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Контрольна робота 

1. Друга світова війна розпочалася 

А розчленуванням Чехословаччини 

Б нападом Німеччини на Радянський Союз 

В нападом Німеччини на Польщу 

Г підписанням пакту Молотова-Ріббентропа 

2. Виберіть правильне визначення. Антигітлерівська коаліція — це 

А військово-політичний союз держав і народів, що боролись проти Німеччини і її союзників у роки 

Другої світової війни 

Б військово-політичний союз Радянського Союзу, Англії та США, що склався у період Другої світової 

війни 

В держави, що підписали Атлантичну хартію 

Г держави, що підписали Декларацію Об’єднаних націй 

3. Секретні протоколи до пакту Молотова-Ріббентропа передбачали, що після початку війни 

Німеччини проти Польщі до Радянського Союзу відійдуть 

А Бессарабія і Буковина 

Б Причорномор'я 

В Західна Україна і Західна Білорусь 

Г Волинь та Поділля 

4. Остарбайтери – це 

А населення, яке примусово вивозили на роботи до Німеччини у роки Другої світової війни 

Б радянські військовополонені, які вступали до лав збройних сил Німеччини 

В радянські військовополонені, яких вивозили до Німеччини у роки Другої світової війни 

Г населення, яке залишалося під окупацією в Україні у роки Другої світової війни 

5. Установіть відповідність подій та дат. 

1. напад Німеччини та її союзників на СРСР 

2. підписання 26 державами Декларації Об'єднаних Націй 

3. Сталінградська битва 

4. Курська битва 

А 22 червня 1941 

Б 1 січня 1942 

В липень-серпень 1943  

Г липень 1942 – лютий 1943 

6. Установіть відповідність подій та дат. 

1. Акт про беззастережну капітуляцію німецьких збройних сил 

2. атомне бомбардування японських міст Хіросіма та Нагасакі збройними силами США 

3. завершення Другої світової війни 

4. Ялтинська конференція 

А 6 і 9 серпня 1945 

Б 8 травня 1945 

В 2 вересня 1945 

Г 4-11 лютого 1945 

7. Укажіть характерні риси нацистського окупаційного режиму у поневолених країнах.  

Виберіть три правильні відповіді. 

А проведення примусових мобілізацій до національних повстанських армій 

Б жорстка експлуатація населення та економічне пограбування (вивіз сировини, продовольства, 

матеріальних цінностей) 

В легалізація та підтримка діяльності політичних партій на територіях окупованих країн  

Г тотальний терор, масове знищення місцевого цивільного населення та військовополонених 

Д денаціоналізація великої промисловості, відкриття спільних з німецькими підприємцями заводів та 

фабрик 



Е примусове вивезення на господарські роботи до Німеччини місцевого працездатного населення 

Є розподіл землі між селянами та надання її у приватну власність 

8. Укажіть дату початку Другої світової війни. 

А 1 вересня 1939 року 

Б 8 травня 1945 року 

В 9 травня 1945 року 

Г 2 вересня 1945 року 

9. Виберіть термін, що позначає переслідування і знищення євреїв нацистами та їхніми пособниками 

після приходу до влади Гітлера й до закінчення Другої світової війни. 

А колабораціонізм 

Б Гандизм 

В Голокост 

Г Рух Опору 

10. Виберіть твердження, які описують наслідки Другої світової війни. 

Укажіть три правильні відповіді. 

А укріплення міжнародних позицій Німеччини та Італії 

Б значні демографічні та економічні втрати людства 

В утворення нових незалежних європейських держав після розпаду імперій 

Г створення міжнародної законодавчої бази для покарання злочинців проти людства 

Д виникла нова біполярна модель світу, заснована на двох центрах тяжіння: Західному та Східному 

Е Німеччина перестала існувати як держава 

Є заборонено використання ядерної зброї 

 

Домашнє завдання 

1. Виконайте контрольну роботу 

 

Виконані завдання відправте мені на електронну пошту anastasiamegei@ukr.net. У темі листа вказати номер 

групи, назву навчальної дисципліни, номер уроку, ПІБ. 

 

 

 


