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Прізвище ім’я _______________________ Клас ______ Дата _______

І| Тематичний   
блок

Варіант № 1 ___________________________________________________

Вступ. Народження середньовічного 
світу, особливості його розвитку

І РІВЕНЬ (ПОЧАТКОВИЙ)

1. Назвіть основні стани середньовічного суспільства.

2. Що було житлом феодалів у середні віки?
  А) замок; 
  Б) хата; 
  В) палац.

3. Короткий вислів, що пояснює зміст герба рицаря. 
  А) речення; 
  Б) девіз; 
  В) афоризм.

 На кордонах Римської імперії напередодні Великого переселення народів 
жили три великі групи варварських племен: германці, ________________ 
і слов’яни.

4. Скільки варварських королівств постало на теренах колишньої Західної 
Римської імперії? ______________________

5. У 481 р. всіх франків об’єднав вождь ________________________________ 
з роду Меровея.

6. Нову королівську династію франків Каролінгів започаткував … . 
  А) Піпін Короткий; 
  Б) Карл Великий; 
  В) Хлодвіг.

ІІ РІВЕНЬ (СЕРЕДНІЙ)

1. Які лиха загрожували середньовічній людині?
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2. Встановіть відповідність.
 А) панщина —  ; 1) виплата грошима чи продуктами;
 Б) оброк —  ;  2)  користування панським млином, пресом, лі-

сом, пасовищами;
 В) натуральне —   3)  об’єднання людей, які спільно володіють зна-
     господарство  ;      ряддями праці та іншим майном, користуються 

правом самоврядування;
 Г) громада —  ;  4) робота селянина в господарстві феодала;
 Ґ) баналітет —  ;  5)  тип господарства, за якого продукти праці ви-

робляються тільки для задоволення потреб гос-
подаря, а не для продажу.

ІІІ РІВЕНЬ (ДОСТАТНІЙ)

1. З’ясуйте основні положення кодексу рицарської поведінки. Якими чесно-
тами мав володіти рицар?

2. Що таке сільська громада? Яку роль в житті середньовічного селянина 
вона відігравала?

ІV РІВЕНЬ (ВИСОКИЙ)

З якою метою утворювалися цехи? Яке їх значення в середньовічному сус-
пільстві?
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Прізвище ім’я _______________________ Клас ______ Дата _______

І| Тематичний   
блок

Варіант № 2 ___________________________________________________

Вступ. Народження середньовічного 
світу, особливості його розвитку

І РІВЕНЬ (ПОЧАТКОВИЙ)

1. Яким було господарство селянина у середні віки? 
  А) товарним; 
  Б) натуральним.

2. Як називається робітник, що вивчив ремесло, але не має майстерні? 
  А) ремісник; 
  Б) майстер; 
  В) підмайстер; 
  Г) учень.

3. Продовжіть логічний ряд, вибравши відповідний термін у дужках. 
Торгівля, купець, товар, ... (банк, цех, гільдія).

4. Продовжіть речення.
 Найтривалішу війну Карл Великий вів за підкорення ________________

__________________________ .

5. Як називалося графство на сході Франції, де відбувалися найбільші яр-
марки? __________________________________________

6. Закони франків, що були записані під час правління Хлодвіга, назива-
лися ... 

  А) Салічна правда; 
  Б) Римське право; 
  В) Аннали; 
  Г) Правда Хлодвіга.

ІІ РІВЕНЬ (СЕРЕДНІЙ)

1. Викресліть зайве у поданому переліку. 
 Ратуша, мер, ремісник, міська рада, самоуправління.

2. Які з перерахованих повинностей є панщиною, а які оброком?
 1) Робота на панському полі; 2) ремонт мосту; 3) ремонт замку; 4) заготів-

ля дров для сеньйора; 5) збирання меду для сеньйора; 6) сплата сеньйору 
частини врожаю чи доходу.
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Панщина _________________________________________________________

Оброк ____________________________________________________________

ІІІ РІВЕНЬ (ДОСТАТНІЙ)

1. Які наслідки боротьби у містах плебеїв проти патриціїв?

2. Яку роль відігравала в суспільстві кожна з зазначених верств: феодали, 
духовенство, селяни? У чому полягала їх взаємозалежність?

ІV РІВЕНЬ (ВИСОКИЙ)

Чим відрізнялось середньовічне місто від античних міст Греції та Рима? Яку 
роль відігравали міста в середні віки?
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Прізвище ім’я _______________________ Клас ______ Дата _______

І| Тематичний   
блок

Варіант № 3 ___________________________________________________

Вступ. Народження середньовічного 
світу, особливості його розвитку

І РІВЕНЬ (ПОЧАТКОВИЙ)

1. Як називається головна башта замку? ______________________________

2. Що повинен виготовити підмайстер для того, щоб стати майстром? 
  А) шедевр; 
  Б) герб свого цеху; 
  В) подарунки всім майстрам цеху.

3. Кого римляни називали варварами? _______________________________

4. Де франкське військо на чолі з Карлом Мартеллом у 732 р. розгромило 
арабську кінноту? _______________________________________

5. У якому місті Карл Великий був коронований імператорською короною? 
  А) Аахені; 
  Б) Парижі; 
  В) Суасоні; 
  Г) Римі.

6. За яким обрядом охрестився вождь франків Хлодвіг?
  А) за римським; 
  Б) за візантійським; 
  В) за аріанським.

ІІ РІВЕНЬ (СЕРЕДНІЙ)

1. Які причини селянських повстань у середні віки?
 А) ____________________________________________________________ ;
 Б) ____________________________________________________________;
 В) ____________________________________________________________;
 Г) ____________________________________________________________;

2. З наведених тверджень виберіть і запишіть у різні стовпчики ті, що стосу-
ються селянина і ремісника. 

 1) Займається торгівлею. 2) Має власне господарство. 3) Вільна людина. 
4) Має майстерню. 5) Залежить від феодала. 6) Живе у замку. 7) Має пра-
во носити зброю. 8) Працює на землі. 9) Виробляє речі для себе. 10) Ви-
робляє речі на продаж.
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Селянин __________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ремісник _________________________________________________________
__________________________________________________________________

ІІІ РІВЕНЬ (ДОСТАТНІЙ)

1. Які зміни в господарстві селянина сприяли економічному піднесенню 
Європи в Х–ХІІІ ст.?

2. Чому у середньовіччі відбувалися значні міграції населення? Коли євро-
пейці стали домувальниками?

ІV РІВЕНЬ (ВИСОКИЙ)

Чому торгівельні міста на півночі Європи об’єдналися в союз Ганзу, а на 
півдні кожне місто прагнуло до незалежності і вело запеклу боротьбу, навіть 
збройну, з конкурентами?


