÿ ëàãåðû ³
ïàðòû³, øòî äà ³õ àäíîñ³ë³ñÿ i ñêëàë³ñÿ ¢ Áåëàðóñ³ íàïÿðýäàäí³ ³ ¢ ÷àñ
ïåðøàé ðàñ³éñêàé ðýâàëþöû³; ïðûêìåòû íàöû³; ³ì¸íû ã³ñòàðû÷íûõ
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àñîá ³ äçåÿ÷à¢ êóëüòóðû, ÿê³ÿ ¢íåñë³ ¢êëàä ó ðàñïðàöî¢êó áåëàðóñêàé
íàöûÿíàëüíàé ³äý³; ïðîçâ³ø÷û ³ òâîðû äçåÿ÷à¢ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû;
íàéáîëüø çíà÷íûÿ ïîìí³ê³ àðõ³òýêòóðû; ïðîçâ³ø÷û äçåÿ÷à¢ áåëàðóñàçíà¢ñòâà ³ ³õ íàâóêîâûÿ äàñÿãíåíí³; ³ì¸íû ìàñòàêî¢ ³ ³õ êàðö³íû ç âûêàðûñòàííåì ðýïðàäóêöûé.
Ïàêàçâàöü íà êàðöå: áåëàðóñê³ÿ ãóáåðí³, äçå ïåðàâàæàëà àáø÷ûííàå ³ ïàäâîðíàå çåìëåêàðûñòàííå ñÿëÿí; öýíòðû «áåëàé» ³ «÷ûðâîíàé» ïëûíÿ¢ ó ïà¢ñòàíí³ 1863–1864 ãã.; áåëàðóñê³ÿ ãóáåðí³, äçå ³ñíàâàë³
àäïðàöîâà÷íàÿ ³ êàï³òàë³ñòû÷íàÿ (ïðàäïðûìàëüí³öêàÿ) ñ³ñòýìû ãàñïàäàðàííÿ íà çÿìë³; áóéíûÿ ãàðàäû; àñíî¢íûÿ ÷ûãóíê³; ìåñöû ðàçìÿø÷ýííÿ áóéíûõ ïðàìûñëîâûõ ïðàäïðûåìñòâà¢; õîä âàåííûõ äçåÿííÿ¢
íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ¢ ãàäû Ïåðøàé ñóñâåòíàé âàéíû; ìåñöû, çâÿçàíûÿ ç ðàçãîðòâàííåì ó Áåëàðóñi ïàäçåé ïåðøàé ³ äðóãîé ðàñ³éñê³õ ðýâàëþöûé.

Трэці ўзровень
Ïàñëÿäî¢íà àï³ñâàöü: ïðàöýäóðó âûêóïó çÿìë³ ïàìåø÷ûöê³ì³ ñÿëÿíàì³ ¢ áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ; õîä ïðàâÿäçåííÿ ñòàëûï³íñêàé àãðàðíàé
ðýôîðìû; ðàçãîðòâàííå ïàäçåé ïåðøàé ³ äðóãîé ðàñ³éñê³õ ðýâàëþöûé ó
Áåëàðóñi; ïðàöýñ ðàçâ³ööÿ íàâóêîâûõ âåäà¢ ïðà áåëàðóñê³ íàðîä ³ Áåëàðóñü; ïðàöýñ ñòàíà¢ëåííÿ íîâàé áåëàðóñêàé ìîâû ³ ë³òàðàòóðû; çìåíû ¢ ñ³ñòýìå àäóêàöû³; çìåíó ìàñòàöê³õ ñòûëÿ¢ íà ïðûêëàäàõ ïîìí³êà¢
ìàñòàöòâà ³ äîéë³äñòâà; ïðàöýñ ñòâàðýííÿ áåëàðóñêàãà ïðàôåñ³éíàãà
òýàòðà.
Òëóìà÷ûöü: ïðû÷ûíû ïðûíÿööÿ ðàøýííÿ àá ñêàñàâàíí³ ïðûãîííàãà ïðàâà ç àäíà÷àñîâûì çàõàâàííåì ïàìåø÷ûöêàãà çåìëå¢ëàäàííÿ;
ïðû÷ûíû íåçàäàâàëüíåííÿ ñÿëÿíñòâà ñâàiì ñòàíîâiø÷àì ïàñëÿ àäìåíû ïðûãîííàãà ïðàâà; ïðû÷ûíû ïåðàâàæíàãà ¢äçåëó øëÿõòû áåëàðóñê³õ çÿìåëü ó ïà¢ñòàíí³ 1863–1864 ãã.; ñóòíàñöü ïîãëÿäà¢ Ê. Êàë³íî¢ñêàãà; íàçâó ãàçåòû «Ìóæûöêàÿ ïðà¢äà»; ïåðàïðàöî¢÷û õàðàêòàð ïðàìûñëîâàñö³ ¢ Áåëàðóñ³; ñóòíàñöü «ïðóñêàãà» ³ «àìåðûêàíñêàãà» øëÿõî¢ ðàçâ³ööÿ êàï³òàë³çìó ¢ ñåëüñêàé ãàñïàäàðöû Áåëàðóñ³; àñàáë³âàñö³
ïðàâÿäçåííÿ ãàðàäñêîé ðýôîðìû ¢ Áåëàðóñ³; àñàáë³âàñö³ ïðàìûñëîâàãà ïåðàâàðîòó ¢ Áåëàðóñ³; ïðû÷ûíû ¢âÿäçåííÿ çåìñòâà¢ òîëüêi ¢ òðîõ
áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ; ïðû÷ûíû ðýêâ³ç³öûé, áåæàíñòâà, äýçåðö³ðñòâà ¢
÷àñ Ïåðøàé ñóñâåòíàé âàéíû; ñóòíàñöü àãðàðíàãà ïûòàííÿ, ó òûì ëiêó
íàöûÿíàë³çàöû³ çÿìë³; ñóòíàñöü à¢òàíîì³³ Áåëàðóñ³ ¢ ñêëàäçå Ðàñ³éñêàé ôåäýðàòû¢íàé äýìàêðàòû÷íàé ðýñïóáë³ê³; ïà÷àòê³ ïàðëàìåíòàðûçìó; àäíîñ³íû ×àñîâàãà ¢ðàäà äà ïàòðàáàâàííÿ¢ ÁÑÃ ïà íàöûÿ94

íàëüíûì ïûòàíí³; àñàáë³âàñö³ ôàðì³ðàâàííÿ áåëàðóñêàé íàöû³; íàçâû
ãàçåò «Íàøà äîëÿ» ³ «Íàøà í³âà»; ñàìàíàçâó áåëàðóñêàãà íàñåëüíiöòâà
«òóòýéøûÿ»; íàçâó «öýðêâû-ìóðà¢¸¢ê³».

Чацвёрты ўзровень
Âûçíà÷àöü: ìàòûâû ¢äçåëó Ê. Êàë³íî¢ñêàãà ¢ ïà¢ñòàíí³ 1863–1864 ãã;
çìåñò äóõî¢íàãà çàïàâåòó Ê.Êàë³íî¢ñêàãà áåëàðóñêàìó íàðîäó; ðîëþ
÷ûãóíà÷íàãà òðàíñïàðòà ¢ ýêàíàì³÷íûì ðàçâ³öö³ Áåëàðóñ³; íàñòóïñòâû
Ïåðøàé ñóñâåòíàé âàéíû äëÿ Áåëàðóñ³; õàðàêòàð ðýâàëþöûé 1905–
1907 ãã. ³ Ëþòà¢ñêàé 1917 ã.; ðîëþ Ô. Áàãóøýâ³÷à ¢ ñòàíà¢ëåíí³ íîâàé áåëàðóñêàé ìîâû ³ ë³òàðàòóðû; çìåñò äóõî¢íàãà çàïàâåòó Ô. Áàãóøýâ³÷à
áåëàðóñêàìó íàðîäó; ìàòûâû òâîð÷àñö³ Ï. Áàãðûìà; ñóòíàñöü áåëàðóñêàé íàöûÿíàëüíàé ³äý³; ïðû÷ûíû, ïà ÿêiõ íàñòà¢í³öê³ÿ ³íñòûòóòû ¢ Áåëàðóñ³ íå äàâàë³ âûøýéøàé àäóêàöû³; ìàòûâû òâîð÷àñö³ ³ äçåéíàñö³
ß. Êóïàëû, ß. Êîëàñà, Ì. Áàãäàíîâ³÷à, À. Ïàøêåâ³÷ (Ö¸òê³).
Õàðàêòàðûçàâàöü: àñàáë³âàñö³ àäìåíû ïðûãîííàãà ïðàâà ¢ áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ; ñêëàä óäçåëüí³êà¢ ïà¢ñòàííÿ1863–1864 ãã. íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; âûí³ê³ ïðàìûñëîâàãà ïåðàâàðîòó ¢ Áåëàðóñ³; çìåíû ¢
ñêëàäçå ãàðàäñêîãà íàñåëüí³öòâà; ýêàíàì³÷íûÿ, ïàë³òû÷íûÿ ìýòû ³
âûí³ê³ ñòàëûï³íñêàé àãðàðíàé ðýôîðìû; ïàë³òûêó ãåðìàíñê³õ àêóïàöûéíûõ óëàä íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³; ïàç³öû³ ïðàäñòà¢í³êî¢ áåëàðóñêàãà
íàöûÿíàëüíàãà ðóõó ïà ïûòàíí³ àôàðìëåííÿ áåëàðóñêàé äçÿðæà¢íàñö³ ¢ ÷àñ Ïåðøàé ñóñâåòíàé âàéíû; äçåéíàñöü áåëàðóñê³õ ñòóäýíòà¢-ãîìàíà¢öà¢; ïàòðàáàâàíí³ àêöÿáðûñòà¢ ³ êàäýòà¢ ÿê áóðæóàçíà-ë³áåðàëüíûÿ; ïàòðàáàâàíí³ ðîçíûõ ïàë³òû÷íûõ ïàðòûé ³ àðãàí³çàöûé (áóíäà¢öà¢, ýñýðà¢, áàëüøàâ³êî¢, ìåíøàâ³êî¢, ÁÑÃ, ÐÓÑ) ïà íàöûÿíàëüíûì
³ àãðàðíûì ïûòàííÿõ; ïàç³öûþ äýïóòàòà¢ àä çàõîäí³õ ãóáåðíÿ¢ ó Äçÿðæà¢íàé äóìå; ê³ðóíê³ äçåéíàñö³ ãàçåòû «Íàøà í³âà»; àñàáë³âàñö³
ôàðì³ðàâàííÿ áåëàðóñêàé íàöû³.
Ïàðà¢íî¢âàöü: ìýòû ³ ìåòàäû äçåéíàñö³ ðàäûêàëüíàé ³ êàíñåðâàòû¢íàé ïëûíÿ¢ ó ïà¢ñòàííi 1863–1864 ãã.; óìîâû àòðûìàííÿ ñÿëÿíàì³
çÿìåëüíûõ íàäçåëà¢ ïà ðýôîðìå 1861 ã. ó ðîçíûõ ãóáåðíÿõ Áåëàðóñ³
çãîäíà ç ìÿñöîâûì³ ïàëàæýííÿì³ ³ ïàñëÿ àäìåíû ÷àñîâààáàâÿçàíàãà
ñòàíîâ³ø÷à ñÿëÿíñòâà; àñàá³ñòàå ³ ìà¸ìàñíàå ñòàíîâ³ø÷à ïàìåø÷ûöê³õ ñÿëÿí äà ³ ïàñëÿ ïðàâÿäçåííÿ ðýôîðìû 1861 ã.; àäïðàöîâà÷íóþ
³ êàï³òàë³ñòû÷íóþ ñ³ñòýìû ãàñïàäàðàííÿ íà çÿìë³; ñÿëÿíñêóþ ðýôîðìó
1861 ã. ³ ñòàëûï³íñêóþ àãðàðíóþ ðýôîðìó; ñïîñàáû çàìàöàâàííÿ ñÿëÿíàì³ çÿìë³ ¢ àñàá³ñòóþ óëàñíàñöü ïðàç õóòàð ö³ âîäðóá; «ïðóñê³» ³ «àìåðûêàíñê³» øëÿõ³ ðàçâ³ööÿ êàï³òàë³çìó ¢ ñåëüñêàé ãàñïàäàðöû; ðîçíûÿ
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ïóíêòû ãëåäæàííÿ íà äçåéíàñöü Ê. Êàë³íî¢ñêàãà; ïàë³òû÷íûÿ ïðàãðàìû
ïà àãðàðíûì ³ íàöûÿíàëüíûì ïûòàííÿõ ðîçíûõ ãðàìàäñêà-ïàë³òû÷íûõ
ëàãåðà¢ ó ðýâàëþöû³ 1905–1907 ãã.; ïðû÷ûíû ³ âûí³ê³ ðýâàëþöûé
1905–1907 ãã. ³ Ëþòà¢ñêàé 1917 ã.; ³äý³ áåëàðóñàçíà¢ñòâà ³ çàõîäíåðóñ³çìà; àäíîñ³íû äà âàéíû ç áîêó ðîçíûõ ïàë³òû÷íûõ ïàðòûé ³ ãàçåòû
«Íàøà í³âà».
Ðàñêðûâàöü ïðû÷ûííà-âûíiêîâûÿ ñóâÿç³ ïàì³æ: ðàçëàæýííåì ôåàäàëüíà-ïðûãîíí³öêàãà ëàäó ³ âûçâàëåííåì ïàìåø÷ûöê³õ ñÿëÿí; ïà¢ñòàííåì 1863 ã. ³ ñêàñàâàííåì ÷àñîâààáàâÿçàíàãà ñòàíîâ³ø÷à ñÿëÿí ó
áåëàðóñê³õ ãóáåðíÿõ; áóäà¢í³öòâàì ÷ûãóíê³ íà òýðûòîðû³ Áåëàðóñ³ ³
ïåðà¢òâàðýííåì ¢íóòðàíàãà ðûíêó Áåëàðóñ³ ¢ ñàñòà¢íóþ ÷àñòêó ¢ñåðàñ³éñêàãà ðûíêó; ýêàíàì³÷íûì³, ïàë³òû÷íûì³ ìýòàì³ ñòàëûï³íñêàé àãðàðíàé ðýôîðìû ³ ñðîäêàì³ ³õ äàñÿãíåííÿ; âàåííûì³ ïàäçåÿì³ Ïåðøàé
ñóñâåòíàé âàéíû ³ àáâàñòðýííåì ýêàíàì³÷íàãà ³ ïàë³òû÷íàãà ñòàíîâ³ø÷à ¢ Áåëàðóñ³; íÿâûðàøàíàñöþ íàöûÿíàëüíàãà ïûòàííÿ ³ ïàë³òû÷íàé ïðàãðàìàé ÁÑÃ.
Äàêàçâàöü, øòî: óìîâû àòðûìàííÿ ñÿëÿíàì³ çÿìë³ êàìïåíñàâàë³
ïàìåø÷ûêàì ñòðàòó ¢ëàñíàñö³ íàä àñîáàé ñåëÿí³íà; àäìåíà ïðûãîííàãà ïðàâà ìåëà àáìåæàâàíû õàðàêòàð; ïîãëÿäû Ê. Êàë³íî¢ñêàãà ìåë³ äýìàêðàòû÷íû õàðàêòàð; ñòàëûï³íñêàÿ àãðàðíàÿ ðýôîðìà ñàäçåéí³÷àëà
ðàçâ³ööþ áóðæóàçíûõ àäíîñií; ðýâàëþöû³ 1905–1907 ãã. ³ Ëþòà¢ñêàÿ
1917 ã. ç’ÿ¢ëÿë³ñÿ äâóìà ýòàïàì³ áóðæóàçíà-äýìàêðàòû÷íûõ ïåðà¢òâàðýííÿ¢ (ìàäýðí³çàöû³ ãðàìàäñòâà); àäáûâà¢ñÿ ïðàöýñ ôàðì³ðàâàííÿ
áåëàðóñêàé íàöû³.

Пяты ўзровень
Àöýíüâàöü: ã³ñòàðû÷íàå çíà÷ýííå ðýôîðìû 1861 ã. ó âûçâàëåíí³
ïàìåø÷ûöê³õ ñÿëÿí ³ ðàçâ³öö³ áóðæóàçíûõ àäíîñ³í ó ýêàíîì³öû; óêëàä
Ê. Êàë³íî¢ñêàãà ¢ ðàñïðàöî¢êó ³ ðýàë³çàöûþ ³äýé ñàöûÿëüíàé ñïðàâÿäë³âàñö³ ³ íàðîäíàé äçÿðæàâû; ã³ñòàðû÷íàå çíà÷ýííå ðýôîðì ³ ðýâàëþöûé ó ïðàöýñå ñòàíà¢ëåííÿ áóðæóàçíûõ àäíîñ³í ó Áåëàðóñ³; óêëàä
áåëàðóñàçíà¢ñòâà ³ çàõîäíåðóñ³çìà ¢ äàñëåäâàííå ã³ñòîðû³ ³ êóëüòóðû
áåëàðóñêàãà íàðîäà; ñó÷àñíóþ ïðàêòû÷íóþ çíà÷íàñöü âûíàõîäí³öòâà¢
âó÷îíûõ-óðàäæýíöà¢ Áåëàðóñ³; óêëàä áåëàðóñê³õ ñòóäýíòà¢-ãîìàíà¢öà¢ ó òýàðýòû÷íàå àáãðóíòàâàííå áåëàðóñêàé íàöûÿíàëüíàé ³äý³;
óêëàä «Íàøàé Í³âû» ¢ ðàçâ³öö¸ êóëüòóðû Áåëàðóñ³ ³ çãóðòàâàííå íàöûÿíàëüíàé ³íòýë³ãåíöû³.
Âûêàçâàöü ñâàå àäíîñ³íû: äà ¢ìî¢ âûçâàëåííÿ ñÿëÿíñòâà; äà ³äýé
Ê. Êàë³íî¢ñêàãà àá ñÿëÿíñêàé ðýâàëþöû³ ³ ñòâàðýííi äýìàêðàòû÷íàé
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íàðîäíàé äçÿðæàâû; äà ìåòàäà¢ ïðàâÿäçåííÿ ñòàëûï³íñêàé àãðàðíàé
ðýôîðìû; äà ïîãëÿäà¢ çàõîäíåðóñ³çìà; äà òàêòûê³ òýðîðó ç áîêó áåëàðóñê³õ ýñýðà¢; äà ïðàåêòà¢ àäíà¢ëåííÿ ÂÊË ó ÷àñ Ïåðøàé ñóñâåòíàé
âàéíû;

Комплексныя рознаўзроўневыя заданні
Заданне 1
а) Нагадайце, якая гістарычная падзея згадваецца ў вытрымцы з
прамовы цара Аляксандра ІІ. (3–4)
«… Справу аб вызваленні сялян …па важнасці яе, я лічу жыццёвым
для Расіі пытаннем, ад якога будзе залежаць развіццё яе сілы і магут
насці. Я ўпэўнены, што вы ўсе, панове, гэтак жа перакананы, як і я, у
карысці і неабходнасці дадзенай меры. У мяне ёсць яшчэ і другое пе
ракананне — адкладваць гэтую справу нельга; таму я патрабую … каб
яна была … закончана ў першую палову лютага і магла быць аб’яўлена
да пачатку палявых работ … Вось ужо чатыры гады, як яна доўжыцца і
выклікае розныя апаскі і чаканні як у памешчыкаў, так і ў сялян. Уся
кае далейшае прамаруджванне можа быць згубна для дзяржавы».
б) Растлумачце, якія з названых у прамове прычын вызвалення
сялян эканамічныя, а якія — палітычныя. (5–6)
в) Вызначце асабістыя і дзяржаўныя матывы цара Аляксандра І,
звязаныя з вырашэннем справы аб вызваленні сялян. (7–8)
г) Чаму вызначаная вамі гістарычная падзея мела лёсавырашаль
нае значэнне і альтэрнатыўныя шляхі ўвасаблення ў жыццё? (9–10)
Заданне 2
а) Вызначце, аб якой гістарычнай падзеі згадваецца ў літаратур
ным творы «Гутарка Данілы са Сцяпанам». (3–4)
Гавораць па свеце, уголас талкуюць,
Ад ксяндзоў, ад равінаў усе людзі чуюць,
Што вольнасць нам, бедным, дасць без адкладу,
Толькі што з панамі не знойдзена ладу.
Чаго адны хочуць, то другім не міла.
Як чорт перад д’яблам пражэцца іх сіла,
Цар ім патурае, а яны хітруюць ... »
б) Растлумачце адносіны сялян да вызначанай вамі падзеі. (5–6)
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в) Вызначце, наколькі абгрунтаванымі былі ўяўленнi сялян аб
тым, што цар даў ім волю, а памешчыкі хітруюць. (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што ў сялянства існавала вера ў «добра
га» цара? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 3
а) Вызначце, карыстаючыся «Мясцовым Палажэннем аб пазя
мельным уладкаванні сялян» ад 19 лютага 1861 г., для якіх беларускіх
губерняў прадугледжвалася наступнае правіла: (5–6)
«... При общинном пользовании мирскою землею и при разверста
нии повинностей между домохозяевами по распоряжению общества
все временнообязанные крестьяне, к тому обществу приписанные, от
вечают друг за друга круговою порукою в исправном отбывании уста
новленных в пользу помещика повинностей …»
б) Растлумачце, у чым заключалася феадальна прыгонніцкая аб
межаванасць гэтага мясцовага Палажэння. (7–8)
в) Якім спосабам атрымлiвалi зямлю сяляне іншых беларускіх гу
берняў і ці можна лічыць гэты спосаб больш эфектыўным? Свой ад
каз абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 4
а) Нагадайце гістарычную падзею, якая паўплывала на з’яўленне
Указа цара Аляксандра ІІ, у прыватнасцi на з’яўленне такiх умоў:
(3–4)
«… временнообязанные крестьяне … причисляются к разряду кре
стьян собственников и впредь до составления выкупных актов и оп
ределения выкупных платежей они обязаны за состояние в их наделе
земли нести денежную повинность на нижеследующих основаниях.
…Все временнообязанные крестьяне, … состоящие ныне на из
дельной повинности (барщине), переводятся … на повинность денеж
ную (оброк) …»
б) Якія ўмовы згодна з Указам ствараліся для развіцця таварна
грашовых адносін? (5–6)
в) Ці можна лічыць прыведзены Указ цара Аляксандра ІІ прыкла
дам вырашэння палітычных пытанняў эканамічнымі сродкамі? Свой
адказ растлумачце. (7–8)
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г) Ці можна лічыць, што згодна з Указам часоваабавязанае ста
новішча беларускага сялянства было скасавана канчаткова? Свой ад
каз абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 5
а) Ахарактарызуйце склад удзельнікаў паўстання 1863 г. у Бела
русі, увасобленных на карціне П.Сергіевіча «Кастусь Каліноўскі ся
род паўстанцаў 1863 года». (7–8)

б) Растлумачце, чаму ўдзельнікаў паўстання называлі касінерамі.
(5–6)
в) Вызначце, які парадокс адлюстраваны на карцiне П.Сергiевiча.
(9–10)
Заданне 6
а) Вызначце, якая ідэя выказана К.Каліноўскім у наступных рад
ках: (5–6)
«Калі Бог стварыў усіх людзей вольнымі і ўсім даў адзінакую
душу, дык скуль жа гэта ўзялося, што адзін марнуе ды і над людзьмі
збыткуе, а другі, бедны паншчыну служыць альбо аброкі ў казну
плоціць? »
б) Сфармулюйце ўласны адказ на пытанне, зададзенае К. Калі
ноўскім.(7–8)
в) Ці існавала магчымасць рэалізацыі сфармуляванай вамі ідэі і
калі так, то якiм чынам яна магла б рэалiзавацца? (9–10)
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Заданне 7
а) Растлумачце назву газеты, якую выдаваў К. Каліноўскі разам з
сваімі паплечнікамі. (5–6)
б) Вызначце, чаму у назве газеты выкарыстаны лацінскія літары.
(7–8)
в) Ці магчыма было толькі з выкарыстаннем газеты кіраваць ся
лянскім рухам на тэрыторыі Беларусі ў час паўстання 1863 г.? Калі
так, то якія яшчэ сродкі далучэння сялянства да паўстання можна
было выкарыстаць? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 8
а) Растлумачце псеўданім, пад якiм К. Каліноўскі друкаваў свае
артыкулы ў газеце, якую ён выдаваў. (5–6)
б) Вызначце, як К. Каліноўскi тлумачыць прычыны ўзнікнення
паншчыны ў адным з сваiх артыкулаў. (7–8)
«Быў калісьці народ наш вольны і багаты … Паншчыны тады
ніякай не было. І няма чаго таму дзівіціся, бо было лесу шмат, поля
колькі хочаш, а людзей жа мала, дык нашто ж служыць паншчыну за
зямлю, калі кожны мог лесу выцерабіць, хату сабе паставіць і меці
сваё поле.
… багацце нашае калола ў вочы … ды і хацелі нас сагнаць з нашай
бацькаўшчыны. Трэба было бараніціся, дык кароль кажа, хадзем ба
раніціся, а тут не ўсе ідуць … Гэтыя, што не хочуць ісці бараніціся
сваёй зямлі, няхай абрабляюць поле гэтым, што б’юцца за вольнасць і
шчасце ўсіх. І гэтак было доўга: адны баранілі краю, усё хадзілі па вой
нах, а другія то аралі, то сеялі, то касілі, то жалі. Згэтуль і ўзялася гэта
паншчына».
б) Ці можна пагадзіцца з К. Каліноўскім адносна прычын узнік
нення паншчыны? Выкажыце свае меркаваннi па гэтым пытанні.
(9–10)
Заданне 9
а) Вызначце супрацьлегласць пунктаў гледжання гісторыкаў на
месца К. Каліноўскага ў гісторыі Беларусі. (7–8)
«Константин Калиновский – славный сын белорусского народа.
Он написал из тюрьмы письмо, адресованное белорусскому народу:
«Воюй, народ, за своё человеческое и народное право, за свою веру, за
100

землю свою родную». Он верил в светлое будущее белорусского на
рода и за это будущее отдал свою жизнь».
« …он также выступал за возрождение Речи Посполитой в грани
цах 1772 года, считал белорусов «гражданами Польши». Миф пере
именовал его в «Кастуся», хотя в действительности своим вторым
именем «Константин» Викентий Калиновский не пользовался. По
этнической самоидентификации он был безусловным поляком. Ни
каких субъективных оснований превращать В. Калиновского в на
ционального героя белорусского народа не существует».
б) Ці можна лічыць К. Каліноўскага нацыянальным героем бела
рускага народа? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 10
а) Запоўніце табліцу для параўнання двух шляхоў развіцця ка
піталізму ў сельскай гаспадарцы Беларусі. План параўнання скла
дзіце самастойна. (7–8)
План параўнання

Прускі шлях развіцця
капіталізму ў сельскай
гаспадарцы Беларусі

Амерыканскі шлях развіцця
капіталізму ў сельскай
гаспадарцы Беларусі

б) Зрабіце выснову аб эфектыўнасці і магчымасці рэалізацыі ў Бе
ларусі кожнага з адзначаных шляхоў. (9–10)
Заданне 11
а) Запоўніце табліцу, указваючы мерапрыемствы па вырашэннi
аграрнага пытання ў Беларусі. (7–8)
Мерапрыемствы, праведзеныя ў ходзе рэформ
Рэформа П.Д. Кісялева

Рэформа Аляксандра ІІ

Рэформа П.А. Сталыпіна

б) Зрабіце выснову аб эфектыўнасці метадаў вырашэння аграрна
га пытання ў Беларусі. (9–10)
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Заданне 12
а) Адзначце і напішыце на картасхе
ме назву губернскага горада, праз які
праходзіла Рыга Арлоўская чыгунка і ў
якiм быў пушчаны першы ў Беларусі
электрычны трамвай. (3–4)

б) Напішыце назву фабрыкі, пабудаванай у гэтым губернскім го
радзе, вытворчасць якой сведчыла аб гаспадарчай спецыялізацыі ў
дадзенай губерні. (5–6)
в) Вызначце, якія змены адбыліся ў гарадской забудове на падста
ве параўнання мастацкай карціны, аўтарам якой з’яўляецца ўраджэ
нец гэтага горада, i фотаздымка. (7–8)

г) Асобы якой нацыянальнасці пераважна ўплывалi на рост гарад
скога насельніцтва ў пачатку ХХ ст. і чаму. (9–10)
Заданне 13
а) Назавiце гістарычную падзею, якая згадваецца ў тэксце Указа
Мікалая ІІ. (3–4)
«… Высочайше утвержденное 12 июня 1890 г. Положение о гу
бернских и уездных земских учреждениях с последовавшими к нему
дополнениями и изменениями ввести в действие в губерниях Витеб
ской, Волынской, Киевской, Минской, Могилёвской и Подольской».
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б) Растлумачце, чаму вызначаная вамі падзея адбылася толькі ў
некаторых беларускіх губернях і пазней, чым у расійскіх губернях.
(5–6)
в) Дакажыце правільнасць або памылковасць наступнага сцвяр
джэння ў газеце «Звязда»: «… закон о введении земства в шести запад
ных губерниях обеспечивает полное господство в крае крупных зем
левладельцев и русского чиновничества». (7–8)
г) Ці можна лічыць увядзенне земстваў у беларускіх губернях
прыкметай фарміравання грамадзянскай супольнасці на шляху пера
ходу ад аграрна рамеснага да індустрыяльнага тграмадства? Свой ад
каз абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 14
а) Заштрыхуйце на картасхеме тэ
рыторыю, захопленую германскімі вой
скамі на пачатак верасня 1915 г. і на
пішыце назву горада, дзе з ліпеня 1915 г.
размяшчалася Стаўка Вярхоўнага га
лоўнакамандуючага расійскай арміяй.
(3–4)

б) Растлумачце, у чым заключаліся прычыны бежанства. (5–6)
в) Ці можна лічыць падзеі Першай сусветнай вайны своеасаблі
вым каталізатарам рэвалюцыйных падзей? У абгрунтаваннi адказу
выкарыстайце вытрымку з пракламацыі Пецярбургскага камітэта
РСДРП, якая распаўсюджвалася сярод салдат на тэрыторыі Віцеб
скай губерні летам 1916 г.: (7–8)
«... Товарищи солдаты! Нет, не нам нужна война, не в наших инте
ресах она затеяна. Война нужна и затеяна в интересах крепостни
ков дворян и хищнической буржуазии.
...Не пора ли задуматься над вопросом, чтобы самим положить ко
нец этой бессмысленной бойне. Не пора ли сознать, что троны деспо
тов царей опираются на невежество народных масс и на солдатские
штыки. Не пора ли обернуть эти штыки против угнетателей народа —
помещиков, буржуазии, насилия царизма!».
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г) Параўнайце сутнасць плана Агінскага і ідэю, з якой выступіў
Беларускі народны камітэт (БНК). Вызначце ў іх агульнае і рознае.
Нагадайце лёс плана Агінскага і спрагназуйце магчымасць ажыц
цяўлення ідэі БНК. (9–10)
Заданне 15
а) Вызначце прозвішча аўтара наступных радкоў: (3–4)
«Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так
як той чалавек перад скананнем, катораму мову займе, а потым і зусім
замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!»
б) Растлумачце, чаму аўтар гэтых радкоў у якасці псеўданіма вы
карыстоўваў простыя сялянскія імёны. (5–6)
в) Вызначце, якiмi прычынамі было абумоўлена становішча бела
рускай літаратурнай мовы і чаму яе трэба было адраджаць? (7–8)
г) Ці можна лічыць словы названага вамі пiсьменнiка яго духоў
ным запаветам? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 16
а) Дайце вызначэнне паняццяў «народнасць» і «нацыя». (3–4)
б) Растлумачце, якая з прыкмет народнасці і нацыі з’яўляецца вы
значальнай. (5–6)
в) Параўнайце працэс фарміравання беларускай народнасці і
нацыі з пункта гледжання наяўнасці ў адпаведны перыяд пэўнай фор
мы дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі ці ўласна беларускай дзяр
жаўнасці. Запоўніце табліцу. (7–8)
Фарміраванне
народнасці

План параўнання

Фарміраванне
нацыі

Храналагічны перыяд
Наяўнасць пэўнай формы дзяр
жаўнасці на тэрыторыі Беларусі ці
ўласна беларускай дзяржаўнасці
г) Зрабіце выснову аб тым, ці можна лічыць Расійскую імперыю, у
складзе якой знаходзіліся беларускія землі, формай беларускай дзяр
жаўнасці? Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
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Заданне 17
а) Напішыце, якой была саманазва жыхароў Беларусі ў другой па
лове ХІХ – пачатку ХХ ст., звязаная з самавызначэннем па тэрытары
яльнай прыкмеце. (3–4)
б) Растлумачце, аб адсутнасці чаго сведчыла існаванне такой на
звы ў жыхароў Беларусі. (5–6)
в) Вызначце, якім чынам на з’яўленне такой назвы паўплывала
геапалітычнае становішча Беларусі. (7–8)
г) Ці можна сцвярджаць, што ў пачатку ХХ ст. жыхары Беларусі,
якія вызначалі сябе такой назвай, мелі сваю нацыянальную ідэю?
Свой адказ абгрунтуйце. (9–10)
Заданне 18
а) Напішыце назву горада, дзе выходзіла газета «Наша ніва», гады
яе выдання, прозвішчы асоб, якія кіравалі яе выданнем, і назву
палітычнай партыі, да якой яны належалі. (3–4)
б) Растлумачце назву газеты «Наша ніва». (5–6)
в) Параўнайце змест беларускіх рэвалюцыйна дэмакратычных
газет. План параўнання складзіце самастойна. (7–8)
План параўнання

«Мужыцкая праўда»

«Наша ніва»

г) Вызначце, у чым заключаўся ўклад «Нашай нівы» ў выпра
цоўку беларускай нацыянальнай ідэі. Выкарыстайце вытрымку з ар
тыкула, які адкрываў першы нумар газеты: (9–10)
«Не думайце, што мы хочам служыць толькі ці панам, ці адным
мужыкам. Не, ніколі не! Мы будзем служыць усяму беларускаму
скрыўджанаму народу ... старацца, каб усе беларусы, што не ведаюць,
хто яны ёсць, – зразумелі, што яны беларусы і людзі, каб пазналі сваё
права …»
Заданне 19
а) Вызначце, аб устанаўленнi якой формы дзяржаўнага кіравання
сведчыла рашэнне, прынятае сялянскім сходам Прыдруйскай воласці
Дрысненскага павета Віцебскай губерні ў лістападзе 1905 г.: (7–8)
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«Мы ...бывшие государственные крестьяне постановили едино
гласно в следующем:
Народных выборных в Государственную думу должен избирать
весь народ — все население России, мужчины и женщины от 20 лет,
богатые и бедные на равных правах. Выборы должны быть прямые,
чтобы каждый избиратель подавал свой голос за выборного от себя...
Народным выборным в Государственную думу должно принадле
жать право обсуждать и утверждать законы, назначать налоги, на
блюдать за правильностью государственных расходов; министры же
и другие чиновники обязаны давать им отчет в своих действиях. Кро
ме народных выборных, никакая власть не может издавать законы;
принятые же народными выборными законы никакой другой вла
стью не могут быть отменены ... »
б) Вызначце на падставе вытрымкi з Маніфеста Мікалая ІІ ад 17
кастрычніка 1905 г., у чым заключалася для тагачаснага і сучаснага
грамадства гістарычнае значэнне заваёў рэвалюцыі 1905–1907 гг.
(9–10)
«1. Даровать населенію незыблемыя основы гражданской свобо
ды... совъести, слова, собраній и союзовъ …
… 3. Установить, какъ незыблемое правило, чтобы никакой законъ
не могъ воспріять силу без одобрения Государственной Думы …»
Заданне 20
а) Напішыце iмя сусветна вядомага
мастака, якому належаць наступныя
радкі: (3–4)
«Як даўно, мой горад любімы, я не
бачыў цябе, не чуў, не размаўляў з абло
камі тваімі, не абапіраўся на агароджы
твае. Падобна сумнаму вечнаму пада
рожніку, дыханне тваё я пераносіў з ад
наго палатна на іншае, усе гэтыя гады я
звяртаўся да цябе, ты мроіўся мне як ува
сне».
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б) Напішыце назву роднага горада гэтага мастака, які намаляваў
яго і самога сябе разам з каханай на адной з сваіх карцін, у 1917 г.
(3–4)

в) Вызначце, навошта гэты мастак змясцiў на карціне сябе самога.
(7–8)
г) Сфармулюйце сваё меркаванне наконт таго, чаму людзі на кар
ціне лунаюць у паветры. (9–10)
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«Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò îáðàçîâàíèÿ»
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
220015, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

В. М. Воронович
Всемирная история Нового времени XVI–XVIII вв.
Тестовые и разноуровневые задания. 8 класс
В пособии представлены задания репродуктивного, продуктивного и творче
ско поискового характера. Могут быть использованы на разных этапах образова
тельного процесса: для поурочного контроля, промежуточного (тематического)
контроля знаний учащихся по итогам изучения разделов учебного пособия, а так
же при подготовке и проведении школьных олимпиад. С этой целью в пособии
представлены задания повышенного уровня сложности, рассчитанные на форми
рование основ культуры исторического мышления, при организации учебной дея
тельности учащихся с историческими источниками, хронологией, картографией.
Предназначено учителям истории для осуществления контрольно оценоч
ной деятельности в процессе обучения истории.
Ðåêîìåíäîâàíî Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì ó÷ðåæäåíèåì
«Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò îáðàçîâàíèÿ»
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
220015, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

А.О. Волынец, О.В. Забельникова
История Средних веков V–XVIII вв.
Тестовые и разноуровневые задания. 6 класс
Предлагаются тестовые и разноуровневые задания для проведения про
межуточного и итогового контроля по всемирной истории в 6 классе. Предла
гаемые контрольно измерительные материалы можно использовать также
при организации самостоятельной работы на уроке, при осуществлении те
матического контроля для получения информации о приобретенных знани
ях, умениях и навыках учащихся.
Пособие адресуется учителям учреждений общего среднего образования.
Ðåêîìåíäîâàíî Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì ó÷ðåæäåíèåì
«Íàöèîíàëüíûé èíñòèòóò îáðàçîâàíèÿ»
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
220015, ã. Ìèíñê, óë. Ãóðñêîãî, 30.
Òåë./ôàêñ (017) 202-82-82, 202-81-81, 202-83-83.
E-mail: ser-vit@mail.ru.

