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12 група 

Всесвітня історія 

Урок № 32 

Тема уроку: Узагальнення. Тематичний контроль «Друга світова війна» 

Мета: 

- повторити, узагальнити, закріпити та систематизувати знання з вивченої теми; 

- розвивати критичне мислення, пам'ять, вміння логічного викладу думки та систематизації 
набутих знань; 

- продовжувати формувати навички самостійної роботи; 

- виховувати учнів в дусі патріотизму, поваги до героїчного минулого свого народу та інших 
народів, виховувати негативне ставлення до війни , як найбільшого лиха людства. 

 

Матеріал уроку: 

Тестові завдання з теми «Друга світова війна» 

І варіант 

I. Завдання з одним правильним варіантом. ( Максимальна кількість балів - 8 ) 

1. Коли стався напад Німеччини на Польщу? 

А 10 вересня 1939 р.; Б 1 вересня 1939 р.; 

В 22 червня 1939 р.; Г 23 серпня 1939 р. 

2. Назвіть дату відкриття Другого фронту в Європі: 

А 1 грудня 1943 р.; Б 1 серпня 1944 р.; 

В 4 квітня 1945 р.; Г 6 червня 1944 р.; 

3. Воєнно-морська база США Перл-Харбор розміщувалась на: 

А Маршаллових островах; Б Алеутських островах; 

В Соломонових островах; Г Гавайських островах. 

4. Що означає термін «колабораціонізм»? 

А Співробітництво з іноземними завойовниками; 

Б система панування більш розвинених і більш потужних держав над менш розвиненими 

країнами або територіями; 

В переведення військової промисловості на випуск мирної продукції; 

Г курс на обмеження економічних і політичних зв’язків країни. 

5. Що означає термін «рух Опору»? 

А Антикоаліційний рух часів Другої світової війни; 

Б національно-визвольний, антифашистський рух; 

В антивоєнний громадський рух; 

Г рух, основа якого — ідея національної винятковості. 

6. Як називався план нападу нацистсько-фашистського блоку на СРСР? 

А «Динамо»; Б «Отто»; В «Вайс»; Г «Барбаросса». 

7. Наслідком вдалого проведення Львівсько-Сандомирської операції радянськими 

військами у 1944 р. було: 

А визволення території Західної Білорусії;  Б визволення території Центральної України; 

В визволення території Західної України; Г визволення території Молдавії. 

8. Назвіть прізвище німецького генерал-фельдмаршала, якому Гітлер доручив 

командувати армією «Дон», що мала завдання деблокувати оточені німецькі війська біля 

Сталінграда: 

А Рундштедт; Б Роммель; В Паулюс; Г Манштейн. 



ІІ. Завдання на відповідності. ( максимальна кількість балів – 4) 

9. Установіть відповідність між групами армій та напрямами дій (містами, територіями), 

на які вони були спрямовані за планом «Барбаросса»: 

А «Північ» 1 Мурманськ; 

Б «Центр» 2 Мінськ, Москва; 

В «Південь» 3 Київ; 

Г «Схід» 4 Ленінград. 

Д «Норвегія»   

10. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями: 

А «дивна війна» 1 агресія СРСР проти Польщі, що розпочалася 17 вересня 1939 р. за 

попередньою домовленістю з Німеччиною; 

Б «зимова 

війна» 

2 період з вересня 1939 р. по травень 1940 р., коли на Західному 

фронті не велося активних бойових дій; 

В «визвольний 

похід» 

3 період воєнних дій з 30 листопада 1939 р. — по 12 березня 1940 р. 

між СРСР та Фінляндією; 

Г «рейкова 

війна» 

4 період початку необмеженої підводної війни в Атлантиці після 

вступу у війну США; 

  5 засіб партизанської боротьби, спрямований на руйнування 

залізниць і мостів. 

 

Якщо у вас виникнуть запитання, напишіть на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я 
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