
І варіант 

 

1. Розв’яжіть історичну задачу: 

а. У 1974р. була знайдена гробниця імператора Цінь Шихуанді. Підрахуйте 

скільки час минуло між відкриттям та початком правління Цінь в Китаї. 

б. Індська цивілізація виникла приблизно у 2300р. до н.е. Визначте, коли вона 

розпалася, якщо відомо, що проіснувала ця цивілізація 600 років. 

в. Хто і на скільки років правив раніше: Хаммурапі у Вавилоні чи Цінь 

Шихуанді в Китаї 

2. На шкалі часу позначте: 

а. Початок Індської цивілізації 

б. Початок імперії Цінь 

в. Кінець правління династії Хань 

3. Хто був засновником династії Хань: 

а. Цінь  Шихуанді 

б. Лю Бан 

в. Чжоу 

г. Ван Ман 

4. Коли утворилася імперія Цінь: 

а. 202 р. до н.е. 

б. 220 р. до н.е. 

в. 221 р. до н.е. 

г. 184 р. 

5. Засновником Буддизму був: 

а. Гаутама 

б. Цінь 

в. Лю Бан 

г. Конфуцій  

6. Дайте повну відповідь: 

а. У які місяці в Пн-Сх Індії ідуть дощі? 

б. Коли припинила своє існування держава Маур’я? 

в. Коли виник буддизм? 

г. Як називався верховний правитель у Китаї? 

7. Дайте повну відповідь: 

а. Хто такі недоторкані в структурі індійського суспільства 

б. Як називаються найзнаменитіші поеми стародавньої Індії 

в. Що таке Ведійська цивілізація? 

г. На чому писали давні китайці? 

8. Розташуйте в хронологічній послідовності: 

а. Початок правління династії Хань 

б. Початок династії Маур’їв 

в. Хараппська цивілізація 

г. Початок правління династії Цінь 

9. Які винаходи стародавнього Сходу ви знаєте? 

Індія  Китай  

-  -  

 

 



ІІ варіант 

1. Розв’яжіть історичну задачу: 

а. Династія Хань почала правити у 207 р. до н.е. Як давно це було? 

б. У 1922р. археологи знайшли перші (найдавніші)міста Індії. Як давно це 

відбулося? 

в. Для історії Греції є характерним період Великої грецької колонізації. 

Подумайте та підрахуйте: що і на скільки відбулося пізніше «Утворення 

єдиної держави Маур’їв» чи «Велика колонізація». 

2. На шкалі часу позначте: 

а. Кінець існування Індської цивілізації. 

б. Заснування держави Чжоу в Китаї 

в. Рік народження Конфуція 

3. Який бог в індуїзмі вважається грізним носієм космічної енергії: 

а. Брахма 

б. Вішну 

в. Шива 

г. Крішна  

4. Коли утворилася Індська цивілізація: 

а. 2300 р. до н.е. 

б. 3400 р. до н.е. 

в. 284 р. до н.е. 

г. 753 р. до н.е. 

5.  Коли в Китаї почав правити Цінь та утворив єдину державу 

а. 220 р. до н.е. 

б. 210 р. до н.е. 

в. 221 р. до н.е. 

г. 1922 р. 

6. Дайте повну відповідь: 

а. Обов’язкам якої варни в Індії було брати участь у війнах та управляти 

державою? 

б. Хто створив першу приватну школу у Китаї? 

в. Коли виникла Хараппська цивілізація? 

г. У чому Будда вбачав причину страждань людини? 

7. Дайте повну відповідь: 

а. Хто такі шудри в індійському суспільстві? 

б. За правління кого було найбільше поширено вчення Буддизм? 

в. Чому річку Хуанхе називали «жовта вода»? 

г. Яку країну називали Піднебесна?  

8. Розташуйте в хронологічні послідовності: 

а. Розкопки найдавніших міст Індії 

б. Поява писемності в Китаї 

в. Дата народження  Конфуція 

г. Початок ведійської цивілізації в Індії 

9. Які винаходи стародавнього Сходу ви знаєте? 

Індія  Китай  

-  -  

 

 



ІІІ варіант 

1. Розв’яжіть історичну задачу: 

а. Писемність у Китаї з’явилася 4 тис. років тому. Вирахуйте приблизно рік, 

коли це відбулося? 

б. За часів Ашоки  (ІІІ ст.. до н.е.) буддизм проголошується державою 

релігією в Індії. Скільки століть віддаляє цю подію від нашого часу. 

в. Що відбулося раніше і на скільки: заснування Риму чи початок правління 

династії Хань у Китаї. 

2. На шкалі часу позначте: 

а. Початок правління династії Хань 

б. Дату розкопок найдавніших міст Індії 

в. Століття заснування релігії буддизм 

3. Який бог в індуїзмі вважається охоронцем, рятівником від різних негараздів: 

а. Брахма 

б. Вішну 

в. Крішна 

г. Шива  

4. Кому належать слова: «Платіть добром за добро, а за зло віддячуйте по 

справедливості» 

а. Будда 

б. Конфуцій 

в. Цінь Шихуанді 

г. Брахма  

5. Місто Паталіпутра була столицею держави за правління: 

а. Будди 

б. Лю Бана 

в. Маур’я 

г. Гаутами  

6. Дайте повну відповідь: 

а. Біля якої річки виникла перша цивілізація Індії? 

б. Як називалися напівкочові  племена, які поселилися в Пн-Сх Індії у ІІ тис. 

до н.е.? 

в. Головна мета будівництва Великої Китайської стіни? 

г. Як називались знаки китайського письма? 

7. Дайте повну відповідь: 

а. Кого називали Шанці? 

б. Скільки правителів воювали між собою у часи «Воюючих царств»? 

в. З ким торгували жителі Індійської цивілізації? 

г. Чи можна перейти з однієї варни до іншої? 

8. Розташуйте в хронологічній послідовності: 

а. Розпад держави Маур’їв 

б. Утворення держави Цінь Шихуанді 

в. Початок Індської цивілізації  

г. Поселення аріїв у Пн-Сх Індію 

9. Які винаходи стародавнього Сходу ви знаєте? 

Індія  Китай  

-  -  

 


