
Контрольна робота по темі «Римська імперія» 

Будьте уважними: І-ий варіант виконують учні, у кого прізвища починаються на 

літери А, В, Д, І, Н, Р, Т, Ч, Щ 

II варіант   виконують учні у кого прізвища починаються на літери Б, Г, Е, Л, М, С, У, Ф, Ю 

III варіант   виконують учні у кого прізвища починаються на літери Ж, З, Є, К, О, П, Х, Ш, Я 

І варіант 

1.   Намалюйте шкалу часу 

а) позначте на ній дати   

- заснування Риму 

- першого Тріумвірату 

- заснування м. Константинополь  

б) розв’яжіть історичні задачі   

  - як давно відбувся І-й Тріумвірат 

- скільки років пройшло між захопленням Цезарем влади в Римі та 

Нікейським Вселенським собором. 

2 Рік падіння Західної Римської імперії 

а) 476 р. в) 455 р. 

б) 410 р. г) 395 р. 

3 Хто очолив племена, які 410 р. вперше захопили Рим 

а) Бож в) Одоакр 

б) Аларіх г) Германаріх 

4 Який титул отримав Цезар 

а) король в) імператор 

б) тетрарх г) князь 

5 Що це таке (повна відповідь) 

а) Громадянська війна 

б) Колізей 

в) Символ віри 

г) «Розділяй і володарюй» 6. 

Дайте відповідь: 

а) Що сталося у 395 р. 

б)Пунічні війни це - 

в) Хто із полководців брали участь в І громадянській війні 

г) Битва біля мису Акцій це - … 

7 Встановіть у хронологічній послідовності а) 

Битва біля Канн 



б) Земельні реформи Гракхів 

в) Перехід Рубікону Цезарем 

г)Золотий вік Римської імперії 

д) Падіння Західної частини Римської імперії 

ІІ варіант 

1. Намалюйте шкалу часу 

а) позначте на ній дати  

   - Початок І громадянської війни 

- Заснування Риму 

- Поділ Римської імперії на ІІ частини  

 б) розв’яжіть історичні задачі  

  - як давно була битва при Каннах 

- скільки років пройшло між початком республіканського періоду в Римі 

та знищенням Західної частини Римської імперії. 

2. Перехід армії Цезаря через яку річку ознаменував початок громадянської війни 

а) Карфаген в) Тибр 

б) Рубікон г) Аньене 

3. Хто із вказаних осіб не входив до І тріумвірату: 

а) Цезар в) Помпей 

б) Красс г) Сулла 

4. Яку назву мав воїн, що бився для втіхи глядачів: 

а) центуріон в) гладіатор 

б) принцепс г) гопліт 

5. Що це таке: 

а) Форма державного правління через обраних народом урядовців 

б) військове з’єднання в армії Стародавнього Риму 

в) земельна реформа 

г) Пантеон 

6. Дайте відповідь: 

а) Столиця Західної Римської імперії - … 

б) Солдатські імператори - … 

в) Хто очолював гунів - … 

г) У результаті ІІІ Пунічної війни Рим - … 

7. Встановіть у хронологічній послідовності 

а) Реформи Діоклетіна 

б) Кінець правління Октавіана Августа 

в) Нікейський Вселенський собор 

г) Закінчення Пунічних війн 

д) Заснування Риму. 



ІІІ варіант 

1. Намалюйте шкалу часу 

а) позначте на ній дати 

- другий тріумвірат 

- заснування Риму 

- падіння Східної частини Римської імперії  

б) Розв’яжіть історичні задачі 

- як давно Аларіх взяв Рим 

- скільки років пройшло між захопленням влади в Римі Цезарем до 

початку правління Константинополя. 

2. Останній Римський імператор 

а) Октавіан Август в) Ромул Августул 

б) Константин г) Феодосій 

3. Масові переселення, що відбулися в Європі у IV – VII ст. 

а) велике переселення народів 

б) навала гунів 

в) велике розселення слов’ян 

г) еміграція 

4. Хто очолив заколот проти Цезаря 

а) Помпей в) Октавіан 

б) Брут г) Діоклетіан 

5. Що це таке (повна відповідь) 

а) Золотий вік Римської імперії 

б) терми 

в) «І ти, Брутте» 

г) повстання Спартака  

6.Дайте відповідь: 

а) хто такі меценати - … 

б) що таке церква - … 

в) що відбулося у 476 р. - … 

г) за правління кого Римська імперія досягла найбільших розмірів. 

7. Розставте у хронологічній послідовності 

а) повстання Спартака 

б) поділ імперії на 2 частини 

в) початок Пунічних воєн 

г) початок Республіканського періоду 

д) виникнення м.Рима 


