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ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ 

“ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ” 
 

1 СЕМЕСТР 
 

Тэма 1. УВОДЗІНЫ У ГІСТОРЫЮ БЕЛАРУСІ 
 

1. Гісторыя Беларусі – арганічная і неад’емная частка еўрапейскай і сусветнай 
гісторыі. Змест і задачы курса.  

2. Праблема перыядызацыі гісторыі Беларусі.  
3. Агульная характарыстыка асноўных крыніц.  
4. Гістарыяграфія курса гісторыі Беларусі (асноўныя манаграфічныя і вучэбныя 

выданні). 
 

Асноўныя тэрміны і назвы: ГІСТОРЫЯ, ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ, ГІСТОРЫЯГРАФІЯ, 
МАНАГРАФІЯ, КРЫНІЦАЗНАЎСТВА, КРЫНІЦЫ ГІСТАРЫЧНЫЯ.  

 
Пры адказе на першае пытанне дайце тлумачэнне паняццю “гісторыя”. У чым 

асаблівасці гісторыі як навукі? Разглядаючы гісторыю Беларусі як неад’емную частку 
сусветнай і еўрапейскай гісторыі, звярніце ўвагу на спецыфіку яе аб’екта і прадмета. 
Рыхтуючыся да семінару, падумайце, чаму вывучэнне курса гісторыі Беларусіі 
актуальна і неабходна; сфармулюйце асноўныя задачы курса.  

Разглядаючы другое пытанне, растлумачце, якія прынцыпы кладуцца ў аснову 
перыядызацыі. Чаму не існуе адзінай перыядызацыя гісторыі Беларусі? Прааналізуйце 
існуючыя падыходы да перыядызацыі гісторыі Беларусі.  

Гісторыя Беларусі вывучаецца на аснове дадзеных, якія утрымліваюць 
разнастайныя крыніцы. Дайце тлумачэнне тэрміну “гістарычная крыніца”. Растлумачце 
розніцу паміж паняццямі “крыніца” і “даследаванне”. Пералічыце асноўныя віды 
крыніц па гісторыі Беларусі (рэчавыя, выяўленчыя, пісьмовыя, фонадакументы). 
Вызначце найбольш значныя пісьмовыя крыніцы па гісторыі Беларусі і дайце ім 
кароткую характарыстыку.  

Пры аналізе гістарыяграфіі курса вызначце асноўныя перыяды і этапы  
ў даследванні гісторыі Беларусі як беларускім навукоўцам, так і прадстаўнікамі 
замежных краін, спецыфіку падыходаў даследчыкаў да аналізу асноўных праблем 
беларускай гісторыі 

 

Тэма 2. ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ 
БЕЛАРУСІ (100 ТЫС. ГАДОЎ ДА Н.Э. – V СТАГОДДЗЕ Н.Э.) 

 

1. Каменны век у гісторыі Беларусі і яго асаблівасці.  
2. Бронзавы век на тэрыторыі нашай краіны.  
3. Развіццё грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне I тыс. да н.э. – сярэдзіне I тыс. н.э.  
4. Духоўная культура, сацыяльныя адносіны і грамадскі лад насельніцтва Беларусі  

ў першабытную эпоху.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: КАМЕННЫ ВЕК, ПАЛЕАЛІТ, МЕЗАЛІТ, НЕАЛІТ, 
НЕАЛІТ, БРОНЗАВЫ БЕК, ЖАЛЕЗНАЕ ВЕК, НЕАНДЭРТАЛЕЦ, КРАМАНЬЁНЕЦ, 
СТАЯНКА, ГАРАДЗІШЧА, СЕЛІШЧА, ПРЫСВОЙВАЮЧАЯ І ВЫТВОРЧАЯ 
ГАСПАДАРКА, МАТЫКАВАЕ І ПАДСЕЧНА-АГНЯВОЕ (ЛЯДНАЕ) ЗЕМЛЯРОБСТВА, 
ДОМНІЦА, КРЫЦА, МАТРЫЯРХАТ, ПАТРЫЯРХАТ, СЯМ’Я, ЭКЗАГАМІЯ, 
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ЭНДАГАМІЯ, РОД, ПЛЕМЯ, ПРАВАДЫР, РАДАВАЯ АБШЧЫНА, ІНДАЕЎРАПЕЙЦЫ, 
БАЛТЫ, ТАТЭМІЗМ, АНІМІЗМ, ФЕТЫШЫЗМ, МАГІЯ, СІНКРЭТЫЗМ, 
ПЕРШАБЫТНАГА МАСТАЦТВА. 
 

Характарызуючы першае пытанне, вызначыце храналогію каменнага веку  
на Беларусі. Назавіце і ахарактарызуйце яго асноўныя перыяды па наступных 
параметрах: назва, час, заняткі насельніцтва і ўплыў на іх тагачаснага клімату, першыя 
формы сацыяльнай арганізацыі. 

Адказваючы на другое пытанне, вызначыце храналогію бронзавага веку і яго 
асаблівасці на Беларусі. Пакажыце таксама важнейшыя этнічныя працэсы, змены  
ў матэрыяльнай культуры насельніцтва (фіна-угры, індаеўрапейцы і іх узаемадзеянне, 
асноўныя заняткі насельніцтва і іх характарыстыка, эвалюцыя прылад працы). Якія 
змены адбываліся ў грамадскім ладзе?  

Пры разглядзе трэцяга пытання прааналізуйце эвалюцыю гаспадарчых заняткау  
і сацыяльнай арганізацыі насельніцтва на Беларусі ў раннім жалезным веку. Неабходна 
таксама вызначыць і параўнаць этнічныя працэсы ў бронзавым веку і ў сярэдзіне I тыс. 
да н. - сяр. I тыс. нашай эры. 

Рыхтуючыся да адказу на чацвёртае пытанне, звернеце ўвагу на формы 
праяўлення духоўнай культуры і яе развіццё ад каменнага веку да жалезнага веку. 

 

Тэма 3. ФАРМІРАВАННЕ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ НА БЕЛАРУСКІХ 
ЗЕМЛЯХ У IX – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIII СТСТ. 

 

1. Полацкае княства ў IX–XI стст. Праблема Старажытнарускай дзяржавы. 
2. Тураўскае княства ў IX–XI стст.  
3. Дзяржаўны лад і кіраванне ў землях-княствах.  
4. Беларускія землі ў перыяд феадальнай раздробненасці (XII – першая палова XIII ст.).  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: ДЗЯРЖАВА, КНЯСТВА, ЗЯМЛЯ, ДЫНАСТЫЯ, КНЯЗЬ, 
ДРУЖЫНА, БАЯРЫ, КНЯЖАЦКАЯ РАДА, ВЕЧА, ПАСАДНІК, ТЫСЯЦКІ, КЛЮЧНІК, 
ЦІВУН, ФЕАДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕНАСЦЬ, УДЗЕЛЬНЫЯ КНЯСТВЫ, КРЫЖАКІ, 
ОРДЭН, МЕЧАНОСЦЫ, ТЭЎТОНСКІ ОРДЭН, ЛІВОНСКІ ОРДЭН. 
 

Адказваючы на першае пытанне, растлумачце прычыны ўтварэння Полацкага 
княства. Пакажыце яго этнічную аснову. Вызначце і прааналізуйце асноўныя перыяды 
палітычнай гісторыі Полацкай зямлі Ахарактарызуйце характар узаемадзеянняў  
ў палітычным трохкутніку Кіеў – Полацк – Ноўгарад. Патлумачце сутнасць праблемы 
старажытнарускай дзяржавы.  

У другім пытанні пакажыце працэс стварэння і палітычную гісторыю Тураўскага 
княства. Параўнайце палітычнае становішча Тураўскага і Полацкага княстваў. 
Вызначыце месца Тураўскай зямлі ў старажытнарускай дзяржаве.  

Разглядаючы трэцяе пытанні, патлумачце форму дзяржаўнага ладу ў першых 
дзяржавах на тэрыторыі Беларусі. Прааналізуйце сістэму органаў улады і кіравання  
ў Полацкім і Тураўскім княствах і вызначце іх асаблівасці. Пакажыце ролю веча, князя, 
савета (Рады), службовых асоб (пасадніка, тысяцкага, падвойскага, ключніка, цівуна), 
духавенства ў кіраванні дзяржавай.  

Вызначыце ў чацвёртым пытанні прычыны феадальнай раздробленнасці.. 
Прааналізуйце станоўчыя і адмоўныя бакі гэтай з’явы на прыкладзе пэўных княстваў, 
ўтвораных на Беларусі ў XII - першай палове XIII стст. Асвятліце асноўныя моманты 
барацьбы насельніцтва беларускіх земляў з крыжакамі і мангола-татарамі.  
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Тэма 4. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ 
ЗЕМЕЛЬ У IX–XIII СТСТ. 

 

1. Сельская гаспадарка ў IX–XIII стст.  
2. Узнікненне гарадоў. Гарадское рамяство.  
3. Унутраны і знешні гандаль і яго роля ў эканоміцы Беларусі IX–XIII стст. 
4. Шматукладнасць гаспадаркі. Зараджэнне феадальных адносін і іх асаблівасці  

на тэрыторыі Беларусі.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: ВЕРВ, АБШЧЫННАЕ ЗЕМЛЕЎЛАДАННЕ, 
НАТУРАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА, ШМАТУКЛАДНАСЦЬ, ФЕАДАЛІЗМ, ФЕАДАЛЫ, 
ВОТЧЫНА, ФЕАДАЛЬНАЯ РЭНТА, ДАНІНА, КАРМЛЕННЕ, ПАЛЮДДЗЕ, ЛЮДЗІ, 
СМЕРДЫ, РАДОВІЧЫ, ЗАКУПЫ, УДАЧЫ, ХАЛОПЫ, ЧЭЛЯДЗЬ, ВОРЫЎНАЕ 
ЗЕМЛЯРОБСТВА, ДВУХПОЛЛЕ, ТРОХПОЛЛЕ, ГОРАД, ДЗЫДЗІНЕЦ, ПАСАД, 
ВАКОЛЬНЫ ГОРАД. 
 

У першым пытанні звярніце ўвагу на асноўныя галіны сельскай гаспадаркі: 
земляробства і жывёлагадоўлю. Прааналізуйце тэхніку земляробства, структуру 
культур і сістэмы земляробства. Пакажыце, як і з дапамогай якіх прылад працы 
ажыццяўляліся збор і апрацоўкі ўраджаю. Якія дадатковыя заняткі былі характэрныя 
для сялян у гэты час? Наколькі значнай была іх доля ў агульнай вытворчасці? Што 
ўяўляў сабой побыт сялян?  

У другім пытанні вызначыце прычыны ўзнікнення гарадоў і крытэрыі іх 
вылучэння. Пакажыце шляхі ўзнікнення гарадоў на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 
Разгледзьце структуру горада на беларускіх землях, функцыі, якія ён выконваў. 
Неабходна таксама ахарактарызаваць склад насельніцтва гарадоў. Укажыце ролю 
рамяства ў гарадах, пералічыце і ахарактарызуйце асноўныя рамесныя спецыяльнасці. 
Вызначце долю таварнай вытворчасці ў гарадскім рамястве. 

У трэцім пытанні звярніце ўвагу на сувязь рамяства і гандлю. Якія віды гандлю 
існавалі ў IX-XIII стст.? Што з’яўлялася прадметамі ўнутранага і знешняга гандлю? 
Вызначце асноўныя напрамкі гандлёвых сувязяў беларускіх гарадоў. Якую ролю  
у эканоміцы тагачасных беларускіх зямель займаў гандаль? 

Што такое шматукладнасць гаспадаркі? Якія меркаванні па гэтаым пытанні 
выказаны ў айчыннай гістарычнай літаратуры? Дайце вашу ацэнку існуючым фактам і 
меркаванням. Пакажыце працэс зараджэння феадальных адносін на Беларусі. 
Параўнайце станаўленне феадалізму ў Еўропе і на тэрыторыі сучаснай Беларусі: 
вызначце агульнае і асаблівае. Якія формы ўласнасці на зямлю склаліся ў дадзены 
перыяд? Якія катэгорыі феадальна-залежнага насельніцтва сфарміраваліся ў IX– 
XIII стст.? 

 

Тэма 5. РЭЛІГІЯ І КУЛЬТУРА БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ У IX–XIII СТСТ. 
 

1. Язычніцтва. Прыняцце і распаўсюджванне хрысціянства. 
2. Вусная народная творчасць. Пісьменства. Літаратура. 
3. Архітэктура і жывапіс. 
4. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы Беларусі. 

 
Асноўныя тэрміны і назвы: ЯЗЫЧНІЦТВА (ПАГАНСТВА), ПОЛІТЭІЗМ, ПАНТЭОН, 
ІДАЛ, ЖРЭЦ, СВЯЦІЛІШЧА (КАПІШЧА), ПЯРУН, СВАРОГ, СТРЫБОГ, ДАЖБОГ, 
ХОРС, ВЯЛЕС, ЯРЫЛА, МОКАШ, ЛАДА, ХРЫСЦІЯНСТВА, ЦАРКВА, СВЯТАР, 
ПРЫХОД, ЕПАРХІЯ, МІТРАПОЛІЯ, ЕПІСКАП, МІТРАПАЛІТ, ПАТРЫЯРХ, 
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МАНАСТЫР, ІГУМЕН, МАНАХ, ПУСТЭЛЬНІК, СТОЎПНІК, КІРЫЛІЦА, ПІСАЛА, 
ПЕРГАМЕНТ, ЕВАНГЕЛЛЕ, “СЛОВА”, ЖЫЦІЕ, ЛЕТАПІС, ПЛІНФА, АБРАЗ, 
МАЗАІКА, МІНІЯЦЮРА, ФРЭСКА. 
 

Што такое язычніцтва? У чым асаблівасці язычніцкіх вераванняў ва усходніх 
славян? Якія язычніцкія багі існавалі ва ўсходніх славян, і якія функцыі яны выконвалі? 
Чаму кіеўскі князь Уладзімі вымушаны быў адмовіцца ад язычніцкай веры? 

Калі, чаму і як адбылося прыняцце хрысціянства на беларускіх землях? Якія 
цяжкасці назіраліся ў распаўсюджванні хрысціянства на Беларусі? Якое значэнне мела 
прыняцце гэтай рэлігіі ў далейшым лёсе беларускіх земель? 

У другім пытанні ахарактарызуйце асноўныя жанры вуснай народнай творчасці; 
вызначце час з’яўлення пісьменства на беларускіх землях і яго помнікі; прааналізуйце 
вядомыя ў той час літаратурныя творы, перш за ўсё летапісныя. 

Пры разглядзе архітэктуры і жывапісу IX–XIII стст. спыніцеся  
на характарыстыцы асноўных архітэктурных стыляў таго часу, полацкай, віцебскай  
і гродзенскай архітэктурных школ, асноўных відаў жывапісу. Назавіце асноўныя 
архітэктурныя помнікі таго часу і параўнайце ўзровень развіцця архітэктуры і жывапісу 
заходніх земляў з іншымі рэгіёнамі Расіі. 

Адказваючы на чацвёртае пытанне, трэба ахарактарызаваць асветніцкую 
дзейнасць Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Клімента Смаляціча і Аўраамія 
Смаленскага. 

 

Тэма 6. УТВАРЭННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  
 

1. Канцэпцыі фарміравання ВКЛ у гістарыяграфіі. Перадумовы і прычыны стварэнне 
гаспадарства. 

2. Генезіс беларуска-літоўскай дзяржавы. 
3. Знешняя і ўнутраная палітыка Віценя, Гедзіміна і Альгерда. 
4. Знешняя і унутраная палітыка Ягайла, Вітаўта, Казіміра. 

 
Асноўныя тэрміны і назвы: ЛІТВА, АУКШТАЙЦІЯ, ЖАМОЙЦЬ, НАЛЬШАНЫ, 
ДЗЯВОЛТВА, КУНІГАСЫ, РУСЬ, ОРДЭН, АРДА, “ПАГОНЯ”, “РЯД”, ФЕДЭРАЦЫЯ. 
 

Пры адказе на першае пытанне апішыце наступныя канцэпцыі фармавання ВКЛ: 
– літоўскага заваявання беларускіх земель; 
– беларускага заваявання Літвы; 
– аб’яднання на падставе дагавору. 
Неабходна прааналізаваць грамадскі лад і ўзровень сацыяльна-эканамічнага, 

палітычнага і культурнага развіцця лета-літоўцаў у канцы XII - пачатку XIII стст. 
Пакажыце тагачасную сацыяльна-эканамічную і палітычную сітуацыю  
на заходнерускіх землях. Зыходзячы з вышэйсказанага вызначце прычыны саюзу паміж 
балцкімі і заходнерускімі землямі. 

У другім пытанні дайце аналіз дзейнасці Міндоўга, Войшалка, Трайдзеня па 
стварэнню дзяржавы. Звярніце ўвагу на ўзаемаадносіны новаўтворанай дзяржавы  
з ордэнам і Галіцка-Валынскім княствам. 

Разглядаючы трэцяе пытанне, ахарактарызуйце працу Віценя, Гедзіміна  
і Альгерда па пашырэнню тэрыторыі дзяржавы. Вызначце і пакажыце асноўныя 
напрамкі знешнепалітычнай дзейнасці гэтых князёў. Прааналізуйце асноўнуя 
ўнутрыпалітычныя мерапрыемствы вялікіх князёў. Прадэманструйце шляхі 
ўваходжання беларускіх зямель у склад ВКЛ, прынцыпы пабудовы дзяржавы і яе 
этнічны характар. 
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Тэсты для кантролю ведаў 
 

Тэст 1 
 

1. На змену сярэдняму палеаліту на тэрыторыі Беларусі прыйшоў: 

1.ніжні палеаліт  
2.верхні палеаліт  

3.позні палеаліт  
4.мусцье 

 
2. Стаянка чалавека каля в. Юравічы датуецца: 
1.26 тыс. гадоў таму назад  
2.25 тыс. гадоў таму назад  

3.24 тыс. гадоў да н.э.  
4.23 тыс. гадоў да н.э. 

 
3. Аб’яднанне родаў у плямены на тэрыторыі Беларусі адбывалася у эпоху: 
1.мусцье  
2.мезаліту  

3.неаліту  
4.бронзавага веку 

 
4. Эпоха неаліту на тэрыторыі Беларусі датуецца: 

I.VII-IV тыс. г. да н.э.  
2.VI-III тыс. г. да н.э.  

3.V- III тыс. г. да н.э.  
4.V- II тыс. г. да н.э. 

 
5. Эпоха мезаліту у Беларусі датуецца: 
1.11-7 тыс. г. да н.э.  
2.10-6 тыс. г. да н.э.  

3.9-5 тыс. г. да н.э.  
4.9-3 тыс. г. да н.э. 

 
6. На тэрыторыі Беларусі ранняя родавая абшчына з’явілася у: 
1.бронзавым веку  
2.верхнім палеаліце  

3.познім палеаліце  
4.мезаліце 

 
7. Індаеўрапейцы прыйшлі на Беларусь у:  

1.палеаліце  
2.мезаліце  

3.неаліце  
4.бронзавым веку 

 
8. Самыя старажытныя прылады працы, знойдзеныя каля весак Свяцілавічы, Падлуж-
жа, Абідавічы адносяцца да: 
1.ніжняга палеаліту  
2.сярэдняга палеаліту  

3.верхняга палеаліту  
4.ранняга палеаліту 

 
9. Выраб глінянага посуду на тэрыторыі Беларусі пачаўся у: 

1.сярэднім палеаліце  
2.мезаліце  

3.неаліце  
4.бронзавым веку 

 
10. Стаянка чалавека каменнага веку Бердыж датуецца: 
1.23 тыс. гадоў гадоў таму назад  
2.22 тыс. гадоў таму назад  

3.21 тыс. гадоў да н.э.  
4.20 тыс. гадоў да н.э. 

 
11.Зернецерка пачала выкарыстоўвацца чалавекам на тэрыторыі Беларусі у эпоху: 
1.каменнага веку  
2.бронзавага веку  

3.жалезнага веку  
4. сярэднявеччы 

 
12. Месца пасялення першабытнага чалавека:  

1.будан  
2.стаянка  

3.гарадзішча  
4.селішча 

 
13. Першы чалавек, які спрабаваў засяліць тэрыторыю сучаснай Беларусі: 
1. краманьонец  
2.неандэрталец  

3.піцекантрап  
4.сінантрап 
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14. Асноўныя заняткі чалавека на тэрыторыі Беларусі у эпоху палеаліту: 
1. жывелагадоўля  
2. паляванне  

3.збіральніцтва  
4.бортніцтва 

 
15. Лук і стрэлы пачалі шырока выкарыстоўвацца чалавекам на т. Беларусі у: 

1.ніжнім палеаліце  
2.мезаліце  

3.неаліце  
4.раннім жалезным веку 

 
16. Гаспадарка, якую веў чалавек, у каменным веку, мела назву: 
1. вытворчая  
2.прысвайваючая  

3.спажывецкая  
4.збіральніцкая 

 
17. Каля паселка Краснасельскі існавалі: 
1.шахты для здабычы жалеза  
2.крэменю  

3.медзі і волава  
4.саляныя шахты 

 
18. Група найстаражытнейшых людзей на тэрыторыі Беларусі мела назву: 

1.род  
2.праабшчына  

3.патрыярхат  
4.суседская абшчына 

 
19. “Чалавек разумны”(краманьонец) жыў калектывам, што меў назву: 
1.першабытны чалавечы статак  
2.родавая абшчына  

3.суседская абшчына  
4.праабшчына 

 
20. Адметнай рысай роду з’яулялася: 
1.роўнапраунасць  
2.нероўнапраунасць  

3.прыватная уласнасць  
4. агульная маёмасць 

 
21 Да індаеўрапейцау адносяцца:  

1.германцы  
2.славяне  

3.фіна-угры  
4.скіфы 

 
22. Вытворчая гаспадарка становіцца дамінуючай у жыцці чалавека на тэрыторыі сучас-
най Беларусі у: 
1.мезаліце  
2.неаліце  

3.бронзавым веку  
4.жалезным веку 

 
23. Участак, на якім высякаўся лес і вяліся земляробчыя работы: 

1.паляна  
2.пустка  

3.ляда  
4.земляробчае поле 

 
24.Да вытворчай гаспадаркі адносіцца:  
1.паляванне  
2.збіральніцтва  

3.жывелагадоўля  
4.земляробства 

 
25. Каменныя прылады працы дасягнулі сваей дасканаласці на т. Беларусі у: 
1.палеаліце  
2.мезаліце  

3.неаліце  
4.бронзавым веку 

 
26. Бацькоўскі род прыйшоў на змену мацярынскаму у: 

1.палеаліце  
2.мезаліце  

3.неаліце  
4.бронзавым веку 

 
27. Устанавіце паслядоўнасць: 
1.матычнае земляробства 
2.ворыўнае  

3.падсечна-агнявое  
4.трохполле 
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28. Устанавіце паслядоўнасць: 

1.індаеўрапейцы  

2.неандэртальцы  

3.краманьёнцы 

4. праславяне 

 

29. Устанавіце паслядоўнасць: 

1.дзіда  

2.лук і стрэлы  

3.ткацтва  

4.бронзавыя сякеры 

 

30. Устанавіце паслядоўнасць: 

1.ніжні палеаліт  

2.позні палеаліт  

3.мусцье  

4.мезаліт 

 

Устаўце прапушчанае: 

31. Тып гаспадаркі, што панавала у каменным веку называецца … 

32. Вытворчая гаспадарка прыйшла на змену …(якой) у…(эпоху) 

33. Вера у звышнатуральныя магчымасці прыродных, альбо зробленых чалавекам неадушаўле-

ных прадметаў… 

34. Вера у існаванне душаў і духаў, што насяляюць навакольны свет і уплываюць на жыцце ча-

лавека … 

35. Вера у агульнае паходжанне, звышнатуральныя сувязі паміж групай людзей-родзічаў  

і пэуным відам жывел … 

 

Тэст 2 

 

1. Гісторыкі мяркуюць, што прарадзімай славян было міжрэчча: 

1.Нёмана і Віслы  

2.Дзвіны і Віслы  

3.Дняпра і Віслы  

4.Нёмана і Дняпра 

 

2. Славяне пачалі шырокую каланізацыю беларускіх зямель у 

1.5 ст.  

2.6 ст.  

3.7 ст.  

4.8 ст. 

 

3.Славяне засялілі Беларусь да: 

1.5 ст.  

2.7 ст.  

3.9 ст.  

4.11 ст. 

 

4. На думку Э.М. Загарульскага славяне пачалі засяляць Беларусь не ранней: 

1.5 ст.  

2.7 ст.  

3.9 ст.  

4.11 ст. 

 

5. Падчас каланізацыі Беларусі славяне сустрэлі тут …?(народ) 

6. Гісторыкі сцвярджаюць, што на Беларусі не толькі славяне асімілявалі балтаў, але былі і вы-

падкі зваротнага працэсу. Згодны Вы з гэтым (так, не) 

7. Працэс засялення і асваення народам пэўнай тэрыторыі называецца …? 

 

8. У выніку засялення славянамі тэрыторыі сучаснай Беларусі балты: 

1.часткова былі знішчаны  

2.часткова выцеснены  

3.большай часткай асіміляваны  

4.правільнага адказу няма 

 

9.Крывічы рассяліліся на Беларусі ў басейне ракі …? 

10. Дрыгавічы на Беларусі рассяліліся ў басейне р. …? 

 

11. Засяленне славянамі тэрыторыі Беларусі ішло пераважна: 

1.з усходу  

2.з захаду  

3.з поўдня  

4.з поўначы 
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12. У паўночна-заходняй Беларусі да 13 ст. не былі асіміляваны славянамі …? плямёны 

 

13. У 9-13 ст. істотнай рысай развіцця грамадства на тэрыторыі Беларусі было існаванне: 

1.родаплемяннага укладу  

2.рабаўладальніцкага  

3.феадальнага  

4. сацыялістычнага 

 

14. Грамадства, якое характарызуецца адначасовым існаваннем рабаўладальніцкіх і феадальных 

адносін называецца …? 

15. Гісторыкі устанавілі дакладную дату пачатку фарміравання феадалізму у Беларусі у 9 ст. 

(так, не) 

16. Абшчына у славян на Беларусі называлася …? 

17. Аб’езд князем падуладнай тэрыторыі і збор даніны называўся …? 

19. Месца, куды славяне звозілі даніну, называлася…? 

 

20. Феадальнае зямельнае уладанне, якое перадавалася па спадчыне:  

1.пагост 

2.вотчына  

3.памесце  

4.зямельны надзел 

 

21. Сяляне, якія траплялі у залежнасць праз пазыку грошай у феадала, называліся …? 

22. Сяляне, якія стали залежнымі ад феадала на падставе дагавора, іменаваліся …? 

23. Сяляне, якія поўнасцю страцілі асабістую свабоду …? 

 

24. Асноўным заняткам насельніцтва вёскі на Беларусі ў 9-13 ст. было: 

1.земляробства  

2.жывёлагадоўля  

3.паляванне  

4.рамяство 

 

25. Асноўнымі прыладамі працы для узорвання зямлі на Беларусі былі: 

1.рала  

2.саха  

3.цэп  

4.вершаліна 

 

26. Гаспадарка, якую вялі сяляне у 9-13 ст., мела …? характар, так як усё, што у ёй вытваралася, 

тут жа і спажывалася. 

 

27. Асаблівасці гарадоў на Беларусі у 9-13 стст. у параўнанні з заходнееўрапейскімі: 

1.пераважна драўляная забудова  

2.ранейшы час узнікнення  

3.адсутнасць самакіравання  

4.размяшчэнне на рэках 

 

28. У 9-11 ст. ва ўсходніх славян фарміраваўся: 

1.першабытнаабшчынны уклад  

2.рабаўладальніцкі  

3.феадальны  

4.капіталістычны 

 

29. Для сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у 9-11 стст. было ўласціва: 

1.адсутнасць буйных міжнародных гандлёвых шляхоў  

2.ранняе запрыгоньванне сялянства  

3.развіццё феадалізму сінтэзным шляхам  

4.існаванне рабаўладальніцкага ўкладу 
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30. Асноўная адзінка абкладання павіннасцямі старажытнарускага грамадства: 
1.дым  
2.рала  

3.валока  
4.служба 

 

31. У 9–11 стст. адным з напрамкаў маёмаснага расслаення ў сельскай абшчыне 
з’яўлялася: 

1.знікненне родаплемянной знаці  
2.зараджэнне вясковага рамяства  
3.станаўленне беларускага этнасу  
4.паступовы пераход зямлі ў прыватную ўласнасць 
 

32. Для грамадства ўсходніх славян 9–11 ст. былі характэрны эканамічныя ўклады: 
1.родаплемянны  
2.рабаўладальніцкі  

3.таварны  
4.феадальны 

 

33. Для Полацкай зямлі ў 9–11 стст. характэрна(ы): 
1.развітая феадальная іерархія  
2.захаванне перажыткаў родаплемяннога ладу  
3.пачатак працэсу фарміравання класа феадалаў  
4.росквіт буйнога землеўладання 
 

34. Аб развіцці феадальных адносін у усходніх славян у 9–13 стст. сведчыць існаванне: 
1.натуральнай гаспадаркі  
2.княжацкіх сёл  

3.баярскіх сёл  
4.трохполля 

 

35. Да катэгорыі залежных людзей у Полацкім княстве адносіліся: 
1.халопы 
2.смерды  

3.отракі  
4.грыдзі 

 

36. Для Полацкай зямлі у 9–11 ст. характэрна: 
1.адсутнасць развітой феадальнай іерархіі  
2.нязначная доля свабодных абшчыннікаў  
3.ранняе з’яўленне прыватнай уласнасці на зямлю у параўнанні з краінамі З.Е  
4.значная роля рабскай працы 
 

37. У Полацкай зямлі у 9–11 стст. клас феадалаў фарміраваўся з …? 
 

38. У Полацкай зямлі большасць насельніцтва ў 9–11 стст.складалі: 
1.феадалы  
2.залежныя сяляне 

3.рамеснікі  
4.свабодныя абшчыннікі 

 

39. Адасабленне рамяства ад земляробства садзейнічала узнікненню паселішч, якія атрымалі 
назву …? 
 

40. Гарады у усходніх славян у 9–13 стст. з’яўляліся цэнтрамі: 

1.адміністрацыйнай улады  
2.рамяства  

3.ворыўнага земляробства  
4.суседскай абшчыны 

 

41. Унутраная частка старажытнага горада, якая была умацавана валамі, равамі, называлася …? 
42. Неўмацаваная частка раннесярэдневяковага горада, дзе пражываў рамесна-гандлёвы люд, 
называецца …? 
 

43. Што з’яўляецца памылковым? - У раннефеадальны перыяд на землях Беларусі князь 
мог: 
1.ажыццяўляць суд і кіраванне  
2.займацца зборам даніны  
3.назначаць епіскапа  
4.узначальваць ваенныя сілы(дружыну і народнае апалчэнне) 
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Тэст 3 

 

1. Першае упамінанне аб Полацку у летапісе адносіцца да …? года 

2. Першае упамінанне у летапісе Полацка звязана з імем варага …? 

 

3. У канцы 9 ст. Полацкая зямля: 

1. уваходзіла у склад Кіеўскага княства  

2. уваходзіла у склад Ноўгародскага княства  

3. была самастойным княствам  

4. уваходзіла у склад Чарнігаўскага княства 

 

4. Полацкае княства узнікла на землях, дзе у асноўным пражывалі …?(слав. плямя) 

 

5. У сярэдзіне 70-х гг. 10 ст. у Полацкім княстве правіў: 

1.Рагвалод  

2.Уладзімер  

3.Ізяслаў  

4.Ігар 

 

6. Гісторыкі мяркуюць, што ў 60–70-х гг. 10 ст. Полацкае княства: 

1.было часткай Кіеўскай Русі  

2.уваходзіла у склад Ноўгародскай рэспублікі  

3.кіравалася самастойным князем  

4.правільнага адказу няма 

 

7. У к. 70-х гг. 10 ст. імкнуліся(ўся) да саюзу з Полацкім княствам: 

1.Уладзімір Ноўгародскі  

2.Яраполк Кіеўскі  

3.Святаслаў Кіеўскі  

4. Рурык 

 

8. Дачка Полацкага князя Рагвалода якая стала жонкай Уладзіміра …? 

9. Дачка Полацкага князя Рагвалода стала жонкай Уладзіміра таму, што 

вельмі яго пакахала(так, не) 

 

10. У к. 10 ст. Полацкае княства: 

1.было часткай Кіеўскай Русі  

2.уваходзіла у склад Ноўгародскай рэспублікі  

3.кіравалася намеснікам кіеўскага князя  

4.правільнага адказу няма 

 

11. Першы вядомы з летапісаў полацкі князь - гэта …? 

 

12. У 980 годзе: 

1.быў забіты Рагвалод  

2.Полацк быў захоплены Уладзімірам Ноўгародскім  

3.Полацк быў захоплены Яраполкам Кіеўскім  

4.правільнага адказу няма 

 

13. 3 к. 80-х гг. 10 ст. да 1001 г. у Полацку княжыў: 

1. Рагвалод  

2. Уладзімір  

3.Ізяслаў Уладзіміравіч  

4.Усяслаў Ізяславіч 

 

14. У к. 10 ст. кіеўскі князь Уладзімір перадаў уладу ў Полацку свайму сыну …? 

15. У 1003-1044 гг. у Полацкім княстве княжыў …? 

 

16. У 1021 г.: 

1.пачаў княжыць у Полацку Брачыслаў  

2.упершыню упамінаецца у летапісах г. Віцебск  
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3.Брачыслаў быў разбіты Я. Мудрым  
4.Брачыслаў атрымаў ад Я. Мудрага г. Віцебск 
 
17. Перыяд найбольшага росквіту Полацкага княства звязаны з імем князя: 
1.Ізяслава  
2.Рагвалода  

3.Брачыслава  
4.Усяслава 

 
18. Усяслаў Чарадзей акрамя Полацка княжыў некалькі месяцаў у …? 
19. Хадзіў на Ноўгарад і зняў званы з Ноўгародскай Сафіі князь Полацкі …?(імя) 
20. Перыяд феадальнай раздробленасці Полацкага княства наступае пасля смерці князя …? 
21. У Тураўскім княстве у пачатку 11 ст. княжыў …? 
 
22. На Поўначы Тураўскае княства межавала: 
1.Кіеўскім  
2. Ноўгародскім  

3.балцкімі плямёнамі  
4. радзімічамі 

 
23. Тураўскае княства ў 11 ст.: 

1.з’яўлялася часткай Кіеўскай Русі  
2.было самастойным княствам  

3.заключыла унію з Полацкім  
4.увайшло ў склад ВКЛ 

 
24. У Тураўскім княстве адначасова існавала ўлада князя і …? 
 
25. Тураўскі князь Юрый Яраславіч княжыў: 

1.1062-1067 гг.  
2.1082-1087 гг.  

3.1157 -1162 гг.  
4.1187-1192 гг. 

 
26. Хрысціянства было ўведзена ў Полацку пад час княжання: 
1. Уладзіміра  
2.Ізяслава  

3. Брачыслава  
4. Святаполка 

 
27. Першая епархія, створаная на беларускіх землях - гэта …?(назва) 
 

28. Прычыны, якія вымусілі усходніх славян прыняць хрысціянства 
1.націск крыжакоў  
2.магчымасць далучэння да здабыткаў хрысціянскай культуры  
3.неадпаведнасць язычніцтва узроўню развіцця грамадства  
4.ціск з боку усходніх суседзяў 
 
29. Хрысціянства ў Полацкім княстве было прынята найперш: 
1.княскай дружынай  
2.сялянамі  

3.рамеснікамі  
4.правільнага адказу няма 

 
30. У выніку прыняцця хрысціянства на беларускіх землях: 
1.з’явіліся крыжакі  
2.стала распаўсюджвацца пісьменства  
3.канчаткова зніклі усе праявы язычніцтва  
4.палепшыўся маральны стан грамадства 
 
31.Першая епархія была створана на беларускіх землях у …? Годзе 
 

32. Старажытнейшая мураваная пабудова, што захавалася на беларускіх землях да наша-
га часу: 
1.Спаская царква у Полацку  
2.Сафійскі сабор у Полацку  
3. Барысаглебская царква ў Гродна  
4.Дабравешчанская царква у Віцебску 
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33. Дойлід Іаан пабудаваў на беларускіх землях: 

1.Сафійскі сабор  

2.Спаскую царкву  

3.Каложскую царкву  

4. Дабравешчанскую царкву 

 

34. На беларускіх землях у 12 ст. былі распаўсюджаны кнігі: 

1.пераважна свецкага характару  

2.рэлігійнага  

3.пратэстанцкага  

4. язычніцкага 

 

35. Самая старажытная, з тых, што захаваліся да нашага часу, кніг на Беларусі: 

1.Жыціе Ефрасінні Полацкай  

2.Жыціе К. Тураўскага  

3.Тураўскае евангелле  

4.Аршанскае евангелле 

 

36. Ужо у 11 ст. на беларускіх землях былі пабудаваны: 

1.Сафійскі сабор  

2.вежа ў Камянцы  

3.Спаская царква  

4.Дабравешчанская царква ў Віцебску 

 

37. Сафійскі сабор у Полацку быў узведзены ў часы кіравання там князя: 

1.Ізяслава  

2.Рагвалода  

3.Брачыслава  

4.Усяслава 

 

38. Першая ва Усходняй Еўропе пабудова, дзе была выкарыстана такая архітэктурная 

дэталь, як какошнікі: 

1.Сафійскі сабор  

2.вежа ў Камянцы  

3.Спаская царква  

4. Дабравешчанская царква ў Віцебску 

 

39. Рагвалодавы камяні: 

1.помнікі сфрагістыкі  

2.эпіграфікі  

3.этнаграфіі  

4.правільнага адказу няма 

 

40. Крыж Ефрасінні Полацкай: 

1.зараз знаходзіцца у Спаскай царкве у Полацку  

2.знік у гады ВАВ  

3. захоўваецца у Сафійскім саборы у Полацку  

4.на сёняшні дзень лёс невядомы 

 

41. Барысавы камяні знойдзены ў рэчышчы 3. Дзвіны, а Рагвалодавы каля …?(месца) 

 

42. У 10–12 ст. культура беларускіх зямель развівалася пад уплывам: 

1.візантыйскай культуры  

2.заходнееўрапейскай  

3.скандынаўскай  

4. мангола-татарскай 

 

43. На тэрыторыі Беларусі да сёняшняга часу знойдзена …?(колькі) берасцяных грамат. 

 

44. Першая на тэрыторыі Беларусі берасцяная грамата знойдзена ў …?(месца) 

 

45. Кнігі, якія распаўсюджваліся ў Беларусі ў 11–13 ст.: 

1.былі рукапісныя  

2.друкаваныя  

3.у якасці матэрыяла для кніг выкарыстоўвалі берасту  

4.пергамент 
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Тэст 4 

 

1. Назва “Літва” упершыню сустракаецца у пісьмовых крыніцах пад: 

1.1001г.  

2.1009г.  

3.1019г.  

4.1040г. 

 

2. У “Аповесці мінулых часоў” назва “Літва” упершыню сустракаецца у: 

1.1001 г.  

2.1009 г.  

3.1019 г.  

4.1040 г. 

 

3. Паскорыла утварэнне ВКЛ: 

1.жаданне літоўцаў хутчэй аб’яднацца з суседзямі-славянамі  

2.знешняя небяспека з боку крыжакоу і мангола-татар  

3.развіццё рамяства і гандлю на балцкіх землях  

4.усведамленне балтамі шкоднасці перыяду феадальнай раздробленасці 

 

4. Войшалк княжыў у: 

1.1264–1267гг.  

2.1267–1270гг.  

3.1270–1282гг.  

4.1282–1293гг. 

 

5. Трайдзень княжыў у: 

1.1263–1267гг.  

2.1267–1270гг.  

3.1270–1282гг.  

4.1282–1293гг. 

 

6. Шварн княжыў у: 

1.1263–1267гг.  

2.1267–1270гг.  

3.1270–1282гг.  

4.1282–1293гг. 

 

7. Цэнтрам збірання беларускіх і літоўўскіх зямель у адзіную дзяржаву стала: 

1. Верхняе Панямонне  

2. Полацкая зямля  

3. Жамойцкая зямля  

4. Віленская зямля 

 

8. У 1248 годзе барацьбу з утворанай Міндоўгам дзяржавай пачало: 

1. Галіцка-Валынскае княства  

2. Кіеўскае княства  

3. Мазавецкае княства  

4. Смаленскае княства 

 

9. Першай сталіцай ВКЛ быў горад: 

1. Вільня  

2.Крэва  

3.Наваградак  

4.Полацк 

 

10. Разгром войскам ВКЛ, з удзелам полацкіх дружын, крыжакоў на в. Дурбе адбыўся у: 

1.1248г.  

2.1250г.  

3.1258г.  

4.1260г. 

 

11. Каранацыя Міндоўга адбылася у: 

1.1251 г.  

2.1253 г.  

3.1254 г.  

4.1255 г. 

 

12. Князі у балтаў іменаваліся: 

1.конунгамі  

2.кунігасамі  

3.баскакамі  

4.цэзарамі 

 

13. Першым каралём у ВКЛ быў: 

1.Войшалк  

2.Гедымін  

3.Віцень  

4.Міндоўг. 
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14. За усю гісторыю ВКЛ тытул караля меў: 

1.адзін кіраўнік дзяржавы  

2.два  

3.тры  

4.пяць. 

 

15. Апошнім з князёў, якія кіравалі ВКЛ у 13ст. быў: 

1.Трайдзень  

2.Віцень  

3.Гедымін  

4.Войшалк. 

 

16. Віцень княжыў у: 

1.1290–1310 г.  

2.1295–1316 г.  

3.1296–1316 г.  

4.1297–1316 г. 

 

17. Першым выкарыстаў “Пагоню” у якасці вялікакняскага герба: 

1.Ягайла  

2.Віцень  

3.Гедымін  

4.Трайдзень 

 

18. Устанавіце лішняе: 

1.”Літва”  

2.”Княства Літоўскае”  

3.”Княства Літоўскае і Наваградскае”  

4.”Літва Міндоўга” 

 

19. Устанавіце лішняе: 

1.аукштайты  

2.жэмайты  

3.прусы  

4.лівы

 

20. Міндоўг па паходжаню быў: 

1.балт  

2.вараг  

3.славянін  

4.фіна-угр 

 

21. У “Іпацеўскім летапісе” пад 1235г. упамінаецца наваградскі князь: 

1.Ізяслаў  

2.Усевалад  

3.Усяслаў  

4.Уладзімір. 

 

22. Міндоўг стаў княжыць у Наваградку: 

1.са згоды вечавога сходу  

2.у выніку падаравання  

3.па спадчыне  

4.выкупіўшы права на княжанне 

 

23. “Літва Міндоўга” упершыню упамінаецца у летапісах пад: 

1.1234 г.  

2.1235 г.  

3.1236 г.  

4.1237 г. 

 

24. На думку літоўскіх даследчыкаў летапісная Літва размяшчалася: 

1.ва усходняй частцы сучаснай Літоўскай Рэспублікі  

2.у заходняй  

3.у цэнтральнай  

4.у паўночнай 

 

25. На думку беларускага гісторыка М. I. Ермаловіча летапісная Літва знаходзілася на: 

1.тэрыторыі сучаснай Беларусі  

2.усходняй частцы сучаснай Літоўскай Рэспублікі  

3.уключала ў сябе частку сучаснай беларускай і літоўскай тэрыторый  

4.знаходзілася на тэрыторыі Смаленскай вобласці Расії. 
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26. Летапісная Літва знаходзілася на тэрыторыі сучасных усходнелітоўскіх і суседніх 

паўночна-заходніх беларускіх зямель. Так лічыць: 

1.Г. Лаўмянскі  
2.А. Крауцэвіч  

3.Г. Штыхаў  
4.У. Арлоў 

 
27. ВКЛ было утворана у: 

1.канцы 12ст.  
2.пачатку 13ст.  

3.сярэдзіне 13ст  
4.канцы 13ст. 

 
28. Утварэнне ВКЛ адбылося пры князі: 

1.Трайдзені  
2.Міндоўгу  

3.Віцені  
4.Гедзіміне 

 
29. На пасадзе вялікага князя Міндоўга змяніў: 

1.Шварн  
2.Войшалк  

3.Трайдзень 
4.Транята 

 
30.Берасцейская зямля увайшла ў склад ВКЛ пры: 

1.Віцені  
2.Міндоўгу 

3.Трайдзені  
4.Войшалку 

 
Суаднясіце элементы 2-х мностваў: 

1.  1. Трайдзень   a.1263–1267гг. 
2. Войшалк  б.1267–1270гг. 
3. Шварн  в.1295–1316гг. 
4. Віцень  г.1270–1282гг. 

д.1316–1341гг. 
2. 1. жэмайты   а.фіна-угры 

2. радзімічы  б.славяне 
3. русь  в.варагі 
4. лівы   г.балты 

д.германцы 
3.  1. Міндоўг  a. прыняцце праваслаўя 

2. Войшалк   б.хрышчэнне у каталіцтва 
3. Трайдзень  в.”Пагоня” 
4. Віцень г.усталяванне улады ва усім Верхнім Панямонні 

д.перанос сталіцы 
4.  1. 1253г.   a.пачатак праўлення у ВКЛ Войшалка 

2.1235г.  б.каранацыя Міндоўга 
3.1260г.  в.кааліцыя супраць Міндоўга 
4.1264г.  г.Ізяслаў Наваградскі. 

д.бітва каля в. Дурбе 
 

1. Вызначце правільную паслядоунасць: 

а. Трайдзень  
б.Войшалк  

в.Міндоуг  
г.Шварн 

 
2. Вызначце правільную паслядоунасць: 

а.Міндоўг становіцца князем у Наваградку  
б.Міндоуг карануецца 
в. першае упамінанне аб “Літве Міндоўга”  
г.Міндоўг становіцца на чале ВКЛ 
 
3. Вызначце правільную паслядоунасць: 

а.першае упамінанне назвы “Літва” у пісьмовых крыніцах  
б.першае упамінанне назвы “Літва” у рускіх летапісах.  
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в.праўленне Шварна у ВКЛ.  
г.”Літва Міндоўга” 
 

4. Вызначце правільную паслядоунасць: 

а.забойства Міндоўга  

б.Войшалк - вялікі князь літоўскі  

в.Віцень бярэ сабе герб “Пагоня”  

г.кааліцыя, якая складалася з галіцка-валынскіх князёў, крыжакоў, пляменніка Міндоўга пачы-

нае барацьбу з ВКЛ. 

 

5. Вызначце правільную паслядоунасць: 

а.Міндоўг прымае каталіцтва  

б.пачатак праўлення Міндоўга у ВКЛ  

в.першае упамінанне назвы “Літва” у рускіх летапісах  

г.праўленне у ВКЛ Віценя 

 

6. Вызначце правільную паслядоунасць: 

а.пачатак крыжацкай агрэсіі у Прыбалтыцы  

б.”Літва Міндоўга”  

в.першае упамінанне назвы Літва у пісьмовых крыніцах  

г.Міндоўг становіцца князем у Наваградку. 

 

Устауце прапушчанае: 

1. Заснавальнікам і першым князем ВКЛ быў … 

2. Князь пра якога у “Хроніцы Быхаўца” сказана:”… і пачаў княжыць ва усёй зямлі Літоўскай 

адзін і вельмі гэтым ганарыўся, меў славу і гонар вялікі і не цярпеў супраць сябе нікога”… 

3. Князь, які “…учыніў сабе герб і усяму княству Літоўскаму пячатку: рыцар збройны на кані  

з мячом, якога цяпер называюць Пагоня…”. 

4. Сын Міндоўга, які стаў вялікім князем літоўскім … 

5. Афіцыйная назва беларуска-літоускай дзяржавы, якая была утворана у 13ст. - Вялікае княст-

ва Літоўскае, … Жамойцкае і іншых зямель. 

6. Каранацыя Міндоўга адбылася у … (назва месца). 

7. Князі у балтаў іменаваліся … 

8. ВКЛ было утворана у выніку дагавора паміж літоўскімі і усходнеславянскімі землямі. Так 

лічыць…? 

9. Урачыстая цырымонія абвяшчэння кіраўніка дзяржавы каралём ці імператарам гэта … 

10. ВКЛ утворана у выніку заваявання літоўскімі князямі усходнеславянскіх зямель. Такой 

канцэпцыі прытрымліваліся …?(якія гісторыкі) 

 

 

2 СЕМЕСТР 
 

Тэма 1. УНУТРАНАЯ І ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА ВКЛ У КАНЦЫ XV– 

60-Я ГГ. XVI СТСТ. 
 

1. Абвастрэнне ўнутрыпалітычнага становішча ў гаспадарстве ў канцы ХV – пачатку 

ХVІ стст. Мяцеж М. Глінскага. 

2. Дзяржаўны лад i кiраванне ВКЛ. Земскія рэформы 60-х гг. Арганiзацыя вайсковай 

справы. 

3. Развіццё заканадаўства ў княстве (канец XV– 60-я гады ХVІ ст.).  

4. Маскоўска-літоўскія войны канца ХV – першай паловы ХVІ ст. 
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Асноўныя тэрміны і назвы: “РУСКАЕ ПЫТАННЕ”, ШЛЯХТА, МАГНАТЫ, ВЯЛІКІ 
КНЯЗЬ, ПАНЫ-РАДА, СОЙМ, КАНЦЛЕР, ПАДКАНЦЛЕР, ПАДСКАРБІІ ЗЕМСКІ І 
ДВОРНЫ, МАРШАЛКІ ЗЕМСКІ І ДВОРНЫ, ГЕТМАНЫ НАЙВЫШЭЙШЫ І ПОЛЬНЫ, 
ХАРУЖЫЯ ЗЕМСКІ І ДВОРНЫ, ПАДЧАШЫ, ЧАШНІК, КРАЙЧЫ, ПАДСТОЛІ, 
СТОЛЬНІК, КУХМІСТАР, КАНЮШЫ ДВОРНЫ, ЛОЎЧЫ, ПАДКАМОРЫ, ЛАЖНІЧЫ, 
МЕЧНІК, ВАЯВОДСТВА, ПАВЕТ, ВАЯВОДА, КАШТАЛЯН, ПАСПАЛІТАЕ РУШАННЕ, 
ГРОДСКІ СУД, ЗЕМСКІ СУД, ПАДКАМОРСКІ СУД, СТАТУТ, РЭФОРМА. 
 

Пры адказе на першае пытанне, звярніце ўвагу на прычыны абвастрэння 
ўнутрыпалiтычнага становішча ў ВКЛ у канцы XV - пачатку XVI ст. Ахарактарызуйце 
асобу М. Глінскага, пакажыце удзельнікаў мецяжу, ход падзей. Растлумачце прычыны 
паражэння выступлення М. Глінскага. Вызначце ўплыў гэтай падзеі на далейшую 
ўнутраную палітыку вялікіх князёў літоўскіх. 

Разглядаючы другое пытанне, акрэсліце ўладныя функцi вялікіх князёў літоўскіх  
і іх эвалюцыю, пакажыце працэс зараджэння і паўнамоцтвы гаспадарскай рады і сойма; 
назавіце вышэйшыя службовыя пасады у княстве; абазначце ўладныя паўнамоцтвы; 
растлумачце сутнасць мясцовага кіравання i яго асаблівасці. Спыніцеся  
на характарыстыцы адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу ВКЛ. Пакажыце 
прычыны, сутнасць адміністрацыйна-тэрытарыяльнай рэформы 1565-1566 гг., рэформы 
вальнага сойму і павятовых соймікаў, судовай рэформы. Дайце характарыстыку войска 
ВКЛ: склад і колькасць, арганiзацыя, баяздольнасць. 

У трэцім пытаннi пакажыце эвалюцыю заканадаўства ВКЛ у канцы XV - першай 
палове ХVI стст. Пры гэтым ахарактарызуйце Судзебнiк 1468 г., Статуты 1529 i  
1566 гг., прывiлеi вялiкiх князёў гэтага перыяду, судовую рэформу 1565-1566 гг. 

У чацвёртым пытаннi прааналізуйце прычыны маскоўска-літоўскіх войнаў. 
Асвятліце асноўныя падзеi гэтых войнаў. Вызначце прычыны паражэння княства. 
Асэнсуйце наступствы гэтых падзей для далейшага лёсу ВКЛ. 

 

Тэма 2. УТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 
 

1. Перадумовы і прычыны Люблінскай уніі. 
2. Падрыхтоўка уніі. Люблінскі сойм. 
3. Умовы уніі. ВКЛ у палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай. Статут 1588 г. 
4. Дзяржаўны і саслоўны лад Рэчы Паспалітай. 
 
Асноўныя тэрміны і назвы: РЭЧ ПАСПАЛІТАЯ, ВАЛЬНЫ СОЙМ, СЕНАТ, 
ПАСОЛЬСКАЯ ІЗБА, “ЛІБЕРУМ ВЕТА”, ГАЛОЎНЫ ЛІТОЎСКІ ТРЫБУНАЛ, PACTA 
CONVENTA “ГЕНРЫХАЎСКІЯ АРТЫКУЛЫ”, КАНФЕДЭРАЦЫЯ, РОКАШ.  

 
Вызначце знешнепалітычныя і ўнутрыпалітычныя прычыны, якія падштурхнулі 

ВКЛ да заключэння уніі з Польшай. Звярніце ўвагу на ход Лівонскай вайны і яе ролю  
ў імкненні ВКЛ да саюзу з заходнім суседам. Пакажыце пазіцыю магнатаў, сярэдняй  
і дробнай шляхты. Якія альтэрнатыўныя варыянты былі ў Люблінскай унii? 

Разглядаючы другое пытанне, прадэманструйце праекты ўмоў уніі, якія 
прапаноўвалі ліцвіны і палякі. Дайце ім ацэнку. Вызначце пазіцыю Жыгімонта II 
Аўгуста. Калі пачаліся пасяджэнні Люблінскага сойму? Пакажыце сутнасць 
прынцыповых разыходжанняў у дачыненні ўмоў уніі ў дэлегацыі ВКЛ і Польшчы. Якія 
захады прадпрынiмала дэлегацыя княства, каб унiя была заключаны на справядлівых 
для абодвух бокаў умовах і як паводзiлi сябе палякі? 

У трэцім пытаннi вызначце дату падпісання Люблінскай уніі і час зацвярджэння 
яе каралём. Прааналізуйце падрабязна ўмовы уніі. Як аднеслася шляхта ВКЛ да ўмоў 
Люблінскай уніі? Пакажыце шляхі і метады барацьбы за захаванне самастойнасці 
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княства: скліканне агульнадзяржаўных соймаў ВКЛ, стварэнне Трыбунала, прыняцце 
Ш Статута ВКЛ ў 1588 г. Якія вынiкi мелi гэтыя захады? 

У апошнім пытаннi тэмы вызначце вышэйшыя органы дзяржаўнай улады ў Рэчы 
Паспалітай. Пакажыце ролю караля ў кіраваннi дзяржавай.Прааналізуйце склад, 
парадак склікання, працу і ролю соймаў у жыццi дзяржавы. Растлумачце сутнасць 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу РП.  

Прадэманструйце працэс умацавання адзінства саслоўя шляхты у РП, далучэння 
феадалаў ВКЛ да “залатых вольнасцей” шляхецкіх (права кантролю за дзейнасцю 
вышэйшых службовых асоб, канфедэрацыi, права рокашу i iнш.). Звярніце ўвагу  
на працэсы паланiзацыi шляхецкага саслоўя і фарміраванне новай сацыяльна-
палітычнай супольнасці - “польскага народа шляхецкага”. 

 

Тэма 3. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ 

ЗЯМЕЛЬ У XVI – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII В. 
 
1. Прычыны станаўлення і сутнасць фальварскава-паншчыннай сістэмы. 
2. Аграрная рэформа 1557 г. і яе асноўныя палажэнні, уплыў на далейшае развіццё 

феадальнай эканомікі.  
3. Завяршэнне заканадаўчага афармлення прыгоннага права ў ВКЛ. 
4. Урбанізацыя. Унутраны і знешні гандаль.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: ФАЛЬВАРАК, ВАЛОКА, УСТАВА, ВАЛОЧНАЯ ПАМЕРА, 
ФАЛЬВАРКАВА-ПАНШЧЫННАЯ СІСТЭМА, МАГДЭБУРГСКАЕ ПРАВА, 
СУХАПУТНЫЯ І ВОДНЫЯ ГАНДЛЁВЫЯ ШЛЯХІ. 

 
Разглядаючы першае пытанне, пакажыце эканамічныя і сацыяльныя прычыны 

станаўлення фальваркава-паншчыннай сістэмы. Растлумачце ўплыў сацыяльна-
эканамічных працэсаў у Заходняй Еўропе на фарміраванне фальваркаў на Беларусі. 
Вызначце геаграфічнае размяшчэнне фальваркаў на Беларусі і дайце гэтаму 
тлумачэнне. Пакажыце сутнасць фальваркава-паншчыннай сістэмы (фальварак, формы 
феадальнай рэнты, далейшае запрыгоньванне сялян, развіццё таварна-грашовых 
адносiн). 

Пры адказе на другое пытанне патлумачце мэты рэформы 1557 г. Прааналізуйце 
асноўныя палажэннi “Уставы на валокі”. Пакажыце сутнасць валочнай памеры. 
Звярніце ўвагу на тое, у чыiх уладаннях яна праводзілася. Вызначце храналогію  
яе рэалізацыі. Звярніце ўвагу на асаблівасці правядзення рэформы на Захадзе, Цэнтры і 
Усходзе Беларусі. Вызначце значэнне аграрнай рэформы ў развіцці сельскай гаспадаркі 
на Беларусі. 

У трэцім пытаннi пакажыце эвалюцыю феадальнага землеўладання, пашырэнне 
імунітэту феадалаў, формы феадальнага феадальнага землеўладання. Патлумачце 
асноўныя заняткі сялян, іх правы на зямлю, феадальныя павіннасці і дзяржаўныя 
падаткі; феадальную эксплуатацыю ў названы перыяд. Вызначце асноўныя этапы 
заканадаўчага афармлення прыгоннага права і пакажыце iх эвалюцыю. 

У чацвёртым пытанні растлумачце прычыны урбанізацыі. Звярніце увагу  
на сістэму кіравання у гарадах. Пакажыце асноўныя заняткі жыхароў горада. Вызначце 
лакальныя раёны рамеснай спецыялізацыі. Прааналізуйце асноўныя напрамкі 
унутранага і знешняга гандлю. Высветліце і пакажыце асноўныя унутраныя  
і экспартныя тавары у Беларусі. Растлумачце змест імпарту у Беларусь. 
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Тэма 4. ВОЙНЫ СЯРЭДЗІНЫ XVII – ПАЧАТКУ XVIII СТСТ.  
I IX НАСТУПСТВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСІ 
 
1. Казацка-сялянская вайна канца 40-х – пачатку 50-х гг. XVII ст. на Беларусі.  
2. Беларусь у час вайны Расіі і Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг.  
3. Ваенныя дзеянні і іх наступствы для Беларусі ў ходзе Паўночнай вайны 1700–1721 гг.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: КАЗАЦТВА, КАЗАКІ, КАЗАЦКІ ЗАГОН, ПАКАЗАЧВАННЕ, 
УНІВЕРСАЛ, ШЫШЫ. 

 
Пры разглядзе першага пытання вызначце прычыны, характар падзей 1648– 

1651 гадоў на Беларусі, ролю ў іх казацкіх атрадаў. Пакажыце ход ваенных дзеянняў  
на поўдні і паўднёвым захадзе Беларусі y 1648 – пачатку 1649 года. Ахарактарызуйце 
баявыя дзеяннi казацка-сялянскіх атрадаў у 1649–1651 гг. Дайце тлумачэнне прычын 
паражэння сялян і гарадскіх нізоў у паўстанні 1648–1651 гадоў на Беларусі. 

Адказваючы на другое пытанне, прааналізуйце мэты варагуючых бакоў, характар 
вайны, расстаноўку сiл Расіі і РП напярэдадні баявых дзеянняў. Паспрабуйце 
вызначыць этапы вайны. Пакажыце ход падзей у пэўны перыяд канфлікту, акцэнтуючы 
ўвагу на вызначальныя моманты кожнага з этапаў баявых дзеянняў. Назавіце ўмовы 
Андрусаўскага замiрэння і “вечнага міру”. Пакажыце вынікі вайны для беларускіх 
зямель. 

У трэцім пытаннi дайце тлумачэнне перадумовам уцягнення Рэчы Паспалітай  
у вайну. Раскажыце аб ваенных дзеяннях на Беларусі ў 1700–1704 гг. Ахарактарызуйце 
ход баявых аперацый на тэрыторыі Беларусі ў 1705–1709 гг. Якiя наступствы мела гэта 
вайна для Беларусі? 

 

Тэма 5. КУЛЬТУРА І РЭЛІГІЯ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў КАНЦЫ XV – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТ.  

 
1. Асаблiвасцi Адражэння на Беларусi. Школы і школьная адукацыя. 
2. Кнігадрукаванне. Развiцце лiтаратуры і грамадска-палітычнай думкі. 
3. Дойлідства. Выяўленчае мастацтва. 
4. Народная матэрыяльная і духоўная культура ў XVI – першай палове XVII ст. 
5. Рэфармацыйны рух на Беларусі і яго ўплыў на рэлігійна-канфесiйнае становішча  

ў сярэдзіне XVI – сярэдзіне XVII ст. Контррэфармацыя. 
6. Берасцейская царкоўная унія: прычыны, сутнасць, уплыў на канфесiйную сітуацыю 

на беларускіх землях. 
 
Асноўныя тэрміны і назвы: АДРАДЖЭННЕ (РЭНЕСАНС), ГУМАНІЗМ, БАРОКА, 
БАТЛЕЙКА, МЕМУАРНАЯ ЛІТАРАТУРА, ПАЛЕМІЧНАЯ ЛІТАРАТУРА, ПЕНЕГІРЫКІ, 
КАЛЕГІУМЫ, ВІЛЕНСКАЯ АКАДЭМІЯ, БРАЦТВЫ, ПІЯРЫ. РЭФАРМАЦЫЯ, 
ПРАТЭСТАНТЫЗМ, КАЛЬВІНІЗМ, АНТЫТРЫНІТАРЫІ (АРЫЯНСТВА), ЗБОР, 
МІНІСТРЫ, ЕВАНГЕЛІКІ, КАТЭХІЗІС, КОНТРРЭФАРМАЦЫЯ, ЕЗУІТЫ, УНІЯЦКАЯ 
ЦАРКВА, БАЗЫЛЬЯНСКІ ОРДЭН, БРАЦТВЫ РЭЛІГІЙНЫЯ.  

 
У першым пытанні вызначыце ўплыў гістарычных умоваў на развіццё культуры 

Беларусі XVI- першай палове XVII стст. Прааналізуйце прычыны ўзнікнення  
і пашырэння ідэй Адраджэння ў ВКЛ. Вылучыце спецыфічныя рысы беларускага 
Рэнесансу. Пакажыце, што культура Беларусі ўвасабляла традыцыi як 
старажытнарускай, так i агульнаеўрапейскай культур. Прааналізуйце станаўленне  
і развіццё адукацыі у 16 – першай палове 17 ст. Вызначце асноўныя школы і пакажыце 
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змест і метады адукацыі і выхавання. Параўнайце змест і метады адукацыі у розных 
школах. Звярніце увагу на ролю царквы у фарміраванні зместу і накірунку адукацыі. 

У трэцім пытанні спыніцеся на ўзнікненні і станаўленні беларускага 
кнігадрукавання. Дайце характарыстыку творчасці Францішка Скарыны, Міколы 
Гусоўскага, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага. Спыніцеся на публіцыстыцы Льва 
Сапегі, Міхалона Літвіна, Андрэя Валяна. Вызначце прычыны з’яўлення, характар  
і ідэйны змест палемічнай літаратуры (творы Пятра Скаргi, Іпація Пацея, Іосіфа 
Вельяміна Руцкага, Мялеція Сматрыцкага, Хрыстафора Філалета, Захарыя 
Капысценскага, Афанасія Філіповіча). Прааналізуйце стан летапісання ВКЛ (“Хроніка 
Вялікага княства Літоўскага і Жамойцкага”, “Хроніка Быхаўца”, помнікі мясцовага 
летапісання). Прасачыце ўзнікненне і развiцце гiсторыка-мемуарнай літаратуры  
і палітычнай сатыры (“Лісты” Філона Кміты-Чарнабыльскага, “Дзённік” Фёдара 
Еўлашоўскага, “Прамова Мялешкі”, “Ліст да Абуховіча”). 

Прааналізуйце развіццё архітэктуры ў XVI – першай палове ХVII стст. Спыніцеся 
на архітэктурных стылях названага перыяду, помніках культавага і палацава-замкавага 
дойлідства. Прасачыце асноўныя тэндэнцыі развіцця выяўленчага мастацтва. Звярніце 
ўвагу на з’яўленне ў жывапісу другой паловы ХVI ст. партрэтнага жанру. Пра што 
сведчыць дадзеная акалічнасць? 

У чацвёртым пытаннi ахарактарызуйце асноўныя тыпы паселішчаў і іх 
планіроўку, спосабы забудовы сялянскага двара, iнтэр’ер жылля. Якія змены адбыліся  
ў сiстэме земляробства? Вызначце змены ў прыладах і формах арганiзацыi працы 
рамеснікаў. Ахарактарызуйце народную вусна-паэтычную творчасць, музыку, тэатр. 
Вылучыце асаблівасці матэрыяльнай і духоўнай культуры шляхты. 

Якія перадумовы існавалі для развіцця рэфармацыйнага руху ў Заходняй Еўропе  
і Беларусі? Якім чынам пашыралася Рэфармацыя на беларускіх землях? Якой была яе 
сацыяльная база? Успомніце асноўныя пратэстанцкія плыні (кальвінізм, лютэранства, 
антытрынітарызм). Пакажыце іх сутнасць і ступень распаўсюджанасці на тэрыторыі 
ВКЛ. Прааналізуйце дзейнасць Мікалая Радзівіла Чорнага, Сымона Буднага, Васіля 
Цяпінскага. Вызначце асаблівасці Рэфармацыі на беларускіх землях. Які ўплыў аказала 
Рэфармацыя на культуру i палiтычнае жыццё ВКЛ? Прааналізуйце 
контррэфармацыйныя працэсы, асабліва дзейнасць ордэна езуітаў на Беларусi. 

У апошнім пытанні спыніцеся на ідэі уніі ўсходніх і заходніх цэркваў і спробах яе 
рэалізацыі ў сусветным маштабе. Высветліце, як вялася падрыхтоўка царкоўнай уніі  
ў ВКЛ. Прааналізуйце перадумовы і прычыны, якія існавалі для аб’яднання 
праваслаўнай царквы княства з касцёлам. Ахарактарызуйце ход Берасцейскага 
царкоўнага сабора і яго рашэнні. Якія асноўныя рысы веравучэння уніяцкай царквы? 
Якім метадамі вялося яе распаўсюджанне ў канцы XVI – першай палове ХVII ст.? 
Разгледзьце дзейнасць Іпація Пацея, Іясафата Кунцэвіча, Вельяміна Руцкага. Які ўплыў 
аказала Берасцейская унiя на канфесiйнае становішча ў ВКЛ? Вызначце погляды 
гісторыкаў на характар уніяцкай царквы і яе значэнне ў гісторыі беларускага народа. 

 

Тэма 6. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ ПРАЦЭСЫ НА ТЭРЫТОРЫІ 

БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVII–XVIII СТСТ. 
 
1. Эканамічны заняпад другой паловы XVII – першай паловы ХVIII ст. і яго прычыны 
2. Аднаўленне сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў другой палове XVIII ст. 
3. Сялянскія паўстанні сярэдзіны XVIII ст. 
 
Асноўныя тэрміны і назвы: АРЭНДА, СТАРОСТВА, ЭКАНОМІІ, “СЛОБАДЫ”, 
ЖАРНОВАЕ, УГАЙНАЕ, ЯЛАВІЧНАЕ, ВЕПРАЎШЧЫЗНА, ЧАПАВОЕ, КУНІЦА, 
ПАДЫМНАЕ, ГІБЕРНА, РЭЙТАРШЧЫНА, ВОТЧЫННЫЯ МАНУФАКТУРЫ. 
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Растлумачце прычыны эканамічнага заняпаду на Беларусі ў другой палове XVI – 

першай палове XVIII стст. Пакажыце яго канкрэтныя праявы. Вызначце раёны 

Беларусі, найбольш пацярпелыя ад крызісу. Якія наступствы меў эканамічны заняпад 

гэтага перыяду для далейшага лёсу РП і Беларусі? 

Прааналізуйце асноўныя тэндэнцыі эканамічнага развіцця Беларусі ў другой 

палове XVIII ст. Пакажыце стан сельскай гаспадаркі як асноўнай галіны эканомікі. Якія 

спробы яе рэфармавання і кім прадпрымаліся на Беларусi? Які быў вынiк гэтых крокаў? 

На якой стадыі развіцця знаходзілася прамысловасць у Беларусі ў азначаны перыяд? 

Якую ролю адыгрывалі ў прамысловым развіцці мануфактуры? Хто быў  

іх уладальнікам? Якую ролю ў эканамічным жыццi Беларусі другой паловы XVIII ст. 

адыгрывалі гарады? Вызначце найбольш буйныя з іх. Пакажыце iх спецыялізацыю, 

сацыяльны і нацыянальны склад насельніцтва гарадоў, яго прававое становішча. 

Вызначце ўзровень развіцця ўнутранага і знешняга гандлю ў Беларусі. 

У трэцім пытаннi асвятліце прычыны сялянскіх паўстанняў сярэдзіны XVIII ст. 

 у Крычаўскім старостве i на Каменьшчыне. Пакажыце ход паўстанняў. Акрэсліце  

іх ўплыў на сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча ў Беларусі. 

 

Тэма 7. КУЛЬТУРА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ДРУГОЙ 

ПАЛОВЕ ХVII–XVIII СТ. 

 
1. Асвета, навука, грамадска-палітычная думка на Беларусі ў другой палове XVII–

XVIII стст. 

2. Літаратура, тэатр і музычнае мастацтва Беларусі.  

3. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

 

Асноўныя тэрміны і назвы: АСВЕТНЩТВА, АДУКАЦЫЙНАЯ КАМІСІЯ, 

“ВIЛЕНСКАЕ БАРОКА”, КАЛЕГІУМЫ, ІНТЭРМЕДЫІ, ШКОЛЬНЫ ТЭАТР, 

ПРЫГОННЫ ТЭАТР. 

 

Пры адказе на першае пытанне трэба паказаць сутнасць канфесійнай адукацыі, 

прааналізаваць дзейнасць брацкіх, уніяцкіх піярскіх школ, езуіцкіх калегіумаў. Якія 

прычыны крызісу канфесійнай адукацыі і як гэты крызіс выявіўся? Асаблівую ўвагу 

трэба звярнуць на рэформу адукацыі апошняй трэці XVIII ст., стварэнне Адукацыйнай 

камісіі. Неабходна ахарактарызаваць асноўныя накірункі ў развіцці навукі і змены 

навуковых прыярытэтаў на працягу XVII–XVIII стст. Як развівалася ў адзначаны 

перыяд грамадска-палiтычная думка?  

У другім пытанні прааналізуйце ўплыў эстэтыкi барока на развіццё літаратуры. 

Звярніце ўвагу на лацінскую і польскамоўную літаратуру як феномен беларускай 

культуры (М. Карыцкі, Ф. Князьнiн), акрэсліце літаратурную дзейнасць Сімяона 

Полацкага, раскажыце пра драматургію XVIII ст., у прыватнасці, пра творы  

Ф.У. Радзівіл. Ахарактарызуйце развіццё народных тэатральных традыцый, школьны 

тэатр, прыгонны тэатр (Радзівілаў у Нясвіжы і Слуцку, Зорыча ў Шклове). Пакажыце 

змены, якія адбываліся ў разглядаемы перыяд у музычнай культуры. Асобна звярніцеся 

да кампазітарскай дзейнасці Міхала Казіміра і Міхала Клеафаса Агінскіх.  

Прасачыце развіццё барочных традыцый у архітэктуры Беларусі. Ахарактарызуй-

це нацыянальную разнавіднасць барока – “віленскі стыль”. Вызначце асноўныя 

накірункі ў развіцці жывапісу, графікі і скульптуры, дайце ім характарыстыку. Звярніце 

ўвагу на дэкаратыўна прыкладное мастацтва XVII–XVIII стст. (кафлярства, разьбу па 

дрэве, выраб мастацкага шкла, ткацтва, вышыўку), у тым ліку на дзейнасць беларускіх 

майстроў у Маскве ў другой палове ХVII ст. 
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Тэма 8. ПАЛІТЫЧНЫ КРЫЗIC РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. ДАЛУЧЭННЕ 
БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ ДА РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ 

 

1. Прычыны і праявы палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай. 
2. Рэформы 60-х гг. ХVIII ст. Першы падзел Рэчы Паспалітай. 
3. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя рэформы ў Рэчы Паспалтай у 70-х – пачатку 

90-х гадоў XVIII ст. Другі падзел Рэчы Паспалітай. 
4. Паўстанне 1794 г. Трэці падзел Рэчы Паспалітай. 
 

Асноўныя тэрміны і назвы: ДЫСІДЭНТ, КРЫЗІС, КАНСТЫТУЦЫЯ, КАНВЕНЦЫЯ, 
КАНФЕДЭРАТ, КАСІНЕР. 

 
Разглядаючы першае пытанне, пакажыце разлад дзяржаўнай сістэмы ў кіраваніі 

РП, барацьбу магнацкіх груповак, уплыў войнаў на палітычнае становішча ў краіне, 
крызіс рэгулярнага войска. Вызначце ролю суседніх дзяржаў у страце РП самастойнага 
палітычнага курса.  

У другім пытанні пакажыце спробы рэфармавання палітычнага уладу, 
прапанаванага партыяй Чартарыйскіх і яго вынікі. Вызначце значэнне канфесійнага 
пытання ў прычынах і перадумовах першага раздзела РП. Прадэманструйце ход 
барацьбы паміж канфедэратамі з аднаго боку і рускімі і каралеўскамі войскамі –  
з другога. Растлумачце сутнасць Пецярбургскай канвенцыі ад 5 жніўня 1772 г.  

У трэцім пытанні пакажыце працэс стварэння шляхецка-буржуазнага блоку і яго 
дзейнасць. Ахарактарызуйце рашэнні Чатырохгадовага сойма і іх значэнне, стварэнне 
Таргавіцкай канфедэрацыі і ліквідацыю рэформаў. Растлумачце сутнасць другой 
Пецярбургскай канвенцыі ад 23 студзеня 1793 года. 

Аналізуючы чацвёртае пытанне, спыніцеся на прычынах паўстання, пакажыце яго 
ход у Беларусі. Вызначце прычыны паражэння і значэнне паўстання. Растлумачце 
сутнасць трэцяга падзелу РП.  

 

Тэсты для кантролю ведаў  
 

1. Межавыя зямельныя спрэчкі шляхты ў ВКЛ разглядаў суд: 
1) падкамісарскі; 
2) падкаморскі; 

3) вялікакняжацкі; 
4) гродскi. 

 
2. Наразаў пададзеныя да стала гаспадара стравы: 

1) стольнiк; 
2) крайчы; 

3) падстолi; 
4) падкаморы. 

 
3. Натуральны дзяржаўны падатак у ВКЛ, які збіраўся мяснымі прадуктамі, - гэта: 
1) даніна; 
2) дзякла; 

3) мезлева; 
4) мазалава. 

 
4. Вiд узброенай шляхецкай апазіцыі ў ВКЛ у XVI–XVII стст. гэта: 
1) канфедэрацыя; 
2) рокаш; 

3) унія; 
4) універсал. 

 
5. У выніку стварэння фальваркаў асноўнай павіннасцю залежных сялян стала: 

1) паншчына; 
2) дзякла; 

3) чынш; 
4) доля з сабранага ўраджаю. 

 
6. Асноўная сельскагаспадарчая культура на Беларусі ў XIV–ХVI стст.: 
1) жыта; 
2) пшаніца: 

3) проса; 
4) грэчка. 
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7. Вялікі князь дараваў зямлю сваім васалам “Да волі”, што азначала: 

1) да чарговага распараджэння; 

2) толькi вольнай асобе; 

3) пакуль чалавек вольны; 

4) у пажыццёвае карыстанне. 

 

8. У склад гарадской рады ўваходзiлi: 

1) бурмiстры; 

2) кашталяны; 

3) лаўнiкi; 

4) “людзi лёзныя”. 

 

9. Найбольш інтэнсіўна працэс стварэння фальваркаў ішоў у: 

1) Пасожжы; 

2) Падняпроў’і; 

3) Папрыпяцці; 

4) Панямонні. 

 

10. Угайнае - гэта плата за карыстанне: 

1) ляснымi ўгоддзямі; 

2) млынамi; 

3) вадаёмамi; 

4) пашамі. 

 

11. Цэхі ў гарадах ствараліся для: 

1) абароны ад канкурэнтаў; 

2) супольнай закупкі тэхнікі; 

3) сумеснай вытворчасці ў адным памяшканні; 

4) хутчэйшай выплаты падаткаў. 

 

12. Як асобы аб’ект права мяшчанства было выдзелена ў: 

1) Судзебнiку 1468 г.; 

2) Статуце 1529 г.; 

3) Статуце 1566 г.; 

4) Статуце 1588 г. 

 

13. Абвастрэнне унутранапалітычнага становішча у ВКЛ у к. ХV ст. было выклiкана: 

1) падзелам шляхты па веравызнанню і абмежаваннем правоў 

праваслаўных; 

2) фарміраваннем у краіне самаўладдзя; 

3) умяшаннем ва ўнутраныя справы ВКЛ крыжакоў; 

4) пашырэннем правоў мелкай і сярэдняй шляхты. 

 

14. Мяцеж Міхала Глінскага у ВКЛ адбыўся у: 

1) 1506 r.; 

2) 1508 r.; 

3) 1509 r.; 

4) 1512 r. 

 

15. Бітва пад Клецкам адбылася у: 

1) 1506 r.; 

2) 1508 r.; 

3) 1510 r.: 

4) 1512 г. 

 

16. У бітве пад Клецкам войска ВКЛ: 

1) разбiла крымскiх татар: 

2) нанесла паражэнне ханам Залатой Арды; 

3) пацярпела паражэнне ад маскоўскiх ваявод; 

4) атрымала перамогу над крыжакамi. 

 

17. Войскамі ВКЛ у бітве пад Клецкам кіраваў: 

1) Аляксандр; 

2) Жыгімонт Стары; 

3) Канстанцін Астрожскі: 

4) Мiхал Глінскі. 

 

18. Галоўным палітычным сапернікам ВКЛ з канца ХV ст. стала: 

1) Крымскае ханства; 

2 Маскоўская дзяржава; 

3) Залатая Арда; 

4) Шведскае каралеўства. 
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19. Галоўнай прычынай вайны з ВКЛ Маскоўская дзяржава называла абарону: 

1) сялян ад уціску феадалаў: 

2) праваслаўя і праваслаўных вернікаў; 

3) католікаў ад прыгнечання Рыма; 

4) гараджан ад засілля феадалаў. 

 

20. Вялікі князь Аляксандр княжыў у: 

1)1440–1492 rr.; 

2) 1492–1506 гг.; 

3) 1506–1548 гг.; 

4) 1548–1572 rr. 

 

21. Вялікі князь Жыгімонт Стары княжыў у: 

1) 1440–1492 гг.; 

2)1492–1506 гг.; 

3)1506–1548 гг.; 

4)1548–1572 гг. 

 

22. Мэта мяцежа Міхала Глінскага: 

1) далучэнне ВКЛ да Маскоўскай дзяржавы; 

2) стварэнне самастойнай дзяржавы на аснове беларускіх і ўкраінскіх зямель; 

3) разрыў унii з Польшчай; 

4) ураўнанне католікаў у правах з праваслаўнымі. 

 

23. Войскі ВКЛ у бiтве пад Оршай у 1514 г. узначальваў: 

1) Жыгімонт Стары; 

2) Міхал Глінскі; 

3) Канстанцін Астрожскі; 

4) Ян Забярэзінскі. 

 

24. Маскоўскае княства: 

1) падтрымала мяцеж Міхала Глінскага; 

2) не падтрымала; 

3) аказала дапамогу войску ВКЛ у падаўленні мяцежа; 

4) заклікала Міхала Глінскага замірыцца з Жыгімонтам Старым. 

 

25. Мяцеж Мiхала Глінскага падштурхнуў вярхоўную ўладу ў ВКЛ. 

1) праводзіць палітыку ўраўнання ў правах праваслаўнай шляхты з 

каталіцкай; 

2) праводзіць палітыку ўраўнання ў правах каталіцкай шляхты з 

праваслаўнай 

3) дабраахвотна перадаць Маскоўскаму княству шэраг усходніх тэрыторый; 

4) пашырыць правы паноў-радных. 

 

26. Абмежаванне эканамічных правоў праваслаўнай шляхты пачалося з прывілея: 

1) Ягайлы 1387 г.; 

2) Вітаўта 1401 г.; 

3) Казіміра 1447 г.; 

4) Аляксандра 1492 г. 

 

27. У 1563 г. адбылося: 

1) канчатковае ўраўнаннеу правах праваслаўных феадалаў з католiкамi; 

2) канчатковае ўраўнанне ў правах феадалаў-католікаў з праваслаўнымi; 

3) пачалася Лівонская вайна 

4) зацверджаны другі Статут ВКЛ. 

 

28.Адміністрацыйна-тэрытарыяльная і судовая рэформы 1565–1566 гг. мелi характар: 

1) прашляхецкі; 

2) агульнаграмадзянскi; 

3) прамагнацкі; 

4) прамяшчанскі. 

 

29. Да Люблінскай уніі уся паўната улады ў ВКЛ была сканцэнтравана: 

1) у шляхты; 

2) у Магнатаў і паноў; 

3) у сярэдняй шляхты і магнатаў; 

4) толькі ў сярэдняй шляхты. 
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30. Маскоўска-літоўскія войны, дзе Масква была ініцыятарам, пачаліся у: 
1) 1492 г.; 
2) 1494 г.; 

3) 1500 г.; 
4) 1503 г. 

 
31. Этнiчная тэрыторыя беларускай народнасці сфарміравалася ў межах: 

1) Полацкага княства; 
2) Кіеўскага княства; 

3) ВКЛ; 
4) Пoлaцкara i Тураўскага княстваў. 

 
32. Беларуская народнасць сфарміравалася у асноўным у: 
1) к. ХIII – пач. XIV стст.; 
2) к. XIV – пач. ХV стст.; 

3) к. ХV – пач. XVI стст.; 
4) к. ХVI – пач. XVII стст. 

 
33. Фарміраванню беларускай народнасці садзейнічала: 
1)развiццё рамяства, гандлю, гарадоў; 
2) падзел насельніцтва па канфесіянальнай прыкмеце; 
3) унутраная палітыка вялікіх князёў літоўскіх; 
4) ціск на вярхоўную ўладу ВКЛ з боку Масквы. 
 
34. Спачатку назва “Белая Русь” адносiлася да сучаснага беларускага:  
1) Падняпроўя; 
2) Падзвіння; 

3) Панямоння; 
4) Папрыпяцця. 

 
35. Станаўленню беларускай мовы садзейнічала: 

1) дзяржаўны статус у ВКЛ; 
2) выданне на беларускай мове газет; 
3) паланiзацыя вышэйшага саслоў’я ў ВКЛ; 
4) дзейнасць Брэсцкай друкарні ў 1550–1570 гг. 
 
36. Характэрныя асаблівасці светаўспрымання і светаразумення, якія фарміруюцца 

гістарычна і залежаць ад складу розуму і спосабу мыслення, – гэта: 
1) самасвядомасць; 
2) этнонiм; 

3) менталітэт; 
4) этнас. 

 
37. На тэрыторыі Беларусі ў ХIII–ХVII стст. сфарміраваўся: 
1) поліэтнічны склад насельніцтва; 
2) монаэтнічны склад насельніцтва; 
3) бiэтнiчны склад насельніцтва; 
4) польскі этнас. 
 
38. Першая кірылічная кніга ў межах сучаснай Беларусi была надрукавана: 
1) Францыскам Скарынам; 
2) Сымонам Будным; 

3) Васілём Цяпінскім; 
4) Мялеціем Сматрыцкім. 

 
39. У XIV – п.п. ХVI ст. для Беларусi была характэрна: 

1) замкнутая (вяночная) планіроўка сялянскіх двароў; 
2) рассеянная; 
3) сядзiбная; 
4) маставая. 
 
40. Прылада працы для апрацоўкі глебы: 

1) саха; 
2) малацiлка; 

3) цэп; 
4) барана. 

 
41. Сялянская сям’я ў XIV–XVI стст., у склад якой уваходзiлi бацькi i жанатыя сыны: 
1) вялiкая; 
2) малая; 

3) нуклеарная; 
4) манагамная. 

  



28 

42. “Нагавіцы” – гэта: 
1) штаны; 
2) боты; 

3) чаравікі; 
4) валенкi. 

 
43. “Андарак” – гэта: 

1) спадніца; 
2) галаўны ўбор; 

3) назва абутку; 
4) чапец. 

 
44. Аб этнічнай адметнасці духоўных традыцый нашых продкаў-беларусаў сведчылі: 
1) валачобныя песні; 
2) калядныя песнi; 

3) купалаўскія песні; 
4) вясельныя песні. 

 
45. Першая кнiга, надрукаваная Францыскам Скарынам: 
1) “Псалтыр”; 
2) “Фрынас”; 

3) “Рыфмалогіён”; 
4) “Катэхізіс”. 

 
46. Першая на сучаснай Беларусі друкарня была заснавана ў: 

1) Гародні; 
2) Бярэсцi; 

3) Полацку: 
4) Заблудаве. 

 
47. Першая на тэрыторыі сучаснай Беларусі друкарня дзейнічала у: 
1) 1520–1530 гг.; 
2) 1530–1550 гг.; 

3) 1550–1570 гг.; 
4) 1570–1590 гг. 

 
48. Першая на тэрыторыі ВКЛ друкарня была заснавана ў: 
1) Вiльнi; 
2) Троках; 

3) Бярэсцi; 
4) Нясвіжы. 

 
49. Адраджэнне мела на Беларусі адметнасць: 

1) сувязь з Рэфармацыяй і нацыянальным адраджэннем; 
2) развiвалася ва ўмовах рэлiгiйнай талерантнасцi; 
3) пачалося раней, чым у Заходняй Еўропе; 
4) прыйшло на Беларусь з Усходу. 
 
50. Узорам беларускай готыкі з’яўляецца: 

а) Троіцкі касцёл у Ішкальдзi; 
2) царква ў Нясвіжы; 

3) Петрапаўлаўскі сабор у Магілёве 
4) ратуша ў Віцебску. 

 
51. На змену беларуска-літоўскім летапісам гісторыка-мемуарнаялітаратура прыйшла ў: 
1) XIV ст.; 
2) першай палове XV ст.; 

3) другой палове ХVІ ст.; 
4) XVII ст. 

 
52. У Любліне утварылася “Рэч Паспалітая двух народаў”: 
1) палякаў і ліцвінаў; 
2) палякаў і беларусаў; 

3) палякаў і літоўцаў; 
4) палякаў і русінаў. 

 
53. Самастойныя дзяржаўныя ўтварэнні, аб’яднаныя на пэўных умовах у адзiную краiну: 

1) канфедэрацыя 
2) федэрацыя: 

3) манархія, 
4) рэспубліка. 

 
54. У ВКЛ і Польшчы пасля iх аб’яднання ў Рэч Паспалітую адзінымі сталі: 
1) войска; 
2) пячатка; 

3) сойм; 
4) кіраўнік дзяржавы. 

 
55. Люблінская унія была падпісана: 
1) 1 ліпеня 1559 г.; 
2) 1 ліпеня 1569 г.; 

3) 1 ліпеня 1579 г.; 
4) 1 ліпеня 1589 г. 
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56. Галоўная прычына, якая вымусіла ВКЛ пайсці на заключэнне Люблінскай уніі: 

1) катастрафічнае становішча княства ў выніку Лівонскай вайны 

2) iмкненне магнатаў ВКЛ да аб’яднання з Польшчай; 

3) iмкненне сялян і гараджан абодвух краiн да аб’яднання; 

4) ціск з боку праваслаўнай царквы 

 

57. Лівонская вайна завяршылася: 

1) Андрусаўскім перамір’ем; 

2) Ям-Запольскiм мiрам; 

3) Пераяслаўскім мірам; 

4) Лівонскім мірам. 

 

58. Першым каралём РП стаў: 

1) Стэфан Баторый; 

2) Жыгімонт I Аўгуст; 

3) Жыгімонт Ваза; 

4) Аўгуст Моцны. 

 

59. Полацк быў захоплены маскоўскімі войскамі ў: 

1) 1561 r.; 

2) 1562 r.; 

3) 1563 r.; 

4) 1564 r. 

 

60. Полацк ад маскоўскіх войскаў быў вызвалены ў: 

1) 1569 r.; 

2) 1579 r.; 

3) 1577 r.; 

4) 1572 r. 

 

61. Выкрэслiце лішняе 

1) Лівонская вайна; 

2) Полацкая вайна; 

3) Ліфляндская вайна; 

4) Смаленская вайна. 

 

62. Рашэнне аб тым, што кожны трэці сойм РП будзе збірацца на тэрыторыі ВКЛ было 

прынята ў: 

1) 1573 r.; 

2) 1575 r.; 

3) 1673 r.; 

4) 1675 г. 

 

63. У гады Лівонскай вайны войскі ВКЛ разбiлi маскоўскія войскі на: 

1) р. Заходняя Дзвiна; 

2) р. Ула; 

3) p. Coж; 

4) р. Свір. 

 

64. Фальварак быў заснаваны на: 

1) паншчыне 

2) данiне; 

3) чыншы; 

4) аброку. 

 

65. Падставамі для развіцця фальваркава-паншчыннай сістэмы ў ВКЛ сталі: 

1) жаданне феадалаў мець больш грошай; 

2) збожжавая праблема ў Заходняй Еўропе; 

3) пастанова вальнага сойма княства 

4) антыфеадальныя выступленні сялянства. 

 

66. Валока гэта: 

1) аб’ект падаткаабкладання; 

2) мера плошчы ў ВКЛ з сярэдзіны XVI ст.; 

3) феадальная павіннасць 

4) ваенная адзінка. 

 

67. Дзесяцігадовы тэрмін даўнасці для сялян устаноўлены: 

1) прывілеем Казіміра 1447 г.; 

2) Судзебнiкам Казіміра 1468 г.; 

3) Статутам 1529 г.; 

4) Статутам 1566 г. 
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68. Дзесяцігадовы тэрмін вышуку беглых сялян быў уведзены: 

1) Судзебнiкам 1468 г.; 

2) Статутам 1529 г.; 

3) Статутам 1566 г.; 

4) Статутам 1588 г. 

 

69. Кіраўніком выступлення гараджан быў: 

1) Стахор Мітковіч; 

2) Васiль Вашчыла; 

3) Якуб з Калінаўкі; 

4) Іван Карпач. 

 

70. Галоўная сялянская павіннасць: 

1) угайнае; 

2) талака; 

3) чынш; 

4) жарнавое. 

 

71. Асноўная мэта рэформы 1557 г.: 

1) канчатковае запрыгоньванне сялян; 

2) значнае паляпшэнне становішча сялян; 

3) павелічэнне прыбытку з гаспадарскіх земляў; 

4) дапамога дробнай і сярэдняй шляхце. 

 

72. Цаннік - гэта: 

1) ацэншчык кошту дамашняй маёмасцi; 

2) назва слугі феадала; 

3) майстар адной з рамесніцкіх спецыяльнасцей; 

4) вялікакняскі слуга. 

 

73. Паборы з сялян за права карыстання ляснымі ўгоддзямi: 

1) вепраўшчына: 

2) лясное; 

3) бортніцтва; 

4) паляўнічае. 

 

74. На ўтрыманне войска з прыватнаўласніцкіх сялян спаганялася: 

1) рэйтаршчына: 

2) гiберна; 

3) рэкрутчына; 

4) салдатчына. 

 

75. Паўстанне гараджан г. Магiлёва адбылося у: 

1) 1606–1608 гг.; 

2) 1608–1610 гr.; 

3) 1610–1612 rr.; 

4) 1612–1614 гr. 

 

76. Прадстаўнік гарадскіх нізоў: 

1) отрак; 

2) грыдзь; 

3) мешчанін; 

4) гульцяй. 

 

77. Вызначце падзею, якая адбылася раней за iншыя: 

1) узяцце г. Слуцка Налівайкай; 

2) увядзенне дзесяцігадовага тэрміну вышуку беглых сялян 

3) выданне “Уставы на валокі”; 

4) наданне г. Слуцку Магдэбургскага права. 

 

78. Зямельная рэформа сяр. ХVІ ст. пачалася на: 

1) захадзе і ў цэнтры Беларусі; 

2) ўсходзе i захадзе адначасова; 

3) ўсходзе; 

4) паўднёвым-усходзе. 

 

79. У сяр. ХVІ ст. больш за ўсё праваслаўных цэркваў налічвалася ў: 

1) Пінску; 

2) Наваградку; 

3) Менску: 

4) Віцебску. 
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80. Асноўнай апорай рэфармацыйнага руху ў ВКЛ стала: 

1) сялянства; 

2) шляхта; 

3) мяшчане; 

4) магнаты. 

 

81. Найбольшае распаўсюджанне ў ВКЛ атрымала рэфармацыйная плынь: 

1) лютэранства; 

2) кальвiнiзм; 

3) цвiнгліянства; 

4) арыянства. 

 

82. Галоўным ідэолагам і правадніком кальвінізму ў ВКЛ быў: 

1) Сымон Будны; 

2) Мікалай Радзівіл Чорны; 

3) Мікалай Радзівіл руды; 

4) Васіль Цяпінскі. 

 

83. Першая кальвінісцкая абшчына была створана на Беларусі ў: 

1) 1533 г.; 

2) 1543 r.; 

3) 1553 r.; 

4) 1563 r. 

 

84. Галоўная мэта ўдзелу ў Рэфармацыі шляхты ВКЛ: 

1) аслабленне палітычнага і эканамічнага ўплыву каталіцкага касцёла; 

2) ліквідацыя каталіцтва; 

3) карэнныя рэформы iснуючага феадальнага ладу; 

4) замена каталіцтва праваслаўем. 

 

85. Iдэолагам контррэфармацыі ў ВКЛ быў: 

1) І. Кунцэвіч; 

2) П. Скарга; 

3) I. Пацей; 

4) М. Рагоза. 

 

86. Контррэфармацыя у ВКЛ выяўлялася у: 

1) вяртанні ў касцёл вернікаў і стварэнні новых касцёлаў; 

2) саюзе касцёла і праваслаўнай царквы 

3) перадачы касцёлам зямельных уладанняў у казну ВКЛ; 

4) стварэнні брацтваў. 

 

87. Акт Варшаўскай канфедэрацыі аб свабодзе веравызнання быў прыняты ў Беларусі ў: 

1) 1563 г.; 

2) 1567 r.; 

3) 1573 r.; 

4) 1575 r. 

 

88. Берасцейская царкоўная унія была зацверджана пры мітрапаліце: 

1) М. Рагозе; 

2) I. Пацеi 

3) К. Цярлецкім; 

4) Г. Балабане. 

 

89. Аўтар кнiгi “Аб адзiнстве царквы Божай”, дзе быў выкладзены план уніі, – гэта: 

1) К. Астрожскi; 

2) П. Скарга; 

3) І. Кунцэвіч; 

4) М. Рагоза. 

 

90. Берасцейская царкоўная ўнiя была зацверджана ў: 

1) 1569 г.; 

2) 1595 r.; 

3) 1596 r.; 

4) 1598 r. 

 

91. Уніяцкая царква была падпарадкавана: 

1) рымскаму папе; 

2) уніяцкаму патрыярху; 

3) канстанцінопальскаму праваслаўнаму патрыярху; 

4) праваслаўнаму мітрапаліту ў Маскве. 
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92. У 1623 г. у Віцебску адбылося: 

1) антыўніяцкае выступленне гараджан; 

2) наданне Магдэбургскага права; 

3) была збудавана ратуша; 

4) горад быў захоплены маскоўскімі войскамі. 

 

93. У планах Багдана Хмяльніцкага: 

1) Паўднёва-Усходняя Беларусь павінна была стаць часткай незалежнага ад РП “Рускага княства”; 

2) тэрыторыя Беларусi пераходзiла Расiйскай дзяржаве; 

3) дзялілася памiж Багданам Хмяльніцкім і Расійскай дзяржавай пароўну; 

4) заставалася ў складзе РП. 

 

94. Рашаючая бітва ў ходзе казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. адбылася пад: 

1) Гомелем; 

2) Бабруйскам; 

3) Лоевам, 

4) Магiлёвам. 

 

95. Найвышэйшага ўздыму казацка-сялянская вайна 1648–1651 гг. дасягнула ў: 

1) 1648 r.; 

2) 1649 r., 

3) 1650 r.; 

4) 1651 r. 

 

96. Вайна 1648–1651 гг. мела характар: 

1) антыфеадальны; 

2) антыфеадальны і антыпольскi; 

3) нацыянальна-вызваленчы; 

4) антырускі. 

 

97. Бітва пад Лоевам адбылася: 

1) 31 чэрвеня 1649 г.; 

2) 31 чэрвеня 1650 г.; 

3) 31 ліпеня 1649 г.; 

4) 31 ліпеня 1650 г. 

 

98. Асноўныя падзеі вайны 1648–1651 гг. разгортвалiся на: 

1) Паўднёвым Усходзе Беларусі; 

2) Паўднёвым Захадзе Беларусі; 

3) Паўночным Усходзе Беларусі; 

4) Усходзе Беларусі. 

 

99. Сялян, якія аб’ядноўваліся ў атрады з мэтай самааховы супраць рабавання населеных 

пунктаў Беларусi войскамi заваёўнікаў у сяр. ХVІІ ст., называлі: 

1) шышамi; 

2) касінерамi; 

3) партызанамi; 

4) карабінерамi. 

 

100. Кейданская унія была заключана памiж: 

1) ВКЛ і Швецыяй; 

2) ВКЛ i Польшчай; 

3) ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай; 

4) ВКЛ, Польшчай і Швецыяй. 

 

101. Мэта вайны Маскоўскай дзяржавы з РП у 1654–1667 rr.: 

1) заваяванне беларускіх зямель; 

2) заключэнне унii з РП; 

3) дапамога РП у барацьбе з паўстанцамi; 

4) захоп Польшчы. 
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102. “Ліберум вета” – гэта права: 

1) дэпутата сойма выказаць нязгоду з любой соймавай пастной 

2) шляхціча ўдзельнічаць ці не ўдзельнічаць у шляхецкім апалчэнні; 

3) дэпутата сойма патрабаваць адстаўкі караля; 

4) шляхты на свабоднае распараджэнне маёмасцю. 

 

103. Прычыны ўпадка РП у др. пал. XVII – пач. ХVI ст.: 

1) войны сяр. XVII i пач. ХVIII ст.; 

2) слабасць каралеўскай улады; 

3) адмова шляхты ахвяраваць грошы на патрэбы дзяржавы; 

4) адмова суседзяў у крэдытах. 

 

104. Першы шляхціч, які выкарыстаў права “Ліберум вета”: 

1) Сiцiнскi; 

2) Бабіч; 

3) Валовіч; 

4) Некрашэвіч. 

 

105. Кожны кароль РП павінен быў падцвярджаць: 

1) “Генрыхаўскія артыкулы” 

2) Статут ВКЛ; 

3) “Стэафанавы артыкулы”; 

4) “Сабескiя артыкулы”. 

 

106. Кароль РП: 

1) абіраўся на сойме РП; 

2) атрымоўваў уладу па спадчыне; 

3) выбіраўся членамі Гаспадарскай рады; 

4) абіраўся прадстаўнікамі самых знакамітых магнацкіх родаў ВКЛ і Польшчы. 

 

107. Бітва пад Алькенiкамi адбылася ў: 

1) 1700 r.; 

2) 1701 r.; 

3) 1702 r., 

4) 1703 r. 

 

108. Бітва пад Алькенiкамi - гэта: 

1) узброеная барацьба паміж магнацкімі групоўкамі ў ВКЛ; 

2) бітва паміж войскамі РП і Швецыі; 

3) узброеная барацьба паміж магнацкімі групоўкамі ў Польшчы; 

4) бітва паміж Швецыяй і Маскоўскай дзяржавай. 

 

109. Бітва каля в. Лясная адбылася ў: 

1) 1708 r.; 

2) 1709 r.; 

3) 1710 r.; 

4) 1711 r. 

 

110. Прычынай палiтычнага крызісу РП стала: 

1) адсутнасць моцнай цэнтралiзаванай улады; 

2) геаграфiчнае становішча РП; 

3) адсутнасць дзеяздольнага сойма; 

4) панаванне каталіцкай рэлігіі ў дзяржаве. 

 

111. У ХVIII ст. кожны сялянскi двор штогод уносіў у дзяржаўную казну падатак, якi 

называўся: 

1) падымае 

2) падворнае; 

3) акладнае; 

4) чыншавае. 

 

112. У беларускіх гарадах у др. пал. XVIII ст. большасць прадстаўнікоў вышэйшых колаў 

насельніцтва спавядалі: 

1) каталiцызм; 

2) праваслаўе; 

3) уніяцтва; 

4) кальвiнiзм. 
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113. За карыстанне ворнай зямлёй, сенажацямі і агародамі гарадское насельніцтва 

сплачвала: 

1) чынш; 

2) дзякла; 

3) падымнае; 

4) агароднае. 

 

114. Першыя на Беларусі мануфактуры з’явіліся ў: 

1) 10–30 гг. XVIII ст.; 

2) 40–50 гг. XVIII ст.; 

3) 60–70 гг. XVIII ст.; 

4) 80–90 гг. XVIII ст. 

 

115. Найбуйнейшы кірмаш у ХVIII ст. праводзіўся ў: 

1) Зэльве; 

2) Бешанковічах; 

3) Нясвіжы; 

4) Шклове. 

 

116. Сялянскае паўстанне ў Крычаўскім старостве адбылося ў: 

1) 1730–1734 rr.; 

2) 1735–1740 rr.; 

3) 1740–1744 rr.; 

4) 1746–1750 rr. 

 

117. Кіраўніком паўстання ў Крычаўскім старостве быў: 

1) Мітковіч; 

2) Вашчыла; 

3) Іцкавіч; 

4) Вашчанка. 

 

118. Уладальнікамі Крычаўскага староства былi: 

1) Радзiвiлы; 

2) Агiнскiя; 

3) Гаштольды; 

4) Храптовічы. 

 

119. Паўстанне на Каменшчыне пачалося: 

1) 7 верасня 1754 г.; 

2) 7 кастрычніка 1754 г.; 

3) 7 лістапада 1754 г.; 

4) 7 снежня 1754 г. 

 

120. Паўстанне на Каменшчыне падавіў: 

1) Панятоўскі; 

2) Нячай; 

3) Радзівіл; 

4) Мірскі. 

 

121. Першае ў Еўропе Міністэрства Адукацыi было створана ў: 

1) 1773 г.; 

2) 1774 r.; 

3) 1775 r.; 

4) 1776 r. 

 

122. Рэформа адукацыі 70–90 гг. XVIII ст. мела характар: 

1) свецкi; 

2) прашляхецкі; 

3) адукацыйны 

4) рэлiгiйны 

 

123. Першая на Беларусі газета - гэта: 

1) “Газета Гродзенска”; 

2) “Газета Шклоўская”; 

3) “Газета Мiнская”; 

4) “Газета Нясвіжска”. 

 

124. Першая на Беларусі газета пабачыла свет у: 

1) 1776 r.; 

2) 1777 r.; 

3) 1778 r.; 

4) 1779 r. 

 

125. Варштат – гэта: 

1) друкарскi станок; 

2) архітэктурная дэталь; 

3) кнiжная вокладка; 

4) элемент шляхецкага касцюма. 
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126. Аўтар трактата “Аб неіснаваннi Бога” – гэта: 

1) М. Сматрыцкi; 

2) К. Лышчынскi; 

3) А. Філіповіч; 

4) Г. Каніскі. 

 

127. А. Тызенгаўз запрашаў пасяліцца ў Беларусі: 

1) Ж-Ж. Русо; 

2) Ф. Вальтэра; 

3) Д. Дзідро; 

4) Ш. Мантэск’е. 

 

128. Уладальнікам Слонімскага прыгоннага тэатра з’яўляўся: 

1) М. Агiнскi; 

2) П. Сапега; 

3) А. Тызенгауз; 

4) Г. Радзівіл. 

 

129. Слуцкая мануфактура шаўковых паясоў пачала працаваць у: 

1) 1736 r.; 

2) 1737 r.; 

3) 1738 r.; 

4) 1740 r. 

 

130. Беларуская мова была афiцыйна забаронена для выкарыстання ў справаводстве ў: 

1) 1693 r.; 

2) 1695 r.; 

3) 1696 r.; 

4) 1698 r. 

 

131. Знакамітымі праваслаўнымі палемістамі у пачатку XVII ст. былі: 

1) Л. Карповіч; 

2) Я. Намыслоўскі; 

3) П. Скарга; 

4) М. Сматрыцкі. 

 

132. Сафійскі сабор у сяр. ХVIII ст. быў перабудаваны ў стылі: 

1) вiленскага барока; 

2) класіцызму; 

3) крыжова-купальным; 

4) еўрапейскага барока. 

 

133. Вядомы помнік беларускай музыкі ХVII ст. - гэта: 

1) “Полацкі сшытак”; 

2) “Віленскі сшытак”; 

3) “Берасцейскі сшытак”; 

4) “Вiцебскі сшытак”. 

 

134. Ініцыятарам выдання “Газеты гродзенскай” з’яўляўся: 

1) А. Тызенгауз; 

2) I. Храптовіч; 

3) М. Агінскі; 

4) Г. Радзівіл. 

 

135. Развіццё адукацыі ў 70–90 гг. XVIII ст. на Беларусі вызначалася: 

1) перавагай прыродазнаўчых навук над рэлiгiйнымі; 

2) укараненне ў вучэбны працэс метадаў развіваючага навучання; 

3) стварэннем новых універсітэтаў; 

4) скарачэннем колькасцi пачатковых школ. 

 

136. Канчаткова права “лiберум вета” было ліквідавана ў: 

1) 1789 г.; 

2) 1790 r.; 

3) 1791 r.; 

4) 1795 г. 

 

137. Канстытуцыя 3 мая 1791 года: 

1) аб’яўляла РП унітарнай дзяржавай; 

2) адмяняла адзiнае войска; 

3) адмяняла адзіны ўрад; 

4) замацоўвала падзелы РП. 

 

138. Першы падзел РП адбыўся ў: 

1) 1770 г.; 

2) 1772 r.; 

3) 1773 r.; 

4) 1774 r. 



36 

139. У першым падзеле РП удзельнічалі: 
1) Прусія; 
2) Лівонія; 

3) Германія; 
4) Расія. 

 
140. У выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай да Расійскай імперыі не былi далучаны 

гарады: 
1) Менск; 
2) Кобрын; 

3) Слуцк; 
4) Слонім. 

 
141. Сяляне, удзельнікі паўстання 1794 г., іменаваліся: 
1) шышы; 
2) партызаны; 

3) касінеры; 
4) мсціўцы. 

 
142. Вышэйшы орган кіраўніцтва паўстаннем 1794 г. у ВКЛ меў назву: 

1) Найвышэйшая Літоўская рада; 
2) Літоўская правінцыйная рада; 
3) Цэнтральная паўстанцкая рада; 
4) Літоўская рэспубліканская рада. 
 
143. Заканадаўчы акт, якiм вялiкi князь дараваў або пацвярджаў правы феадалаў ці горада, 
называецца.... 
144. Баявы атрад у ВКЛ, які меў свой сцяг называўся..., а збор усяго войска дзяржавы -...? 
145. “Маскву з татарамі паклаўшы, здабыў 63 над імі перамогі, для калек ён пакінуў шпіталі, 
для дзетак школы... (Пра каго гаворка?) 
146. Моўная, эканамічная, культурная супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай 
тэрыторыі.... 
147. Усведамленне людзьмi сваёй прыналежнасці да пэўнага народа, што фарміруецца на асно-
ве агульнага паходжання, падабенства мовы, культуры, гістарычнага лёсу 
148. Зацвердзіў першы Статут ВКЛ, быў мецэнатам, апекаваў Ф. Скарыну і М. Гусоўскага, ва-
лодаў некалькiмi мовамі, пры ім адбылася бітва на р. Крапіўна.... 
149. Падатак, які ВКЛ сплочвала крымскім татарам у першай палове ХVI ст., называўся.... 
150. Беларускі горад, у якім у 1562 г. была надрукавана першая на Беларусі кірылічная кнiга, – 
гэта..... 
151. Ураджэнец Беларусі, імем якога названы горны пік ў Аўстраліі …(прозвішча).  
152. Удзельнік паўстання 1794 г., аўтар славутага паланеза “Развітанне з Радзiмай”... (прозвішча). 
153. Соймавыя пастановы называлiся...  

 

 

3 СЕМЕСТР 
 

Тэма 1. САЦЫЯЛЬНА-КАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ  
Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 

 
1. Сельская гаспадарка і спробы рэфармавання феадальных адносiн на весцы. 
2. Прамысловасць. Шляхі зносін. Гандаль. 
3. Гарады і мястэчкі на Беларусі. 
4. Станы-саслоўі на Беларусі.  

 
Асноўныя тэрміны і назвы: РЭФОРМА, ІНВЕНТАРЫ, ЛЮСТРАЦЫЯ, АБРОК, 
ЧЫНШ, ПАНШЧЫНА, ПАМЕШЧЫКІ, СЯЛЯНЕ, ЛАТЫФУНДЫI, ДЗЕСЯЦIНА, 
ТРОХПОЛЬНАЯ СІСТЭМА, ФЕАДАЛЬНА-ПРЫГОННІЦКАЯ СІСТЭМА, БЕЛАРУС-
КАЕ ВОЛЬНАЕ ЭКАНАМІЧНАЕ ТАВАРЫСТВА, СЕРВІТУТ, АБШЧЫННАЕ ЗЕМЛЕ-
КАРЫСТАННЕ, ПАДВОРНАЕ ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЕ, ДРОБНА-ТАВАРНАЯ ВЫТВОР-
ЧАСЦЬ, МАНУФАКТУРА, ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЕ, ФАБРЫКА, ПАЎПЕРЫЗАЦЫЯ, 
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ВОТЧЫННАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ, ПРАПІНАЦЫЯ, ХОМСК, КОСАВА, ПРАМЫСЛО-
ВЫ ПЕРАВАРОТ, “ГАСЦІНЦЫ”, АДЫХОДНЫЯ ПРОМЫСЛЫ, ДВАРАНЕ, МЯШЧА-
НЕ, РАЗНАЧЫНЦЫ, ГАНАРОВЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ, РЭКРУЦКАЯ ПАВІННАСЦЬ, 
“РАЗБОР ШЛЯХТЫ”, КАГАЛЫ. 

 
У першым пытаннi ахарактарызуйце становішча памешчыцкай і сялянскай гаспа-

даркі на Беларусі. Вызначце асаблівасці развіцця с.г. Беларусі у параўнанні з іншымі 
рэгіёнамі РI. Звярніце увагу на працэсы, якія садзейнічалі развіццю вёскi i тыя, якія 
тармазiлi яго. Прадэманструйце спробы рэфармавання с.г. у першай палове ХІХ ст. і iх 
вынiкi. Дакажыце неабходнасць адмены прыгоннага права.  

У другім пытаннi ахарактарызуйце агульны стан прамысловасці на Беларусі. 
Вызначце яе асаблівасці. Пакажыце працэс зараджэння фабрычнай вытворчасцi i яе 
спецыфіку на беларускіх землях. Параўнайце узровень прамысловага развіцця Беларусі 
і рэгіёнаў РІ, краін Еўропы. Назавіце і характарызуйце асноўныя шляхi зносін. Прад-
эманструйце іх уплыў на развіццё эканомікі краю. Чым характарызаваўся гандаль  
на Беларусi? Якія тавары вывозiлiся і што ўвозiлi на тэрыторыю нашага краю? Наколькi 
шырокім было прадстаўнiцтва беларусаў сярод асоб, што займаліся гандлёвымi апера-
цыямi?  

Якім быў агульны стан гарадоў на Беларусі? У чым iх спецыфiка? Якія з беларус-
кіх гарадоў мелі найбольшыя перспектывы для далейшага развiцця і чаму? Наколькi 
iстотным быў уклад гарадоў у эканоміку Беларусi? Якія тры вiды гарадоў існавалі  
на Беларусі ў азначаны час? Якая роля сярод гарадоў на Беларусі належала Вiцебску? 
На гэтым Вы павінны спыніцца, разглядаючы трэцяе пытанне плану.  

У апошнім пытаннi спыніцеся на аналiзе становішча асноўных станаў - саслоўя на 
Беларусі: шляхты - дваранства, мяшчан, сялянства. Параўнайце правы і абавязкі вызна-
чаных станаў у РП i PI. Растлумачце сутнасць паняцця “разбор шляхты”. Ахарактары-
зуйце месца і значэнне ў сацыяльнай структуры грамадства “ разначынцаў “ і «ганаро-
вых грамадзян». 

 

Тэма 2. ВАЙНА 1812 ГОДА НА БЕЛАРУСІ 
 

1. Беларусь у планах варагуючых бакоў  
2. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў чэрвені – жніўні 1812 г. 
3. Беларусь у перыяд французскай акупацыі.  
4. Баявыя дзеянні ў верасні – лістападзе. Вынікі вайны для Беларусі.  

 
Асноўныя тэрміны і назвы: РЭКВІЗІЦЫЯ, ТЫЛЬЗIЦКI МIРНЫ ДАГАВОР, КНЯСТВА 
( ГЕРЦАГСТВА) ВАРШАЎСКАЕ, “ПЛАН АГІНСКАГА”, КАМІСІЯ ЧАСОВАГА УРАДА 
ВКЛ, УХАЛОДЫ, СТУДЗЁНКА, ЖАРЦЫ.  

 
У першым пытанні прааналізуйце палітычныя і ваенныя планы Расіі i Францыі у 

дачыненні да Беларусі. Спыніцеся на захадах Францыi і Расіі па прыцягненню на свой 
бок насельніцтва Беларусі. Пакажыце рэакцыю мясцовага насельніцтва на такiя крокі 
варагуючых бакоў.  

У другім пытаннi ахарактарызуйце ход ваенных дзеянняў на Беларусі на першым 
этапе вайны: месцы баёу, ход, вынікі. Вызначце ступень удзелу у ваенных дзеяннях,  
на баку абодвух варагуючых лагераў, выхадцаў з Беларусі.  

У трэцім пытанні вызначце адмiнiстацыйна - тэрытарыяльны падзел, які быў пра-
ведзены французскімі уладамі на Беларусі. Пакажыце, якiмi мэтамі кіраваліся францу-
зы, ствараючы Часовую камісію ўрада ВКЛ. Прадэманструйце рэакцыю розных са-
цыяльных катэгорый насельніцтва на палітыку акупацыйных французскіх улад.  
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У заключным пытаннi спыніцеся на аналiзе хода ваенных дзеянняў на апошнiм 
этапе вайны. Прааналізуйце важнейшыя бітвы гэтага перыяду. Сфармулюйце прычыны 
поспехаў рускіх войскаў і няўдач французаў. Пакажыце рэакцыю расійскага ўрада  
на здраду яму мясцовых памешчыкаў. Вызначце наступствы вайны для падатковай 
часткі насельніцтва на Беларусі. 

 

Тэма 3. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ У ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 
 

1. Гістарычныя ўмовы развіцця культуры на Беларусі.  
2. Асвета i навука на Беларусі.  
3. Літаратура, перыядычны друк.  
4. Архітэктура, жывапіс і асаблівасці іх развіцця на Беларусі. 
 
Асноўныя тэрміны і назвы: ВIЛЕНСКАЯ НАВУЧАЛЬНАЯ АКРУГА, КЛАСІЦЫЗМ, 
РАМАНТЫЗМ, ПАЛАНIЗАЦЫЯ, РУСIФIКАЦЫЯ, ЦАРКОЎНАЕ ПРЫХОДСКАЕ 
ВУЧЫЛІШЧА, ПАВЯТОВАЕ ВУЧЫЛІШЧА, ГІМНАЗІЯ, “РАБУНКI МУЖЫКОЎ”, 
“ВЕЧАРНІЦЫ”, “ГАПОН”, “ПІНСКАЯ ШЛЯХТА”, “ХРЫШЧЭННЕ СЛАВЯН”, “ВО-
ЗЕРА СВІЦЯЗЬ”, “КВЕТКІ I САДАВІНА”, “БЕЛАРУСКАЕ ВЯСЕЛЛЕ”, “ГРУПАВЫ 
ПАРТРЭТ”, “А. МІЦКЕВІЧ НА СКАЛЕ АЮДАГ”, “ЖНЯЯ”, ЗАЛЕССЕ, ШЧОРСЫ, 
БЕЛАРУСКІ АРХІЎ СТАРАЖЫТНЫХ АКТАЎ, “ГРАЖЫНА”, “ШЛЯХЦІЦ ЗАВАЛЬНЯ, 
АБО БЕЛАРУСЬ У ФАНТАСТЫЧНЫХ АПАВЯДАННЯХ”, “ПАДАРОЖЖА ПА ПА-
ЛЕССІ І БЕЛАРУСКIМ КРАÏ”, “ДЗЯДЫ”, “ПАН ТАДЭВУШ”.  

 
У першым пытанні сфармулюйце асноўныя гістарычныя ўмовы развіця культуры 

на Беларусі ў першай палове XIX ст. і пакажыце іх уплыу на станаўленне мовы літара-
туры, мастацтва. Вызначце станоўчыя і адмоўныя бакі уплыву на культурнае асяроддзе 
факта уваходжання беларускіх зямель у склад PI. Растлумачце сутнасць працэсаў па-
ланізацыі і русіфікацыі. Звярніце увагу на геаграфічнае становішча Беларусі і яго 
уплыў на станаўленне культуры.  

У другім пытаннi прасачыце стварэнне сiстэмы адукацыi i асаблівасці яе развіцця 
у Беларусі. Пакажыце дзейнасць асноўных структурных адзінак гэтай сістэмы: прыхо-
дскіх і павятовых вучылішчаў, гімназій, ВНУ. Звярніце увагу на дасягненні і недахопы 
усiстэме адукацыi. Дакажыце ці абвергніце саслоўны характар адукацыi i яе мала-
даступнасць для ніжэйшых саслоўяў.  

У трэцім пытаннi звярніце ўвагу на асноўныя мастацкія стылі у літаратуры і іх 
асаблівасці. Пакажыце дзейнасць асноўных прадстаўнікоў літаратуры на Беларусі  
ў першай палове ХІХ ст. Звярніце ўвагу на якой мове стваралася большасць літаратур-
ных твораў у гэты перыяд. Ці можна сцвярджаць, што ў першай палове XIX ст. пачаўся 
працэс стварэння новай беларускай літаратуры? Які характар меў перыядычны друк  
у гэты час? Наколькі ён быў беларускім і якую меў аўдыторыю? 

У чацвёртым пытаннi пакажыце асноўныя моманты і асаблiвасцi станаўлення ар-
хітэктуры ў азначаны час. Якія змены і чаму адбыліся ў першай палове ХІХ ст. ў ар-
хітэктурным выглядзе беларускіх гарадоў? Дзе можна было атрымаць навыкi архiтэк-
тара у той час? Наколькі ў тагачаснай архітэктуры важкiмi былi мясцовыя традыцыі? 
Пакажыце творчасць асноўных прадстаўнікоў жывапісу на Беларусі ў гэты час. Ці пра-
сочваюцца ў іх творах нацыянальныя матывы? Ці ёсць у Вiцебскім мастацкім музеi  
iх творы? 
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Тэма 4. БУРЖУАЗНЫЯ РЭФОРМЫ 60–70 –Х ГАДОЎ ХІХ СТ. 
 

1. Адмена прыгоннага права і яе асаблівасці на Беларусі.  

2. Ваенная, судовая, земская, рэформа гарадскога кіравання.  

3. Рэформы ў галіне адукацыі. Цэнзурная рэформа.  

4. Контррэформы на Беларусі.  

 

Асноўныя тэрміны і назвы: САКРЭТНЫ КАМІТЭТ, ГУБЕРНСКІЯ ДВАРАНСКІЯ 

КАМІТЭТЫ, ЧАСОВААБАВЯЗАНАЕ СТАНОВІШЧА, “МЯСЦОВЫЯ ПАЛАЖЭННI”, 

УСТАЎНЫЯ ГРАМАТЫ, ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЕ, ПАДВОРНАЕ ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЕ, 

ВЫКУПНАЯ АПЕРАЦЫЯ, ВЫКУПНЫЯ ПЛАЦЯЖЫ, МIРАВЫЯ ПАСРЭДНIКI, ПА-

ВЯТОВЫЯ МIРАВЫЯ З’ЕЗДЫ, ГУБЕРНСКIЯ ПА СЯЛЯНСКІХ СПРАВАХ ПРЫСУТ-

НАСЦI, СЕЛЬСКIЯ I ВАЛАСНЫЯ ПРАЎЛЕННІ, ПРЫСЯЖНЫЯ ПАВЕРАНЫЯ, ПРЫ-

СЯЖНЫЯ ЗАСЯДАЦЕЛІ, МІРАВЫЯ СУДЫ, АКРУГОВЫЯ СУДЫ, КЛАСІЧНЫЯ ГІМ-

НАЗІІ, РЭАЛЬНЫЯ ГІМНАЗІІ, АБШЧЫННАЕ ЗЕМЛЕКАРЫСТАННЕ, МАЁМАСНЫ 

ЦЭНЗ.  

 

Адказваючы на першае пытанне растлумачце прычыны, якія вымусілі расійскі 

ўрад пайсці на адмену прыгоннага права. Вызначце на падставе якіх дакументаў 

адмяняўся прыгон. Растлумачце сам працэс адмены прыгоннага права i пакажыце яго 

асаблівасці Беларусі. У заключэннi сфармулюйце вынiкi i значэнне факта адмены 

прыгоннага.  

У другім пытанні вызначце сутнасць ваеннай, судовай, земскай і рэформы 

гарадскога самакіравання. Пакажыце характар гэтых рэформ, спецыфічнасць  

і асаблівасці рэалiзацыi на Беларусі. Ахарактарызуйце iх уплыў на грамадскае развiцце 

Беларусі у другой палове XIX – пачатку ХХ ст.  

Сутнасць рэформаў у галіне адукацыi i цэнзурнай рэформы Вы павiнны прад-

эманстраваць у трэцім пытанні. Прааналізуйце дзейнасць адукацыйных устаноў, ство-

раных у выніку рэформы, пакажыце велічыню ахопу iмi навучэнцаў. Вызначце значэн-

не цэнзурнай рэформы ў грамадскім жыцці Беларусі.  

У чацвёртым пытаннi растлумачце сутнасць контррэформ на Беларусі. Праа-

налізуйце асаблiвасцi контррэформ на Беларусі. Вызначце iх ролю ў тармаженні 

працэсу рэформ. 

 

Тэма 5. БЕЛАРУСЬ НА ШЛЯХУ КАПІТАЛІСТЫЧНАГА РАЗВІЦЦЯ 

(60–90-Я ГГ. ХІХ СТ. ) 
 

1. Развiццё беларускай вёскі ва ўмовах капіталістычных адносін.  

2. Прамысловасць. Транспарт.  

3. Гарады і гандаль на Беларусі. 

4. Сацыяльныя змены ў грамадстве. 

 

Асноўныя тэрміны і назвы: “ПРУСКI” ШЛЯХ РАЗВІЦЦЯ КАПІТАЛІЗМУ,” АМЕРЫ-

КАНСКІ” ШЛЯХ РАЗВІЦЦЯ КАПІТАЛІЗМУ, ЛАТЫФУНДЫІ, ЦЕРАСПАЛОСIЦА, 

СЕРВІТУТЫ, АДПРАЦОВАЧНАЯ СІСТЭМА, ПРАЛЕТАРЫЯТ, БУРЖУАЗІЯ, “СТАРА-

ВЕРЫ, “ВОЛЬНЫЯ ЛЮДЗI”, ПАЧЭСНЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ.  

 
У першым пытаннi студэнт павінен вызначыць асноўны накірункі эканамічнага 

развіцця беларускай вёскі ў парэформенны час. Неабходна таксама паказаць фактары, 
якія садзейнічалі развіццю аграрнага сектара i працэсы, якія гэтаму перашкаджалi Аха-
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рактарызуйце асаблівасці развіцця беларускай вёскі. Параўнайце ўзровень развіцця бе-
ларускай вёскі і іншых рэгіёнаў РІ, ЗЕ. Паспрабуйце скласці сваю мадэль эканомiкi бе-
ларускай вёскі другой паловы ХІХ ст.  

Прычыны, што далі штуршок развіццю прамысловасці на Беларусі, Вы павінны 
вызначыць у другім пытанні. У гэтым жа пытаннi неабходна паказаць, якiя галіны пра-
мысловасцi з’явiлiся на Беларусі ў азначаны час. Студэнт павінен абаснаваць галiновую 
структуру прамысловасці і вызначыць асаблiвасцi яе развіцця. Тут жа Вы павінны аха-
рактарызаваць становішча транспарту на Беларусі, вызначыць яго асноўныя віды  
і ўплыў на развіццё эканомiкi беларускага краю.  

У трэцім пытанні ахарактарызуйце ўрбанізацыйныя працэсы на Беларусі. Вызначце 
фактары, якiя садзейнічалi станаўленню гарадоў на Беларусi. Ахарактарызуйце эканоміку 
найбольш буйных гарадоў. Пакажыце іх эканамічную вагу у гаспадарцы краю. Параўнайце 
эканамiчны стан гарадоў у Беларусі з гарадамi iншых рэгіёнаў РІ. Тут жа пакажыце ас-
ноўныя працэсы, якія развіваліся у гандлі на Беларусі. Якія фактары садзейнічалі, а якія 
перашкаджалі гандлёвым аперацыям на тэрыторыі нашага краю ?  

У чацвёртым пытанні разгледзьце асноўныя сацыяльныя катэгорыi насельніцтва, 
іх стан, уплыў на развіццё грамадства. Ахарактарызуйце асноўныя эканамічныя  
і палітычныя працэсы ў краi, перспектывы развіцця. Пакажыце асаблівасць сацыяльных 
працэсаў у Беларусі у параўнанні з іншымі рэгіёнамі РІ. 

 

Тэма 6. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ Ў 2-Й ПАЛОВЕ ХІХ СТ. 
 

1. Народная асвета і навука.  
2. Літаратура, перыядычны друк.  
3. Архітектура, выяўленчае мастацтва, музыка і тэатр.  
4. Быт і ахова здароўя на Беларусі. 

 
Асноўныя тэрміны і назвы: “ЗАГЛЯНЕ СОНЦА І У НАША ВАКОНЦА”, “НАША ХА-
ТА “, “ПАЛАЧАНІН”, “МIНЧУК”, “НАША ДОЛЯ”, “НАША НІВА”, “ГОМАН”, 
“ВОЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ”, “САХА, “ ЛУЧЫНКА”, “ЛІСТЫ З - ПАД ШЫБЕНІЦЫ,” 
“МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА”, “МАРЫСЬКА ЧАРНАБРОВА, ГАЛУБКА МАЯ”, “ГУТАРКА 
ДАНІЛЫ СА СЦЯПАНАМ”, “ДУДКА БЕЛАРУСКАЯ”, “СМЫК БЕЛАРУСКI”, “ 
ВЯЗЫНКА”, “АКТЫ ЗАХОДНЯЙ РУСІ”, “АКТЫ ВІЛЕНСКАЙ КАМIСII”, “МОДНЫ 
ШЛЯХЦЮК”, “ПРЫМАКІ, “ПАЎЛІНКА”, “ПАХАВАННЕ ГЕДЫМІНА”, “СМЕРЦЬ 
ГЛІНСКАГА Ў ТУРМЕ”, “НА ЭТАПЕ”, “ПАРАБКАВА ХАТА”, “ДЗЕЦI НА ДВАРЫ”, 
“У ШКОЛУ”, “СТАРЫ ПАСТУХ”, “ТАЙНАЯ ВЯЧЭРА”, “ВЕЧАР У МІНСКАЙ ГУ-
БЕРНІЇ”, “ НА РАДЗІМЕ”, “РАКА БЯРЭЗIНА”, “ЖАНЧЫНА Ў ЖОЎТЫМ”, 
“СМЕРЦЬ КЕЙСТУТА”, “ ХРЫШЧЭННЕ ЯЗЫЧНІКАЎ”, ЭКЛЕКТЫКА, ГОТЫКА 
БАРОКА, КЛАСІЦЫЗМ, ПСЕЎДАРУСКІ СТЫЛЬ. 

 
У першым пытанні пакажыце сiстэму асветы на Беларусi і яе асаблівасці. 

Высветліце яе падабенства і адрозненні з iншымi рэгіёнамi PI. Вызначце узровень 
адукаванасцi насельніцтва на Беларусі. 

Аб узроўні развіцця літаратуры раскажыце праз творчасць яе прадстаўнікоў. 
Вызначце асаблівасці развіцця літаратуры і значэнне ў фарміраванні беларускай 
літаратурнай мовы. Пакажыце працэсы, якія стрымлівалі яе развіццё і тыя, што 
садзейнічалі развіццю літаратуры.  

У трэцім пытаннi вызначце характэрныя рысы развіцця архітэктуры, выяўленчага 
мастацтва, музыкі і тэатра у вывучаемы час Пазнаёмцеся з галоўнымі архітэктурнымі 
помнiкамі таго часу. Пакажыце iх сувязь з помнікамі папярэдніх перыядаў. Расскажыце 
аб дзейнасцi музыкантаў гэтага перыяду, пакажыце узровень даступнасці музыкі для 
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большасці насельніцтва Беларусі. Раскажыце аб дзейнасці важнейшых тэатраў  
на Беларусі. 

У чацвёртым пытаннi звярніце ўвагу на ўмовы жыцця і быту сельскага 
насельніцтва на Беларусі. Ахарактарызуйце ўзровень жыцця гараджан, iх быт, ступень 
развіцця ЖКГ у гарадах. Дайце характарыстыку медыцынскаму абслугоўванню сель-
скіх жыхароў і гараджан у вывучаемы час.  

 

Тэма 7. РЭВАЛЮЦЫЯ 1905–1907 ГГ. У БЕЛАРУСІ 
 

1. Перадумовы і прычыны рэвалюцыі.  
2. Пачатак рэвалюцыі. Рэвалюцыйны рух у студзені верасні 1905 г на Беларусі. 
3. Кастрычніцкая палітычная стачка і снежаньскiя падзеi 1905 г. на Беларусі. Беларускі 
нацыянальны рух у гады рэвалюцыі. 
4. Рэвалюцыя на спадзе: студзень 1906 – чэрвень 1907 гг. Прычыны паражэння і гіста-
рычнае значэнне рэвалюцыі. 

 
Асноўныя тэрміны і назвы: РСДРП, ПСР, БСГ, БУНД, АБ’ЯДНАНЫЯ САВЕТЫ, КА-
АЛІЦЫЙНЫЯ КАМІТЭТЫ, КУРЛОЎСКI РАСТРЭЛ, “МАЗЫРСКАЯ РЭСПУБЛІКА”.  

 
У першым пытанні вызначце сацыяльна - эканамічныя, палітычныя  

і нацыянальныя праблемы, якія прывялі да рэвалюцыі. Пакажыце спецыфіку 
“беларускіх” прычын рэвалюцыі 1905-1907 гг.  

У другім пытаннi адзначце, з якіх падзей пачалася першая расiйская рэвалюцыя 
на Беларусі. Пакажыце ход рэвалюцыйных падзей у студзені - верасні 1905 гг. і выз-
начце іх характэрныя рысы і асаблівасці. Параўнайце развіццё падзей на Беларусі  
і ў іншых рэгіёнах РI.  

У трэцім пытаннi растлумачце, што такое кастрычніцкая палітычная стачка. Па-
кажыце, наколькі шырока яна ахапіла тэрыторыю Беларусі і як царскі ўрад адрэагаваў 
на гэтую падзею. Звярніце увагу, наколькі вялiкiм быў размах снежаньскiх падзей  
1905 г. у Беларусі. У гэтым жа пытаннi ахарактарызуйце становішча беларускага 
нацыянальнага руху і яго уплыў на рэвалюцыйныя падзеі. Пры гэтым вызначце 
дзейнасць яго прадстаўнікоў, праграму уплыў на агульны ход рэвалюцыйных падзей. 

У чацвёртым пытанні Вам трэба будзе разгледзець ход рэвалюцыі устудзені 1906 – 
чэрвені 1907 гг. і вызначыць асаблівасці гэтага перыяду. Пакажыце прычыны паражэння 
рэвалюцыi, абгрунтуйце iх. Вызначце вынiкi рэвалюцыi для Беларусі. Ці можна ацанiць iх 
адназначна?  

 

Тэма 8. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ (ДРУГАЯ 
ПАЛОВА XIX – ПАЧАТАК ХХ СТ.)  

 
1. Гістарычныя ўмовы фарміравання беларускай нацыі.  
2.Тэрыторыя і насельніцтва на Беларусі. Фарміраванне адзінай эканамічнай прасторы.  
3. Складанне беларускай літаратурнай мовы і нацыянальнай самасвядомасцi.  
4. Беларускі нацыянальны рух. Сацыяльна-класавыя асаблівасці беларускай нацыі. 
Асноўныя тэрміны і назвы: НАЦЫЯ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ САМАСВЯДОМАСЦЬ, “ЗА-
ХОДНЕРУСIЗМ”, “МУЖЫЦКАЯ ПРАЎДА”, “ГОМАН”, БРГ, БСГ.  

 
У першым пытаннi ахарактарызуйце палітыку царызму у адносінах да беларусаў, 

растлумачце сутнасць “заходнерусiзму”. Пакажыце, якім чынам уплывала на фарміра-
ванне нацыi адсутнасць уласнай дзяржавы і літаратурнай мовы. Звярніце ўвагу на фак-
тары якія садзейнічалі фарміраванню беларускай нацыi.  
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У другім пытанні засяродзьце вашу увагу на фарміраванні тэрыторыі беларускай 
нацыi. Акрэсліце яе межы, параўнайце iх з сучаснай мяжой РБ. Звярніце ўвагу, па яко-
му прынцыпу былі сфарміраваны губернії ў РІ. Падумайце, ці садзейнічаў гэты пады-
ход складванню асобных нацый. Растлумачце, як фарміраванне агульнабеларускага 
рынку садзейнічала нацыятворчаму працэсу у Беларусі. 

У трэцім пытаннi прасачыце працэс складвання адзінай літаратурнай мовы. Ад-
значце асобы, якія прыклалі вялікія намаганні да гэтай справы. Пакажыце складанасцi 
на шляху фарміравання нашай мовы. У гэтым жа пытаннi пакажыце, у чым выражаеща 
нацыянальная самасвядомасць народа, у тым ліку беларусаў. Вызначце фактары, якія 
садзейнічалi i перашкаджалі фарміраванню нацыянальнай самасвядамасці беларускага 
народа. Пакажыце тэрыторыю распаўсюджвання этноніма (ці этнонімаў), якія былi ха-
рактэрны для беларусаў у азначаны час.  

У чацвёртым пытаннi спыніцеся на аналізе узроўню развіцця беларускага на-
цыянальнага руху Вызначце палітычныя партыі, арганiзацыі і асобы, якія яго 
прадстаўлялі. Пакажыце, якiм чынам яны уплывалі на станаўленне беларускай нацыi. 
Тут жа прааналізуйце сацыяльна - класавыя асаблівасці беларускай нацыі. Пакажыце, 
пад уплывам якiх фактараў яны складваліся. Параўнайце сацыяльна - класавы склад бе-
ларусаў з іншымі нацыямi, вызначце агульнае i асаблiвае. 

 

Тэма 9. КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ, ГРАМАДЗЯНСКАЯ 
ВАЙНА І ЗАМЕЖНАЯ ІНТЭРВЕНЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ (1917–1921 Г.)  

 

1. Усталяванне савецкай улады на Беларусi. 
2. Беларусь у гады нямецкай акупацыі (1917–1918 гг.). 
3. Польская акупацыя Беларусі. Савецка-польская вайна.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: РЭФОРМА, РЭВАЛЮЦЫЯ, ГУБЕРНСКIЯ КАМІСАРЫ, 
ПАВЯТОВЫЯ КАМIСАРЫ, ДВОЕЎЛАДДЗЕ, БХД, БПНС, БС, БНГ, БНК, ВБР,” ВОЛЬ-
НАЯ БЕЛАРУСЬ “, ЦРБА, БСДР, КВР, ВРК, АБЛВЫКАМЗАХ. 
 

У першым пытаннi пакажыце працэс усталявання савецкай улады у Беларусі. Пры 
гэтым засяродзьце увагу на такіх гарадах, як Мiнск, Вiцебск, Гомель, Магiлеу. Выз-
начце сілы, якія супраціўляліся гэтаму працэсу. Адзначце пазіцыю нацыянальна - 
дэмакратычных сiл у адносінах да новай улады. Ахарактарызуйце першыя мерапрыем-
ствы новай улады у Беларусi  

У другім пытаннi пакажыце ход падзей на Беларусi падчас акупацыi яе тэрыторыi 
нямецкiмi войскамі ў 1917–1918гг. Вызначце якiм чынам акупацыя ўплывала на 
палiтычнае развiццё Беларусі. Пакажыце спробы розных палiтычных сiл выкарыстаць 
факт нямецкай акупацыi на сваю карысць. Прадэманструйце адносіны беларускага 
народа да акупацыi.  

У чацвёртым пытанні трэба будзе ахарактарызаваць ход падзей падчас акупацыi 
Беларусі польскiмi войскамі. Пры гэтым неабходна засяродзiць увагу на мэтах гэтай 
акупацы, пазіцыі нацыянальна дэмакратычных сіл у адносінах да палякаў, пазіцыі 
бальшавікоў, простага народа. Тут жа неабходна раскрыць ход савецка-польскай вайны 
і падрабязна прааналізаваць Рыжскi мiрны дагавор і яго наступствы для Беларусі.  
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Тэма 10. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ (1917–

1920 Г.)  
 

1. Першы Усебеларускі з’езд.  
2. БНР і яе роля у стварэнні беларускай дзяржаўнасці.  
3. Утварэнне ССРБ і ЛітБел. Аднаўленне ССРБ.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: БАК, НАРОДНЫ САКРАТАРЫЯТ, АЎТАНОМІЯ, 
БЕЛНАЦКАМ, БЕЛАРУСКІЯ СЕКЦЫІ, РКП(Б), ССРБ, БССР, ЛІТБЕЛ.  
 

У першым пытаннi звярніце ўвагу на стаўленне розных палiтычных сiл да праб-
лемы беларускай дзяржаўнасці. Пакажыце ход падрыхтоўкі з’езда, барацьбу розных 
палітычных плыняў у час яго работы, вынiкi працы і значэнне у далейшым лëсе бела-
рускай дзяржаўнасці.  

У другім пытаннi трэба разгледзець працэс утварэння БНР, паказаць адносіны  
да БНР нямецкiх акупацыйных улад, беларускага народа. Тут жа трэба 
ахарактарызаваць спробы лідэраў БНР дабіцца мiжнароднага прызнання рэспублікі, 
прааналізаваць унутрыдзяржаўную дзейнасць урада БНР. Паспрабуйце даказаць ці 
абвергнуць факт дзяржаўнасцi БНР.  

У трэцім пытаннi вызначце прычыны утварэння ССРБ. Пакажыце барацьбу  
у гэтым пытаннi паміж лідэрамі Аблвыкамзаха і Белнацкама. Тут жа трэба разгледзець 
ход утварэння ССРБ і даць ацэнку яе дзяржаўнага статуса. Навошта была Лiтбел? Хто 
 і як яе ствараў? На гэтыя пытаннi Вы таксама павiнны даць адказы. Растлумачце: як, 
дзе i калі адбылося другое абвяшчэнне ССРБ. 

 

Тэсты для кантролю ведаў 
 

1. У першай палове XIX ст. сельская гаспадарка у Беларусі была арыентавана на вы-

творчасць перш за ўсе: 

1) бульбы 
2) зерня 
3) прадукцыі жывелагадоўлі 
4) прылад працы  

2. Галоуная прычына крызісу сельскай гаспадаркі у п.п. XIX ст.з’яулялася: 

1) адсутнасть грошай у сялян  
2) прыгоннае права 
3) адсутнасць грошей у памешчыка  
4) сусветны эканамічны крызыс 

3. Большаць сялян у п.п. XIX ст. адносіліся да катэгорыі: 

1) дзяржауных  
2) прыватнауласніцкіх  
3) вольных  
4) купецкіх  

4. У канцы XVIII - пачатку XIX ст. большасць прыватнауласніцкіх сялян на Беларусі: 

1) выплачівалі сваім уладальнікам грашовы аброк 
2) натуральны 
3) змешаны 
4) выконвалі паншчыну  

5.Большую частку памешчыкау на Беларусі у п.п. XIX ст. складалі: 

1) дробныя 
2) буйныя 
3) сярэднія 
4) казенныя 
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6. Большасць памешчыцкай зямлі на Беларусі знаходзілася на уладанні: 

1) дробных памешчыкау  

2) буйных памешчыкау  

3) сярэдніх  

4) казенных 

7. Аснову гаспадаркі памешчыкау у п.п. XIX ст. складала: 

1) жывелагадоуля 

2) земляробства 

3) вінакурэнне  

4) вытворчасць будаунічых матэрыялау 

8.У сярэдзіне XIX ст. большасць прыватнауласніцкіх сялян на Беларусі: 

1) выплачівалі сваім уладальнікам грашовы аброк 

2) натуральны 

3) змешаны 

4) выконвалі паншчыну 

9.Танкарунная авечкагадоуля на Беларусі была найбольш развіта у п.п. XIX ст.  

у гаспадарках памешчыкау: 

1. Гродзенскай губерні  

2. Мінскай губерні  

3. Магілеускай  

4. Віцебскай  

10. Асноуныя сялянскія павіннасці у п.п. XIX ст.: 

1) грашовы аброк  

2) паншчына  

3) будауніцтва дарог  

4) праца на панскім агародзе 

11. Французскiя войскі перапраўлялiся цераз р. Бярэзiну: 

1) 14-16 жнiуня 1812 г.; 

2) 14-16 верасня 1812 г.; 

3) 14-16 лiстапада 1812 г.; 

4) 14-16 снежня 1812 г. 

12. У час вайны 1812 г. для перакрыцця французам шляху на Пецярбург быў пакiнуты 

каля Полоцка 25-тысячный корпус генерала: 

1) М. Раеўскага; 

2) Я. Кульнёва; 

3) П. Чічагава; 

4) П. Biтгенштэйна. 

13. Штаб першай pасiйскай армii у пачатку вайны з Наполеоном Бонапартом знаходзiўся ў: 

1) Ваукавыску; 

2) Луцку; 

3) Мінску; 

1) Вільні. 

14. Другую расійскую армію учас вайны 1812 г. узначальваў: 

1) М. Кутузаў; 

2) М. Барклай дэ Толі; 

3) П. Баграціён; 

4) А. Тормасаў. 

15. Напярэдадні вайны 1812 г. штаб другой расійскай арміі знаходзіўся у: 

1) Ваўкавыску; 

2) Вільні; 

3) Мінску; 

4) Бабруйскү. 

16. Войскі Напалеона Банапарта 16 чэрвеня 1812 г. занялі горад: 

1) Мінск; 

2) Смаленск; 
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3) Віцебск; 

1) Вільню. 

17. Праект “Палажэння аб праўленні аўтаномным ВКЛ” склалі: 

1) М.К. Агінскі; 

2) Ф.К. Любецкі; 

3) Д. Радзівіл; 

4) Я.П. Кульнёў. 

18. Разгром напалеонаўскіх войскаў на р. Бярэзіне падчас пераправы каля в. Студзёнка 

адбыўся у: 

1) жніўні 1812 г.; 

2) лістападзе; 

3) кастрычніку; 

4) снежні. 

19. За ўдзел у барацьбе з Напалеонам Банапартам у 1819 г. урад выкупіў з прыгоны сялян 

вёскі ……. 

20. 19 чэрвеня (1 ліпня) 1812 г. у Вільні была(лі) створана(ы): 

1) беларуска-літоўскае войска; 

2) Часовая камісія ўрада ВКЛ; 

3) гарадскі магістрат; 

4) Вышэйшая Літоўская Рада. 

21. Асноўныя патрабаванні, якія выставіў Напалеои да урада ВКЛ, - гэта: 

1) забеспячэнне французскай арміі рэкрутамі; 

2) правіянтам і фуражом; 

3) ліквідаваць прыгоннае права у ВКЛ; 

4) аб’яднацца у федэрацыю з Польшчай. 

22. Аўтарам твора “Шляхціч Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” 

з’яўляецца: 

1) А. Міцкевіч; 

2) П. Багрым; 

3) У. Сыракомля; 

4) Я. Баршчэўскі. 

23. Новы напрамак у культуры Белярусі, што узнік прыкладна з 10-х гг. XIX ст. і для якога былі 

характэрны перавага духоўнага пачатку над розумам, зварот да гістарычнага мінулага, ідэі 

народнасці і каштоўнасці нацыянальных традыцый, - гэта …… 

24. Беларускі кампазітар, які пісаў музыку на аснове народных песень і танцаў, аўтар 

музычнай паэмы “Беларускае вяселле,” - гэта: 

1) Д. Стафановіч; 

2) С. Манюшка; 

3) М. Агінскі; 

4) А. Абрамовіч. 

25. Паэт і фалькларыст першай паловы XIX ст., які выдаў 6 зборнікаў “Вясковых 

песень”, - гэта: 

1) Я. Чачот; 

2) А. Міцкевіч; 

3) В. Равінскі; 

4) У. Сыракомля. 

26. Найбольш значная культавая пабудова класіцызму у Беларусі - Пеграпаўлаўскі сабор 

- была узведзена у: 

1) Мінску; 

2) Гродне; 

3) Гомелі; 

4) Магілёве. 

27. Выдатны майстар нацюрмортаў, партрэтыст, які атрымаў званне акадэміка, - гэта: 

1) Н. Орда; 

2) В. Дмахоўскі; 
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3) В. Ваньковіч; 

4) I. Хруцкі. 

28. Ураджэнец Беларусі, “бацька” польскай класічнай оперы, аўтар музыкі да сцэнічных 

твораў В.Дуніпа-Марцінкевіча, - гэта: 

1) М. Агінскі; 

2) Д. Стафановіч; 

3) С. Манюшка; 

4) А. Абрамовіч 

29. Паэт-селянін, аўтар верша “Зайграй, зайграй, хлопча малы”, - гэта … 

30. Віленскі універсітэт быў адкрыты ў..… годзе.  

31. В. Ваньковіч, які працаваў у жанры гістарычнага жывапісу, напісаў карціну(ы): 

1) “Вызваленне Т. Касцюшкі з цямніцы”;  

2) “Хрышчэнне славян”; 

3) “Напалеон каля вогнішча”; 

4) “А. Міцкевіч на скале Аюдаг”. 

32. Асноўнай мовай навучання ў Віленскай навучальнай акрузе у п.п. XIX ст. 

прызначалася: 

1) старабеларуская; 

2) руская; 

3) польская;  

4) літоўская. 

33. Аўтарам нарысаў “Падарожжа па Палессі і Беларускім краі” і “Беларусь  

у характарыстычных апісаннях і фантастычных яе казках” з’яўляецца: 

1) П. Шпілеўскі; 

2) Я. Тышкевіч; 

3) А. Кіркор; 

4) П. Баброўскі. 

34. Найбольш значнай навучальнай установай каталіцкай царквы на тэрыторыі РІ  

ў 1812–1820 гг. была(ў): 

1) Духоўная рымска-каталіцкая акадэмія ў Вільні; 

2) Віленскі універсітэт; 

3) Галоўная віленскай школа; 

4) Полацкая езуіцкая акадэмія. 

35. Заснавальнік рэалізму ў пейзажным жывапісе Беларусі п.п. XIX ст., аўтар карцін 

“Возера Свіцязь”, “Дом Міцкевіча Навагрудку”: 

1) В. Дмахоўскі; 

2) М. Кулеш; 

3) I. Аляшкевіч; 

4) Н. Орда. 

36. Заснавальнік(і) Віленскага музея старажытнасцей - гэта 

1) Я. Тышкевіч; 

2) Т. Нарбут; 

3) А. Кіркор; 

4) А. Баброўскі. 

37. Прыгонны тэатр у Ружанах належаў: 

1) Тышкевічам; 

2) Агінскім; 

3) Радзівілам; 

4) Сапегам. 

38. Ганаровым членам Пецярбургскай і Стакгольмскай акадэмій навук быў: 

1) А. Міцкевіч; 

2) У. Сыракомля; 

3) Т. Зан; 

4) Я. Тышкевіч. 
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39. Віленскі музей старажытнасцей быў створаны на аснове ўласнай калекцыі: 
1) К. Тышкевіча; 
2) Я. Тышкевіча; 
3) П. Шэйна; 
4) П. Румянцава. 

40. У сістэму адукацыі Расіі строга саслоўны прынцып навучання быў уведзены ў… 
1) 1828 г.; 
2) 1830 г.; 
3) 1848 г.; 
4) 1849 г. 

41. Асаблівасцю(ямі) вызвалення сялян з прыгону у Беларусі пасля паўстання 1863– 

1864 гг. было(а, лі): 
1) адмена часоваабавязаных адносін; 
2) зніжэнне выкупных плацяжоў на 20%; 
3) павелічэнне выкупных плацяжоў на 20%; 
4) перадача памешчыцкай зямлі у асабістую уласнасць сялянам. 

42. На тэрыторыі Беларусі, пасля правядзення судовай рэформы PІ, толькі у 1882 г. 

з’явіліся: 
1) міравыя пасрэднікі; 
2) прысяжныя засядацелі і прысяжныя павераныя; 
3) міравыя суды; 
4) акруговыя суды. 

43. Згодна з “Агульным палажэннем” рэформы 1861 г. уся зямля, якой карысталіся 

сяляне, прызнавалася уласнасцю памешчыкаў, што сведчыла аб: 
1) развіцці капіталізму усельскай гаспадарцы па “амерыканскаму” шляху; 
2) захаванні залежнасці сялян ад памешчыкаў; 
3) развіцці капіталізму у сельскай гаспадарцы па “прускаму” шляху; 
4) скасаванні часоваабавязанага становішча. 

44. Сталыпінская аграрная рэформа садзейнічала: 

1) распаду паўфеадальнай зямельнай уласнасці; 
2) росту буржуазнай зямельнай уласнасці; 
3) росту буйнога памешчыцкага землеўладання; 
4) разбурэнню абшчыннай сістэмы землекарыстання. 

45. Выбары ў земскія ўстановы ў Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губериях адбываліся 
па курыях: 

1) “беларускай”; 
2) “польскай”; 
3) “рускай”; 
4) “яўрэйскай”. 

46. Аграрная рэформа пачатку ХХ ст., у выніку якой сяляне змаглі выйсці з абшчыны, звязана з 
імем старшыні Савета Міністраў РІ ……… (прозвішча). 
47. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) выданне двух мясцовых “Палажэнняў” аб аграрнай рэформе; 
2) контррэформы Аляксандра III;  
3) пачатак рэформы, накіраванай на разбурэнне сялянскай абшчыны; 
4) цэнзурная рэформа.  

48. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) контрэформы Аляксандра III; 
2) рэскрыпт Аляксандра II на імя В. Назімава; 
3) “Мясцовае палажэнне” для Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай, Мінскай і часткі 

Віцебскай губерняў; 
4) пачатак Сталыпінскай аграрнай рэформы. 

49. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1. пачатак Сталыпінскай аграрнай рэформы; 
2. увядзенне выбарных земстваў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях;  
3. пачатак земскай рэформы у Расіі; 
4. заканчэнне ваеннай рэформы у Р1. 
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50. Нарматыўныя акты, у якіх вызначаліся пазямельныя адносіны сялян і памешчыкаў  
па ўмовах рэформы 1861 г. і складаннем якіх займаліся міравыя пасрэднікі, – гэта…….. 
51. Назва аграрнай рэформы, якая праводзілася ў пачатку XX ст. і была звязана з разбурэннем 
сялянскай абшчыны, – гэта …… 
52. “Устаўныя граматы”, прынятыя ў ходзе аграрнай рэформы 1861 г., прадугледжвалі: 

1) рэгуляванне зямельных адносін паміж памешчыкамі і сялянамі; 
2) ліквідацыю цераспалосіцы; 
3) ліквідацыю сялянскай абшчыіны; 
4) замацаванне сялянскіх абавязкаў перад памешчыкамі. 

53. Спецыяльныя органы, якія былі створаны для непасрэднага правядзення сялянскай 
рэформы 1861 г., называліся: 

1) павятовыя міравыя з’езды; 
2) павятовыя ўстаноўчыя сходы; 
3) губернскія па сялянскіх справах установы; 
4) валасныя праўленні. 

54. Асаблівасць(і) аграрнай палітыкі расійскага урада у Беларусі у апошняй трэці XIX ст. 
праяўлялася(іся) у: 

1) забароне продажу зямлі “асобам польскага паходжання”; 
2) абмежаванні на куплю зямлі беларускімі сялянамі-католікамі; 
3) забароне на куплю зямлі яўрэямі; 
4) абмежаванні на куплю зямлі беларускім мяшчанам. 

55. Капіталістычныя формы гаспадарання упарэформеннай вёсцы Беларусі праявіліся у: 
1) арэндзе памешчыцкай зямлі; 
2) адпрацоўках у панскай гаспадарцы; 
3) найме сезонных рабочых; 
4) інтэнсіўным выкарыстанні машыннай тэхнікі у с.г. 

56. Прадпрыемства, капітал якога ўтвараецца з грашовых укладяў шэрагу прадпрымальнікаў і 
існуе ў форме каштоўных папер, што свабодна прадаюцца і купляюцца, называецца …… 
таварыства.  
57. Развіццю капіталістычных адносін у вёсцы у парэформеннай Беларусі 
садзейнічаў(ла): 

1) распад дваранскай зямельнай уласнасці; 
2) канцэнтрацыя зямлі у каталіцкай шляхты і яўрэйскай буржуазіі; 
3) пераход да прадпрымальніцкай гаспадаркі пераважна у Віленскай, Гродзенскай, 

Мінскай губернях; 
4) пераход да прадпрымальніцкай гаспадаркі пераважна ў Магілёўскай і Віцебскай 

губернях. 
58 У парэформенны перыяд у сельскай гаспадарцы хутчэй развіваліся капіталістычныя 

адносіны ў губернях: 
1) Віленскай; 
2) Мінскай; 
3) Гродзенскай; 
4) Віцебскай. 

59. Значнаму узмацненню сувязей беларускага рынку з агульнарасійскім і еўрапейскім 

рынкамі ў 2-й палове XIX ст. спрыяла: 
1) інтэнсіўнае будаўніцтва чыгунак; 
2) рост попыту на с/г тэхніку; 
3) развіццё дробнатаварнай вытворчасці; 
4) аграрны крызіс 80–90-х гг. XIX ст. 

60. Формай аб’яднання прадпрымальнікаў, калі яны дамаўляюцца аб устанаўлениі пэўных 
аб’ёмаў вытворчасці і адзінай цаны на сваю прадукцыю, з’яўляецца ……  
61. Сусветны эканамічны крызіс і дэпрэсія на пачатку ХХ ст. станоўча паўплывалі  
на развіццё у Беларусі прамысловасці: 

1) рамеснай; 
2) рэваапрацоўчай; 
3) цэнзавай;  
4) саматужнай. 



49 

62. Сістэма гаспадарання у Беларусі другой паловы XIX ст., пры якой перапляталіся 
капіталістычныя і феадальныя формы, гэта - …… сістэма. 
63. Для адпрацовак у парэформеннай Беларусі характэрна(ы):  

1) прымітыўныя метады земляробства; 
2) выкарыстанне традыцыйных прылад працы; 
3) зацікаўленасць сялян у добраякаснай працы; 
4) апрацоўка зямлі інвентаром і цяглавай сілай уладальніка. 

64. Прускі шлях развіцця капіталізму у с.г. выяўляўся у: 

1) існаванні капіталістычнай арэнды; 
2) існаванні сістэмы адпрацовак; 
3) развіцці фермерскай сялянскай гаспадаркі; 
4) захаванні памешчыцкага землеўладання. 

65. У другой палове XIX ст. характэрнымі тыпамі вядзення памешчыцкай гаспадаркі 
былі: 

1) адпрацовачны; 
2) капіталістычны; 
3) змешаны; 
4) арэндны. 

66. Права сялян на тэрыторыі Беларусі карыстацца пэўнымі ўгоддзямі, пашай і лесам, што 
з’яўлялі уласнасцю памешчыка, - гэта … права.  
66. Вызначальнымі рысамі змешанага тыпу вядзення памешчыцкай гаспадаркі у 2-й па-
лове XIX ст. былі: 

1) адпрацоўкі 
2) спецыялізацыя с/г вытворчасці; 
3) выкарыстанне працы сезонных наёмных рабочых; 
4) развіццё гандлёвага земляробства з увядзеннем сістэмы шматпольнага севазвароту. 

67. Асаблівасць гаспадарчага развіцця Віленскай, Гродзенскай, Мінскай губерняў  
у 2-й палове XIX ст. – гэта: 

1) перавага падворнага землекарыстання; 
2) абшчыннага; 
3) спецыялізацыя на льнаводстве; 
4) на вытворчасці шкла. 

68. У 60–70-х гг. XIX ст. найважнейшай галіной с.г. Беларусі была(о): 
1) малочная жывёлагадоўля; 
2) ільнаводства; 
3) вінакурэнне; 
4) вырошчванне збожжа. 

69. У канцы XIX ст. у галіновай структуры прамысловасці Беларусі пераважала: 

1) вінакурэнне; 
2) дрэваапрацоўка; 
3) сілікатная прамысловасць;  
4) тэкстыльная. 

70. Шлях развіцця капіталізму усельскай гаспадарцы, які прадугледжваў стварэнне самастой-
ных сялянскіх гаспадарак, свабодных ад перажыткаў феадалізму, - гэта …… 
71. У другой палове XIX ст. для капіталістычнай сістэмы гаспадарання былі характэр-
нымі: 

1) трохпольны севазварот; 
2) жалезныя плугі і бароны; 
3) шматпольны севазварот; 
4) праца падзёншчыкаў. 

72. У пачатку ХХ ст. аб паскарэнні працэсу фарміравания буржуазнай зямельнай улас-
насці сведчылі наступныя з’явы: 

1) драбленне сялянскіх надзелаў; 
2) рост закладу памешчыкамі зямель у банкі; 
3) інтэнсіўны продаж зямлі дваранамі, чыноўнікамі, афіцэрамі; 
4) купля зямлі заможнымі сялянамі, купцамі, мяшчанамі. 
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73. Першая чыгунка прайшла праз Беларусь у ….. годзе. 

74. Выдзелены ў адным месцы ўчастак зямлі ўзамен палосак (“шнуроў”) пры абшчынным зем-

лекарыстанні, – гэта … 

75. Участак зямлі з гаспадарчымі пабудовамі і домам гаспадара за межамі вёскі, – гэта ….… 

76. Фактары, якія стрымлівалі развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы 

Беларусі у 60-70-х гг. XIX ст., - гэта: 

1) адсутнасць с/г інвентару у гаспадарках памешчыкаў; 

2) адсутнасць прадпрымальніцкага вопыту вядзення гаспадаркі; 

3) атрыманне памешчыкамі вялікіх выкупных сум; 

4) адпрацоўкі. 

80. Трохпольны севазварот у 60–90-х гг. XIX ст. быў больш характэрны для гаспадарак: 

1) буйных памешчыкаў; 

2) беднякоў; 

3) заможных сялян; 

4) сераднякоў. 

81. У другой палове XIX ст. у Беларусі асноўнымі землеўласнікамі заставаліся: 

1) “літоўскія” памешчыкі; 

2) “рускія” памешчыкі; 

3) “польскія” памешчыкі; 

4) “беларускія” памешчыкі. 

82. Будаўніцтва чыгунак на тэрыторыі Беларусі у 2-й палове XIX ст. спрыяла: 

1) развіццю гандлю; 

2) заняпаду галін вытворчасці, звязаных з перапрацоўкай мясцовай сыравіны; 

3) спыненню выкарыстання водных шляхоў зносін; 

4) масаваму перасяленню беларускіх сялян у гарады. 

83. У складзе гараджан на Беларусі ў 2-й палове XIX ст. пераважалі: 

1) беларусы; 

2) рускія; 

3) яўрэі; 

1) 4)палякі. 

84. Прычынамі рэвалюцыі 1905–1907 гг. з’яўляліся: 

1) няздольнасць самадзяржаўя вырашыць аграрнае пытанне; 

2) нежаданне царскай улады дараваць народу дэмакратычныя свабоды; 

3) адсутнасць адзінства сярод нацыянал-дэмакратаў; 

4) схільнасць сялян да радыкальных дзеянняў. 

85. У 1905–1907 гг. эсэры і меншавікі выступалі з патрабаваннямі: 

1) пераходу да парламенцкай манархiі; 

2) знішчэння самадзяржаўя; 

3) нацыяналізацыі зямлі; 

4) устанаўлення дэмакратычнай рэспублікі. 

86. Маніфестам 17 кастрычніка 1905 г. Мікалай II дараваў сваім падданым: 

1) парламент з заканадаўчымі паўнамоцтвамі; 

2) свабоду сходаў; 

3) усеагульнае выбарчае права; 

4) прыватную ўласнасць на зямлю. 

87. Партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў утварылася ў..… годзе. 

88. Удзельнік стварэння БСГ. Загадчык першай нацыянальнай кнігарні ў Вільні, сакратар рэ-

дакцыі газеты “Наша ніва”. У 1910 г. выдаў “Кароткую гісторыю Беларусі” …? 

89. Калектыўнае спыненне працы рабочымі і служачымі з прад’яўлением прадпрымальніку  

ці ураду эканамічных ці палітычных патрабаванняў, – гэта …… 

90. Першая руская рэвалюцыя пачалася падзеяй, якая вызначаецца тэрмінам ….. 

91. Першая руская рэвалюцыя пачалася…… (чысло месяца). 

92. Перадача ўсёй зямлі ва ўласнасць народу і ўраўняльнае адзяленне сялян зямлёй без права 

куплі-продажу, – гэта.…(тэрмін). 
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93. Палітычныя свабоды былі дараваны Мікалаем II у выніку падзей, што атрымалі назву ……. 
палітычная стачка. 
94. Растрэл рабочага мітынгу ў Мінску 18 кастрычніка 1905 г. атрымаў назву … растрэл. 
95. Законадарадчая дума у жніўні 1905 г. атрымала назву ….. 
96. Рэвалюцыянер, эсэр здейсніў у студзені 1905 г. замах на П. Курлова … (прозвішча). 
97. Найбольшую падтрымку ў гады рэвалюцыі БСГ атрымала ад … (катэгорыя пасельніцтва). 
98. БСГ: 

1) прыняла удзел у выбарах у першую Дзяржаўную думу; 
2) адмовілася удзельнічаць; 
3) к таму часу спыніла сваё існаванне; 
4) не паспела падаць заяву на удзел у выбарах. 

99. Большасць дэпутатаў ад Беларусі прайшлі ў першую Дзяржаўную думу пад лозунгамі …….. 
партыі. 
100. Па сацыяльнаму складу большасць у першай Дзяржаўнай думе ад Беларусі склалі: 

1) сяляне; 
2) дваране; 
3) інтэлігенцыя; 
4) святары. 

101. Галоўным у першай думе было: 
1) рабочае пытанне; 
2) аграрнае; 
3) палітычнае; 
4) пытанне развіцця культуры і адукацыі. 

102. Выданне газеты “Наша ніва” пачалося ў лістападзе: 
1) 1905 г.; 
2) 1906 г.; 
3) 1907 г.; 
4) 1908 г. 

103. Прычынамі паражэння рэвалюцыі былі: 

1) слабасць самадзяржаўя; 
2) адсутнасць адзінства ў дзеяннях рэвалюцыйнага лагера; 
3) адсутнасць шырокай падтрымкі рэвалюцыйнага лагера з боку большасці насельніцтва; 
4) моц урадавага лагера. 

104. У выніку паражэння рэвалюцыі БСГ: 
1) спыніла сваю нелегальную дзейнасць; 
2) засяродзілася на культурна-асветніцкай дзейнасці праз газету “Наша ніва”; 
3) перайшла да супрацоўніцтва з урадам; 
4) перайшла да тактыкі тэрору. 

105. “Першая беларуская трупа” была створана ў 1907 г.: 
1) К. Кастравіцкім; 
2) I. Буйніцкім; 
3) М. Гарэцкім; 
4) А. Бурбісам. 

106. 3 1910 г. “Наша ніва” пачала друкаваць папулярнае(ыя) сярод сялян выданне(i): 

1) “Земляробчы даведнік”; 
2) “Беларускі каляндар; 
3) “Сялянская зорка”; 
4) “Саха”. 

107. У 1914-1915 гг. рэдактарам газеты “Наша ніва” быў: 
1) Я. Колас; 
2) Я. Купала; 
3) К. Кастравіцкі; 
4) Ц. Гартны. 

108. Сельскагаспадарчы аддзел газеты “Наша ніва” вясной 1912 г. быў пераўтвораны  
ў самастойны часопіс: 

1) “Лучынка”; 
2) “Саха”; 
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3) “Сялянка”; 

4) “Жыта”. 

109. Мастак, які набыў вядомасць творамі бытавога і партрэтнага жанраў і у 1906 г.  

у Мінску адкрыў школу малявання, - гэта: 

1) Ю. Пэн; 

2) Я. Кругер; 

3) Ф. Рушчыц; 

4) Я. Драздовіч. 

110. Першую пастаноўку “Паўлінкі” здзейсніў “Беларускі музычна-драматычны гурток” 

пад кіраўніцтвам: 

1) Ф. Ждановіча; 

2) А. Бурбіса; 

3) У. Галубка; 

4) I. Буйніцкага. 

111. Аўтарам карцін “Зямля”, “Вадзяны млын”, “У свет” “Эмігранты” з’яўляецца: 

1) Г. Вайсенгоф; 

2) Ф. Рушчыц; 

3) Ю. Пэн; 

4) В. Бялыніцкі-Біруля. 

112. Аўтарам карцін “Дзеці на двары”, “У школу”, “Стары пастух” з’яўляецца..… (прозвішча). 

113. Званне акадэміка за ўдзел у стварэнні пано “Тайная вечара” атрымаў выхадзец з Беларусі  

114. У пачатку XX ст. на Беларусі працавалі настаўніцкія інстытуты у: 

1) Віцебску; 

2) Маладзечна; 

3) Магілёве; 

4) Пінску. 

115. Аўтар кнігі “Хрэст на свабоду” – гэта: 

1) Ф. Багушэвіч; 

2) М. Багдановіч; 

3) А. Пашкевіч; 

4) 3. Бядуля. 

116. Кіраўніком “Першага таварыства беларускай драмы і камедыі” быў: 

1) I. Буйніцкі; 

2) Ф. Ждановіч; 

3) У. Галубок; 

4) В. Дунін-Марцінкевіч. 

117. Гісторык і краязнавец А. Сапуноў у пачатку 80-х гг. XIX ст. выдаў архіўныя дакументы  

і даследаванні пад назвай …… 

118. Сярэднія навучальныя установы ў Беларусі пасля школьнай рэформы 1864 г. гэта: 

1) гарадскія вучылішчы; 

2) народныя вучылішчы; 

3) класічныя гімназіі; 

4) царкоўна-прыходскія школы. 

119. Сярэднія навучальныя установы у Беларусі пасля рэформы 1864 г.- … вучылішчы. 

120. Падзея, пасля якой быў закрыты земляробчы інстытут у Горы-Горках, гэта: 

1) паўстанне 1794 г.; 

2) паўстанне 1830–1831 гг.; 

3) паўстанне 1863–1864 гг.; 

4) выкрыццё таварыстваў філаматаў і філарэтаў. 

121. Выданне “Словаря белорусского наречия” I. Насовіча сведчыла аб: 

1) правядзенні русіфікацыі; 

2) узмацненні паланізацыі; 

3) развіцці беларусазнаўства; 

4) умацаванні пазіцый праваслаўнай царквы. 
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122. Аўтарам карцін “Вечар у Мінскай губерні”, “На радзіму” з’яўляецца: 
1) К. Альхімовіч; 
2) Н. Сілівановіч; 
3) А. Гараўскі; 
4) I. Хруцкі. 

122. Аўтарам “Беларускага лемантара, або Першая навука чытання” быў: 
1) К. Каганец; 
2) Я. Купала; 
3) Я. Колас; 
4) М. Багдановіч. 

123. Змешванне, злучэнне розных мастацкіх элементаў і стыляў у архітэктуры другой паловы 
XIX ст. называецца …… 
124. У перыяд з 1886 па 1902 гг. у Беларусі выдавалася газета: 

1) “Минские ведомости”; 
2) “Минский листок”; 
3) “Наша доля”; 
4) “Дзянніца”. 

125. Словы А. Гурыновіча “Дзякую табе, браце, Бурачок Мацею, за тое, што у сэрцы 
абудзіў надзею…” адрасаваны беларускаму пісьменніку: 

1) Ф. Багушэвічу; 
2) Я. Лучыне; 
3) В. Дуніну-Марцінкевічу; 
4) Я. Купале. 

126. Супольнасць людзей, якая склалася гістарычна і для якой характэрна адзіная тэрыторыя, 
мова, культура і самасвядомасць, гэта …… 
127. Нацыі фарміруюцца ў эпоху: 

1) феадалізму; 
2) капіталізму; 
3) сацыялізму; 
4) камунізму. 

128. Беларуская нацыя фарміравалася ў межах губерній: 
1) Віленскай; 
2) Ковенскай; 
3) Гродзенскай; 
4) Сувалкаўскай. 

129. Па нацыянальным складзе (перапіс 1897 г.) большасць насельніцтва на Беларусі 
складалі: 

1) яўрэі; 
2) палякі; 
3) беларусы; 
4) рускія і палякі. 

130. Асаблівасцю нацыянальнага складу гарадоў на Беларусі з’яўлялася: 
1) перавага беларусаў; 
2) перавага яўрэяў; 
3) рускіх і ўкраінцаў; 
4) палякаў і рускіх. 

131. Сярод гарадскога пралетарыяту на Беларусі большасць складалі: 

1) яўрэі; 
2) беларусы; 
3) рускія; 
4) палякі і ўкраінцы. 

132. Па канфесійнай прыналежнасці сярод беларусаў пераважалі у канцы XIX ст.: 
1) праваслаўныя; 
2) католікі; 
3) уніяты; 
4) католікі і ўніяты. 
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133. Сацыяльная структура беларускага грамадства была прадстаўлена: 

1) буржуазіяй; 

2) абшчынай; 

3) сялянствам; 

4) валасцямі. 

134. Асаблівасцю(мі) фарміравання беларускай нацыі з’яўлялася: 

1) перавага ў сацыяльнай структуры пралетарыяту; 

2) перавага ў сацыяльнай структуры сялянства; 

3) перавага ў сацыяльнай структуры буржуазіі; 

4) перавага ў сацыяльнай структуры праваслаўных. 

135. Фарміраванню беларускай нацыі садзейнічала: 

1) будаўніцтва чыгунак у 2-й палове XIX ст.; 

2) фарміраванне агульнабеларускага рынку; 

3) экспарт зерне ў ЗЕ; 

4) падзел грамадства на розныя канфесіі. 

136 “…мова наша ёсць такая ж людская, як і французская, альбо нямецкая і іншая якая… Наша 

мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная…” (аўтар, прозвішча). 

137. Першыя легальныя перыядычныя, беларускамоўныя выданні: 

1) “Мужыцкая праўда”; 

2) “Мінскі лісток”; 

3) “Наша доля”; 

4) “Наша ніва”. 

138. Сукупнасць ідэй, уяўленняў, перакананняў, вераванняў, у якіх народ асэнсоўвае сябе як 

нацыянальную супольнасць і усведамляе гістарычныя карані свайго находжання, - гэта …. 

139. Гістарычная супольнасць людзей, для якой характэрна пражыванне на адной тэрыторыі, 

адзіная эканоміка, адна літаратурная мова, агульныя рысы культуры і псіхалогіі, нацыянальная 

самасвядомасць, гэта ….. 

140. Тэарэтычнае абгрунтаванне існавання беларускага этнасу упершыню было зроблена на: 

1) старонках “Мужыцкай праўды”; 

2) часопіса “Гоман”; 

3) газеты “Мінскі лісток”; 

4) газеты “Наша ніва”. 

142. У выніку перамогі Лютаўскай рэвалюцыі фактычную уладу ў Мінску узяў, выбраны 

у ноч з 3 на 4 сакавіка 1917 г.: 

1) гарадскі грамадскі камітэт парадку; 

2) гарадская управа; 

3) губернскі земскі камітэт; 

4) камітэт выратавання рэвалюцыі. 

143. Часовы ўрад Расіі 6 сакавіка 1917 г. перадаў уладу ў губерніях і паветах: 

1) Саветам; 

2) камісарам; 

3) губернатарам; 

4) войску. 

144. На тэрыторыі Беларусі ў першыя месяцы пасля Лютаўскай рэвалюцыі найбольшы 

ўплыў на сялян аказвалі: 

1) бальшавікі; 

2) акцябрысты; 

3) эсэры; 

4) бундаўцы. 

145. З’езд беларускіх нацыянальных арганізацый 25–27 сакавіка 1917 г. выступаў за: 

1) аўтаномію Беларусі ў межах Расійскай дзяржавы; 

2) незалежную Беларускую Рэспубліку; 

3) Літоўска-Беларускую рэспубліку; 

4) захаванне адзінай непадзельнай PI. 
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146. Распаўсюджванне і замацаванне формаў дзяржаўнага ладу, заснаваных на прызнанні 

прынцыпаў народаўладдзя, свабоды, роўнасці грамадзян, гэта … 

147. Карэнныя змяненні, пераварот у грамадска-палітычным ладзе, які азначае звяржэнне 

старога і ўстанаўленне новага дзяржаўнага ладу, - гэта ….. 

148. Процідзеянне бальшавікам у Мінску ў канцы кастрычніка 1917 г. аказаў… (абрывіятура). 

149. Прытрымлівалася ідэі пабудовы сацыялізму шляхам звяржэння Часовага ураду, 

устанаўлення дыктатуры пралетарыяту i ажыццяўлення сусветнай пралетарскай 

рэвалюцыі: 

1) бальшавісцкая партыя; 

2) меншавісцкая; 

3) эсэраўская; 

4) кадэцкая.  

150. Мэтамі палякаў у 1919-1920 гг.былі: 

1) далучэнне Беларусі да польскай дзяржавы; 

2) стварэнне на тэрыторыі Беларусі незалежнай дзяржавы; 

3) перадача Беларусі РСФСР; 

4) аднаўленне на тэрыторыі Беларусі ВКЛ. 

151. Назавіце горад, у якім 15–17 снежня 1917 г. адбыўся І Усебеларускі з’езд … ? 

152. Ініцыятарамі склікання І Усебеларускага з’езда былі: 

1) ВБР; 

2) БАК; 

3) Аблвыкамзах; 

4) СНК Заходняй вобласці.  

153. На І Усебеларускім з’ездзе ВБР ставіла вытанне аб: 

1) самастойнасці Беларусі; 

2) аўтаноміі ў складзе Савецкай Расіі; 

3) захаванні Беларусі ў якасці Заходняй вобласці Савецкай Расіі; 

4) аднаўленні федэрацыі з Польшчай. 

154. Першы Усебеларускі з’езд: 

1) паспяхова звяршыў сваю працу; 

2) быў разагнаны бальшавікамі; 

3) перапыніў работу да утварэння БССР; 

4) на з’ездзе была ўтворана БНР. 

155. Незалежнасць БНР была аб’яўлена у: 

1) Першай Устаўнай грамаце; 

2) 2-й; 

3) 3-й; 

4) 4-й. 

156. Актыўны ўдзел у стварэнні БНР прымалі: 

1) З. Жылуновіч; 

2) Т. Грыб; 

3) І. Варонка; 

4) А. Мяснікоў. 

157. Ідэю стварэння Беларускай Рэспублікі на савецкай аснове падтрымлівалі: 

1) З.Жылуновіч; 

2) Т. Грыб; 

3) І. Варонка; 

4) А. Мяснікоў. 

158. ССРБ была абвешчана … студзеня … года  

159. Старшынёй першага ўрада ССРБ стаў … (прозвішча)  

160. Першая Канстытуцыя ССРБ была зацверджана на:  

1) Першым Усебеларускім з’ездзе Саветаў;  

2) Першым з’ездзе КП(б)Б у Смаленску; 

3) Першым з’ездзе РКП(б); 

4) Першым з’ездзе Саветаў СССР.  
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161. У склад ССРБ (паведле рашэнняў Першага Усебеларускага з’ездза) увайшлі: 
1) Віцебская губернія; 
2) Магілёўская; 
3) Мінская; 
4) Гродзенская. 

162. Другое абвяшчэнне ССРБ адбылося … ліпеня … года. 

 
4 СЕМЕСТР 

 

Тэма 1. БССР У ГАДЫ НЭПА (1921–1928 ГГ.) 
 

1. Аднаўленне і развіццё эканомікі БССР у гады НЭПа. 
2. Грамадска-палітычнае жыццё. Палітыка беларусізацыі. 
3. Культура БССР у 1920-я гг.  

 
Асноўныя тэрміны і назвы: “ВАЕННЫ КАМУНІЗМ”, НЭП, КАМУНА, АРЦЕЛЬ, СНГ, 
ТРЭСТ, ГАСПАДАРЧЫ РАЗЛIК, НАЦЫЯНАЛ-ДЭМАКРАТЫ, БЕЛАРУСIЗАЦЫЯ, ІН-
БЕЛКУЛЬТ, “ПРЭЧ НЕПІСЬМЕННАСЦЬ”, “ПРАЛЕТАРЫЗАЦЫЯ”, “МАЛАДНЯК”, 
“УЗВЫШША”, “ПОЛЫМЯ”, “ЮНГЕР АРБАЙТЕР”, РАБФАК, “ВЫЗВАЛЕННЕ ПРА-
ЦЫ “, “САЛАВЕЙ”, “ЛЯСНАЯ БЫЛЬ”.  

 
У першым пытанні пакажыце ход аднаўлення эканомікі Беларусі. Звярніце увагу 

на асаблівасці гэтага працэсу. Прадэманструйце асноўныя напрамкі развіцця і цяжкасці 
аднаўленчага перыяду. Выявіце вынікі нэпа у галіне эканомікі. Ахарактарызуйце 
узровень жыцця гарадского і сельскага насельніцтва у азначаны перыяд.  

У другім пытаннi ахарактарызуйце стан грамадска-палітычнага жыцця на 
Беларусі, патлумачце яго асноўную накіраванасць i пакажыце яго асаблівасці  
ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі СССР. Тут жа дайце тлумачэнне сутнасці палітыкі 
беларусізацыі. Пакажыце працэс яе ажыццяўлення, выявіце станоўчыя і адмоўныя бакі, 
ахарактарызуйце дасягненні і растлумачце прычыны згортвання.  

У трэцім пытанні пакажыце працэс станаўлення і развіцця культуры Беларусі. 
Пры гэтым звярніце ўвагу на развіццё адукацыі, навукі, літаратуры і мастацтва. Па-
кажыце дасягненні і пралікі ў развiццi культуры гэтага часу, адносіны правячай партыі 
да працэсаў культурнага развіцця і ступень свабоды творчасці ў 1920-я гг.  

 

Тэма 2. БССР У КАНЦЫ 1920-Х – 1930-Я ГАДЫ 
 

1. Індустрыялізацыя ў БССР і яе асаблівасці. 
2. Усеагульная калектывізацыя сельскай гаспадаркі: прычыны, ход, вынiкi. 
3. Фарміраванне адміністрацыйна - каманднай сістэмы. Згортванне беларусізацыі. Ма-
савыя рэпрэсіі. 
4. Культура БССР у 30-х гг. ХХ ст.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЯ, УСЕАГУЛЬНАЯ КАЛЕК-
ТЫВIЗАЦЫЯ, “ГАЛАВАКРУЖЭННЕ АД ПОСПЕХАЎ”, “ГОД ВЯЛІКАГА ПЕРАЛО-
МУ”, БЕЛДРЭС, МТС, КУЛАКІ, РАСКУЛАЧВАННЕ, АРЦЕЛЬ, КАМУНА, ТАТАЛІТА-
РЫЗМ, СВБ, АЎТАРЫТАРЫЗМ, СТАЛIНIЗМ.  

 
У першым пытаннi ахарактарызуйце прычыны, якія выклікалі індустрыялізацыю. 

Пакажыце, за кошт якіх сродкаў праводзілася індустрыялізацыя, параўнайце  
яе з аналагічнымi працэсамі ў іншых краінах. Вызначце асаблівасці правядзення 
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індустрыялізацыі ў БССР. Прадэманструйце фактычныя дасягненні i пiкi 
індустрыялізацыі, зрабіце адпаведныя высновы. 

У другім пытаннi вызначце неабходнасць суцэльнай калектывiзацыi сельскай 
гаспадаркі. Ахарактарызуйце яе ход, пакажыце, якiмi тэмпамi i з дапамогай якiх 
сродкаў яна ажыццяўлялася. Звярніце увагу на карэнную ломку сацыяльна – 
эканамічнага ўкладу вёскі ў выніку дадзеных мерапрыемстваў i наступствы гэтага 
працэсу для сялянства. Зрабіце адпаведныя высновы.  

У трэцім пытаннi дайце тлумачэнне паняцця “камандна- адміністрацыйная 
сістэма “ і пакажыце працэс складвання яе на Беларусі ў азначаны перыяд. Пры гэтым 
ахарактарызуйце “агульнасаюзныя” рысы і прадэманструйце “беларускую” спецыфіку. 
Паспрабуйце выявіць прычыны масавых рэпрэсій і іх уплаў на развіццё эканомікі, 
культуры, маральна-палітычны стан грамадства. 

У чацвёртым пытаннi ахарактарызуйце узровень развіцця культуры на Беларусi. 
Пакажыце яе канкрэтныя дасягненні ў галіне адукацыі, літаратуры і мастацтва. Адзна-
чце недахопы i скажэнні. Вызначце ступень уплыву на культуру партыйна-дзяржаўных 
структур рэспублікі. Параўнайце стан культуры ў БССР і культуру Беларусі часоў РІ. 
Зрабіце адпаведныя высновы. 

 

Тэма 3. СТАНОВІШЧА ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў СКЛАДЗЕ 

ПОЛЬСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ  
 

1. Узровень і асаблівасці прамысловага і сельскагаспадарчага развіцця. 
2. Палітычнае і нацыянальна-правовое становішча беларускіх зямель. 
3. Нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі. 
4. Культура Заходняй Беларусі.  
 
Асноўныя тэрміны і назвы: ПАВЕТЫ, ВАЯВОДСТВЫ, ГМІНЫ, “КРЭСЫ ЎСХОД-
НІЯ”, ПАРЦЭЛЯЦЫЯ, КАМАСАЦЫЯ, САНАЦЫЯ, ТБЩ, БПГПК, БНТ, БПС-Р, “БЕ-
ЛАРУСКІ ПАРТЫЗАН “, ДЭФЕНЗIВА,”ПРАЦЭС 72-Х, БЕЛАРУСКІ ПАСОЛЬСКI 
КЛУБ, БРА, БСДП, БХД, КПЗБ, БЯРОЗА-КАРТУЗСКАЯ, “ПАЦЫФІКАЦЫЯ”, БСРГ, 
“ЗМАГАННЕ”.  

 
У першым пытаннi ахарактарызуйце эканамічную палітыку польскай дзяржавы на 

“крэсах усходніх”. Пакажыце, з чаго зыходзілі ўлады, вызначаючы эканамічнае развіц-
цё 3Б, якія галіны народнай гаспадаркі тут развіваліся. Прасачыце дынаміку станаўлен-
ня і развiцця рабочага класа, яго колькасны склад, узровень прафесійнай падрыхтоўкі  
і агульны вес у насельніцтве ЗБ. Прадэманструйце узровень развіцця сельскай гаспа-
даркі, спробы яе рэфармавання i вынiкi гэтых рэформ. Зрабіце адпаведныя вынікі  
аб узроўні і асаблівасцях развіцця эканомікі ЗБ у 1921-1939 гг. 

У другім пытаннi ахарактарызуйце становішча беларускай нацыі ў складзе Поль-
скай дзяржавы. Звярніце ўвагу на такія факты, як удзел беларусаў у рабоце дзяржаўных 
органаў, магчымасць спавядаць пэўную рэлiгiю, магчымасць абіраць і быць абранымі  
ў вышэйшыя органы кіравання дзяржавай. Прааналізуйце афіцыйную палітыку поль-
скiх улад у гэтым накірунку. Зрабіце адпаведныя высновы.  

У трэцім пытаннi пакажыце прычыны разгортвання нацыянальна-вызваленчага 
руху ў ЗБ. Ахарактарызуйце яго удзельнікаў, іх праграмы, формы руху, асаблівасці раз-
гортання, поспехі і пралікі. Падсумуйце вынікі і зрабіце адпаведныя высновы.  

У чацвёртым пытаннi ахарактарызуйце стан культуры ў ЗБ. Пакажыце, якiя  
яе жанры былі найбольш развіты. Проаналізуйце дзейнасць найбольш вядомых  
яе прадстаўнікоў і дайце ацэнку іх укладу у станаўленне беларускай культуры. Выз-
начце стаўленне афіцыйных улад да праблем беларускай культуры, прадэманструйце 
гэта на канкрэтных прыкладах. Падсумуйце вынікі і зрабіце пэўныя высновы. 
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Тэма 4. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1939–

1945 ГГ.).  
 

1. Напад фашысцкай Германіі на СССР, абарончыя баі на тэрыторыі БССР 

2. Акупацыйны рэжым. Калабарацыя на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

3. Партызанскі рух і падпольная барацьба на тэрыторыі Беларусі. 

4. Вызваленне Беларусі. Ваенна-палітычнае і стратэгічнае значэнне разгрому гітле-

раўцаў у Беларусі. 

 

Асноўныя тэрміны і назвы: “БАРБАРОСА”, “БЛІЦКРЫГ”, “ЗЯЛЁНАЯ ПАПКА”, 

“ОСТ”, “НОВЫ ПАРАДАК”, “ПРЫПЯЦКІЯ БАЛОТЫ “, “ПАРТЫЗАНСКАЯ ЗОНА,” 

КОТБУС”, “СБМ”, “РЭЙКАВАЯ ВАЙНА”, КАЛАБАРАНТЫ, ГЕТА, БНС, БЦР, “ПРА-

ВЕДНІК НАРОДАЎ СВЕТУ”, “БАЛОТНАЯ ЛІХАМАНКА”.  

 

У першым пытаннi звярніце увагу на агульнапалітычныя мерапрыемствы, якія 

ўлады праводзілі (ці не праводзiлi) каб падрыхтаваць насельніцтва да вайны. 

Ахарактарызуйце баявыя дзеянні на Беларусі ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны. 

Растлумачце прычыны няўдач ЧА на першым этапе вайны. Пакажыце мужнасць  

і гераiзм чырвонаармейцаў, цывільнага насельніцтва пры абароне Айчыны. Дайце 

ацэнку дзейнасці ЧА на начатковым этапе вайны і зрабіце адпаведныя высновы. 

У другім пытанні трэба ахарактарызаваць мэты фашысцкіх акупантаў на Беларусі 

і сродкі, з дапамогай якіх гітлераўцы імкнуліся іх дасягнуць. Прааналізуйце эканаміч-

ную палітыку немцаў, адміністрацыйнае дзяленне Беларусі, сацыяльныя мерапрыемст-

вы палітычнага характару. Пакажыце стаўленне фашыстаў да нацыянальнага беларус-

кага пытання. У гэтым жа пытаннi растлумачце паняцце “калабарацыя” і дайце харак-

тарыстыку дзеянням калабарантаў на тэрыторыі нашай краіны ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны.  

У трэцім пытаннi пакажыце стаўленне беларускага народа да акупантаў. Ахарак-

тарызуйце спосабы барацьбы нашага народа з акупантамі. Вызначце размах народнага 

супраціву. Адзначце цяжкасці i праблемы. На канкрэтных прыкладах дакажыце, што 

нашы продкі праяўлялі ў гэтай барацьбе сапраўдную мужнасць і гераізм.  

У чацвёртам пытанні пакажыце, калi пачалося вызваленне Беларусі, якія воінскія 

сілы і сродкі былі пры гэтым задзейнічаны. Ахарактарызуйце таксама ўклад беларускiх 

партызан і падпольшчыкаў у вызваленне нашай рэспублікі. Выявіце вынікі вайны для 

Беларусі. 

 

Тэма 5. БССР У 1945–1980-Х ГГ. 
 

1. Сацыяльна-эканамічнае становішча рэспублікі.  

2. Грамадска-палiтычнае жыццё. 

3. Міжнародная дзейнасць БССР.  

4. Стан культуры у Беларусі ў 1945–1990 гг. 

 

Асноўныя тэрміны і назвы:  САУНАРГАС, СЯМІГОДКА, МЕЛІЯРАЦЫЯ, ХІМIЗА-

ЦЫЯ, НАЦЫЯНАЛІСТЫЧНАЯ ІДЭАЛІЗАЦЫЯ, ФАРМАЛIСТЫЧНЫ АНТЫНАРОДНЫ 

НАКІРУНАК У МУЗЫЦЫ, “РАЗВІТЫ САЦЫЯЛIЗМ”, КАМУНІЗМ.  

 

У першым пытаннi ахарактарызуйце асноўныя накірункі развіцця эканомікі БССР 

у азначаны перыяд. Пакажыце дасягненні, вызначце фактары, якія тармазiлi развіццё. 
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Спыніцеся на спробах фармавання эканомiкi i iх выніках. Паспрабуйце сфармуляваць 

прычыны крызісу сацыялістычнай сiстэмы гаспадарання.  

У другім пытаннi ахарактарызуйце асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага 

развіцця рэспублiкi. Пакажыце, якiя палiтычныя сiлы вызначалi накірункі развiцця 

грамадства ў гэты час, наколькі шырока брала ўдел у кiраваннi дзяржавай насельніцтва. 

Параўнайце перыяд “адлiгi” і “застою”. Зрабіце неабходныя высновы.  

У трэцім пытаннi спыніцеся на аналiзе мiжнароднай дзейнасцi БССР. Пакажыце 

асноўныя накірункi гэтай працы, вызначце ступень самастойнасці рэспублікі ў гэтай 

сферы і ступень уплыву Беларусі на міжнародныя справы. Зрабіце адпаведныя 

высновы.  

У чацвёртым пытаннi ахарактарызуйце асноўныя накірункі развіцця адукацыі, 

навукі, літаратуры, жывапісу, скульптуры архітэктуры ў 40-80-х гадах ХХ ст.  

На канкрэтных прыкладах пакажыце поспехі рэспублiкi ў названых складнiках культу-

ры. Вызначце i ахарактарызуйце фактары, што перашкаджалі развіццю культуры. 

Параўнайце сучасны стан беларускай культуры з названым перыядам. Зрабіце адпавед-

ныя высновы.  

 

Тэма 6. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ У 1991–2022 ГГ. 
 

1. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі.  

2. Эканамічнае і палітычнае развіццё Рэспублікі Беларусь у 1994–2022 гг. 

3. Беларусь на міжнароднай арэне.  

4. Дасягненні і праблемы нацыянальна-культурнага адраджэння. 

 

Асноўныя тэрміны і назвы:  РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, СНД, ДЭНАНСАЦЫЯ, РА-

ТЫФІКАЦЫЯ, ІНФЛЯЦЫЯ, ФЕРМЕРСТВА, КАНСТЫТУЦЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛА-

РУСЬ 1994 Г., ПАРЛАМЕНЦКАЯ РЭСПУБЛIКА, ПРЭЗІДЭНЦКАЯ РЭСПУБЛІКА, 

ВЯРХОЎНЫ САВЕТ, ПРЭЗIДЭНТ, “ВЕРТЫКАЛЬ”, САЦЫЯЛЬНА АРЫЕНТАВАНАЯ 

РЫНАЧНАЯ ЭКАНОМIКА, РЭФЕРЭНДУМ, РЭФЕРЭНДУМЫ 1995 I 1996 Г, 2004 Г., 

2022 Г., НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД, ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ, САВЕТ РЭСПУБЛІКІ, 

СУПОЛЬНАСЦЬ БЕЛАРУСІ І РАСІІ, САЮЗ БЕЛАРУСІ І РАСІІ, САЮЗНАЯ ДЗЯРЖА-

ВА БЕЛАРУСІ І РАСІІ, ДЗЯРЖАЎНЫ СУВЕРЭНІТЭТ, УНІТАРНАЯ ДЭМАКРАТЫЧ-

НАЯ САЦЫЯЛЬНА АРЫЕНТАВАНАЯ ПРАВАВАЯ ДЗЯРЖАВА. 

 

У першым пытаннi ахарактарызуйце працэс станаўлення дзяржаўнага 

суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Пакажыце рух за дзяржаўны суверэнітэт. Звярніце 

ўвагу на Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце 1990 года, змену назвы краiны, 

белавежскія пагадненнi, стварэнне СНД, прыняцце Канстытуцыi Рэспублікі Беларусь, 

выбары першага Прэзiдэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўную сiмволіку.  

У другім пытаннi дайце характарыстыку асноўных напрамкаў сацыяльна-

эканамічнага развіцця рэспублiкi. Пры гэтым звярніце увагу на: эканамічнае 

становішча Рэспублікі Беларусь у першай палове 1990-х гадоў, пошук шляхоў пераходу 

да рынкавай эканомікі. Растлумачце сутнасць беларускай мадэлі сацыяльна-

эканамічнага развіцця. Пакажыце змены у матэрыяльным становішчы насельніцтва. 

Вызначце накірункі знешнеэканамічнай дзейнасцi краіны. Растлумачце сутнасць 

маладзёжнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.  

У трэцім пытанні спыніцеся на аналiзе знешнепалітычнай дзейнасцi Рэспублікі 

Беларусь. Прааналізуйце працэс фарміравання знешнепалiтычных накірункаў дзейнасці 

нашай краiны. Пакажыце дзейнасць Беларусі ў ААН. Ахарактарызуйце ўзаемаадносіны 
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Беларусі і Расіі, Беларусі і краін Еўрасаюза, Беларусі і Кітая, Беларусi i краiн Лацінскай 

Амерыкі, Беларусі і краiн Блізкага Усходу.  

У чацвёртым пытаннi дайце характарыстыку развiцця навукі, адукацыi, 

беларускай літаратуры, выяўленчага, тэатральнага і музычнага мастацтваў. Параўнайце 

маючыяся здабыткі ў гэтай сферы з папярэднім этапам. Зрабіце адпаведныя высновы. 

 

Тэсты для кантролю ведаў 
 

1. Вылучэнне мясцовых жыхароў, у мершую чаргу беларусаў, на партыйную, савецкую, 

прафсаюзную і іншую грамадскую работу у 20-я гг. ХХ ст. атрымала назву …. 

2. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) першае узбуйненне БССР; 

2) 14 з’езд УКП(б); 

3) 2-я Канстытуцыя БССР; 

4) другое ўзбуйненне БССР. 

3. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) стварэнне АН БССР; 

2) стварэнне СССР; 

3) выхад у свет першага беларускага мастацкага фільма; 

4) стварэнне кінастудыі “Савецкая Беларусь”. 

4. Вызначце правільную паслядоўнасць; 

1) пачатак НЭПа; 

2) другое ўзбуйненне БССР; 

3) адкрыццё БДТ-1; 

4) афіцыйны пачатак палітыкі беларусізацыі. 

5. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) другое ўзбуйненне тэрыторыі БССР; 

2) дагавор аб ваенна-палітычным саюзе савецкіх рэспублік; 

3) IV Усебеларускі з’езд Саветаў; 

4) І Увсесаюзны з’езд Саветаў. 

6. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) пачатак Кранштацкага мяцяжу; 

2) дагавор аб ваенным саюзе паміж РСФСР і БССР; 

3) Х з’езд РКП(б); 

4) IV Усебеларускі з’езд Саветаў. 

7. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) IV Усебеларускі з’езд Саветаў; 

2) XV з’езд УКП(б); 

3) І Усесаюзны з’езд Саветаў; 

4) ІІ Берлінская канферэнцыя Рады БНР. 

8. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) арганізацыя Інбелкульта;  

2) стварэнне АН БССР; 

3) прыняцце курсу на індустрыялізацыю; 

4) адкрыццё БДУ. 

9. Форма арганізацыі, пры якой адбываецца добраахвотнае аб’яднанне людзей для сумеснай 

працы, гандлю і г.д – гэта …. 

10. Палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР  

у 1920-я гг., - гэта… ?(тэрмін) 

11. Палітыка НЭПа у БССР у 20-я гг. ХХ ст. прадугледжвада: 

1) нацыяналізацыю прамысловасці; 

2) адмену працоўных мабілізацый; 

3) увядзенне прамога прадукта абмену паміж горадам і вёскай; 

4) адмену ураўняльнай аплаты працы.  
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12. “Культурная рэвалюцыя” як комплекс мерапрыемстваў у галіне навукі, культуры, 

адукацыі у канцы 20-х гг. ХХ ст. у БССР уключала: 

1) вылучэнне беларусаў на адказную работу; 

2) ліквідацыю непісьменнасцi; 

3) палітычны плюралізм; 

4) паслядоўнае ўвядзенне прынцыпу сацыялістычнага рэалізму 

13. Вызначце правільную паслядоўнасць:. 

1) аб’яўленне Беларускай ПСР аб “самароспуску”; 

2) афармленне у БССР таварыства “Прэч непісьменнасць”; 

3) Берлінская канферэнцыя Рады БНР; 

4) дагавор аб утварэнні СССР. 

14. Перасяленне сялян з вёсак на хутары праводзілася ў 20-я гг. ХХ ст. уБССР з мэтай: 

1) зніжэння сацыяльнай напружанасці; 

2) ліквідацыі цераспалосіцы; 

3) павышэння эфектыўнасці с/г; 

4) сацыялістычнай перабудовы вёскі. 

15. БелДрэс пачала будавацца ў … годзе.  

16. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) афармленне ў БССР таварыства “Прэч непісьменнасць”; 

2) адкрыццё БДУ; 

3) стварэнне Першага Беларускага дзяржаўнага тэатра; 

4) адкрыццё АН БССР. 

17. У аптовым гандлі у БССР у сярэдзіне 20-х гг. ХХ ст. вядучую ролю адыгрывалі 

прадпрыемствы 

1) дзяржаўныя;  

2) кааператыўныя; 

3) прыватныя; 

4) замежныя.  

18. Пастаноўка першай беларускай савецкай оперы была ажыццёўлена ў … годзе. Аўтарам яе 

з’яўляўся … (прозвішча). 

19. Новая эканамічная палітыка ў 20-х гг. ХХ ст. была дапоўнена рэфармаваннем палітычнай 

сістэмы (тане, не). 

20. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) афармленне ў БССР таварыства “ Прэч непісьменнасць”; 

2) перавод амаль 80% агульнаадукацыйных школ на беларускую мову; 

3) адкрыццё Беларускай акадэміі навук; 

4) пастаноўка першай савецкай оперы ў БССР. 

21. НЭП праводзілася з мэтай(мі): 

1) ліквідаваць сацыяльную напружанасць у грамадстве; 

2) палепшыць палітычную сістэму савецкага грамадства; 

3) з дапамогай прыватніка паскорцыь аднаўленне народнай гаспадаркі; 

4) увядзення шматпартыйнасці. 

22. Асноўнымі задачамі НЭПа ў БССР былі: 

1) выкарыстанне прыватных сродкаў у інтарэсах аднаўлення гаспадаркі; 

2) умацаванне саюзу рабочага класа і сялянства на эканамічнай аснове; 

3) стварэнне ўмоў для будаўніцтва капіталістычнага грамадства; 

4) недапушчэнне капіталістычных элементаў у эканоміку. 

23. Асноўнымі прычынамі згортвання НЭПа былі: 

1) імкненне кіраўніцтва краіны поўнасцю узяць у свае кіраўніцтва эканомікай; 

2) недапусціць далейшага распаўсюджвання “капіталістычных элементаў” у дзяржаве; 

3) ціск з боку капіталістычных краін; 

4) усведамленне кіраўніцтвам краіны, што НЭП поўнасцю вычарпаў свае эканамічныя 

магчымасці.  

24. Назавіце горад, дзе была створана кінастудыя “Савецкая Беларусь”. 
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25. Форма дзяржаўнага будаўніцтва, пры якой дзяржавы, якія утвараюць саюз, 

падпарадкоўваюцца адзінаму цэнтру і пры гэтым захоўваюць самастойнасць у рашэнні асобных 

пытанняў унутранай палітыкі, мае назву …. 

26. Аўтар рамана “Сокі цаліны” - … (прозвішча). 

27. Вынікамі правядзення індустрыялізацыі 30-я гг. ХХ ст. у БССР стала: 

1) ліквідацыя беспрацоўя; 

2) адмена картачнай сістэмы; 

3) паляпшэнне матэрыяльнага становішча усіх слаёў насельніцтва; 

4) пераход да інтэнсіўнай эканомікі. 

28. Не абмежаваная ніякімі законамі прымусовая улада адной асобы, групы людзей обо партыі, 

- гэта … (тэрмін). 

29. Працэс стварэння буйной машыннай індустрыі ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі і перш 

за усё у прамысловасці, - гэта … (тэрмін). 

30. Мастацкі метад, які патрабаваў адлюстравання у літаратуры і мастацтве толькі тых рэалій 

жыцця, якія былі звязаны з будаўніцтвам сацыялістычнага ладу у СССР, - гэта … (тэрмін). 

31. Асаблівасцю правядзення індустрыялізацыі у БССР было тое, што: 

1) на Беларусі развіваліся галіны перш за усё цяжкай прамысловасці; 

2) лёгкай; 

3) галіны, звязаныя з вытворчасцю высокатэхналагічнага абсталявання; 

4) нафтаперапрацоўчыя галіны. 

32. Сродкамі для індустыялізацыі былі: 

1) замежныя крэдыты; 

2) замежныя інвестцыцыі; 

3) грашовыя паступленні ад экспарту зерня; 

4) “займы індустрыялізацыі”. 

33. Першая пяцігодка пачалася у: 

1) 1925/26 гг. 

2) 1927/28 гг. 

3) 1928/29 гг. 

4) 1929/30 гг. 

34. Правядзенне індустрыялізацыі вельмі хуткімі тэмпамі па прапанове І. Сталіна пад 

лозунгам “Пяцігодку – у чатыры гады” складае змест паняцця: 

1) мадэрнізацыя; 

2) інтэнсіфікацыя вытворчасці; 

3) звышіндустыялізацыя; 

4) рэформа. 

35. Курс на калектывізацыю сельскай гаспадаркі быў узяты на … з’ездзе УКП(б). 

36. Метады правядзення калектывізацыі: 

1) паступовасць; 

2) без насілля над сялянамі; 

3) добраахвотнасць; 

4) гвалт і запалохванне. 

37. “Год вялікага пералому”: 

1) 1928 г.; 

2) 1929 г.; 

3) 1930 г.; 

4) 1931 г. 

38. У насаджэнні хутарской формы землекарыстання, “правым ухіле”, абвінавацілі: 

1) М. Гікала; 

2) А. Крыніцкага; 

3) З. Жылуновіча; 

4) З. Прышчэпава. 
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39. Пазнайце асобу: 

Яго опера “У пушчах Палесся” прысвячалася барацьбе беларускіх партызан супраць польскіх 
акупантаў (лібрэта напісана па аповесці Я. Коласа “Дрыгва”). За гэты твор яму прысуджана 
Сталінская прэмія (прозвішча кампазітара). 
40. Пазнайце асобу: 

Па праектах гэтага архітэктара пабудаваны Дом урада у Мінску, тэатр оперы і балета у Мінску, 
Дом ЧА ў Мінску (прозвішча). 
41. Тэатр оперы і балета быў адкрыту ў Мінсу ў … годзе. 
42. Адна з найлепшых у савецкай драматургіі даваеннага часу камедый, у якой 

высмейваецца паклёпніцтва, авантурызм, ілжэвучонасць: 

1) “Салавей”; 
2) “Кветка шчасця”; 
3) “Хто смяецца апошнім”; 
4) “Таблетка пад язык”.  

43. У 20-я гг. ХХ ст. на тэрыторыі ЗБ нелегальныя формы нацыянальна-вызваленчай 

барацьбы выкарыстоўвалі: 

1) КПЗБ; 
2) ТБШ; 
3) ПСР; 
4) БСРГ. 

44. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) уключэнне ЗБ у склад БССР; 
2) стварэнне Інбелкульта; 
3) адкрыццё Беларускай акадэміі навук; 
4) пачатак пераходу да НЭПа. 

45. Вызначце правільную паслядоўнасць: 

1) пачатак паходу Чырвонай Арміі у ЗБ; 
2) далучэнне да БССР паветаў Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў; 
3) XV з’езд ВКП(б); 
4) адкрыццё Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

46. КПЗБ была заснавана у … годзе. 
47. Масавая культурна-асветніцкая арганізацыя, створаная у ЗБ ў 1921 г., гэта … (абрывіятура). 
48. Дэманстрацыя сялян у мястэчку Косава Палескага ваяводства (люты 1927 г.), 

расстраляная паліцыяй, з’яў’ялася пратэстам супраць: 

1) нізкай зарплаты; 
2) закрыцця беларускіх школ; 
3) роспуску КПЗБ; 
4) разгрому БСРГ. 

49. Нацыянальна-дэмакратычны напрамак у вызваленчым руху ЗБ прадстаўляла: 

1) КПЗБ; 
2) БХД; 
3) БПС-Р; 
4) БСРГ. 

50. Гістарычная падзея, у час якой адбывалася ўз’яднанне Заходняй і Усходняй Беларусі, гэта: 

1) завяршэнне этапу суцэльнай калектывізацыі у СССР; 
2) пачатак Другой сусветнай вайны; 
3) стварэнне Версальска-Вашынгтонскай сістэмы; 
4) усталяванне санацыйнага рэжыму ў Польшчы. 

51. Кіраўнікі партызанскага руху на тэрыторыі ЗБ гэта: 

1) К. Арлоўскі; 
2) В.Корж;  
3) П.Машэраў; 
4) К. Мазураў. 

52. БСРГ выступала за: 

1) стварэнне рабоча-сялянскага ўрада; 
2) перадачу зямлі мяшчанам; 
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3) камасацыю; 
4) ліквідацыю сістэмы асадніцтва. 

53. Вызваленчы паход ЧА у ЗБ і Украіну пачаўся: 

1) 3 верасня 1939 г.; 
2) 16 верасня 1939 г.; 
3) 17 верасня 1939 г.; 
4) 27 верасня 1039 г. 

54. Мастак, аўтар шэрагу карцін на касмічную тэму: 
1) Я. Скурко; 
2) П. Пестрак; 
3) Я. Драздовіч; 
4) Ф. Рушчыц. 

55. Аўтарам карцін “Усяслаў Полацкі”, “Беларусы”, “Дарогай жыцця” з’яўляецца: 
1) Ф. Рушчыц; 
2) Я. Драздовіч; 
3) П. Сергіевіч; 
4) В. Ваньковіч. 

56. Літаратары, якія працавалі у ЗБ, - гэта: 

1) М. Танк; 
2) А. Куляшоў; 
3) М. Касцевіч; 
4) П. Пястрак. 

57. Працэс засваення адным народам мовы, культуры і другіх этнічных прыкмет іншага народа 
да поўнага зліцця з ім, называецца …. 
58. Большая частка зямлі у ЗБ належала: 

1) сялянам; 
2) купцам; 
3) памешчыкам; 
4) дзяржаве 

59. Канцэнтрацыйны лагер у Бярозе-Картузскай быў створаны у … годзе.. 
60. План “маланкавай вайны” Германіі супраць СССР называўся …. 
61. Прататыпам аднаго з герояў рамана К. Сіманава “Жывыя і мёртвыя” генерала Сярпіліна 
стаў герой абароны Магілёва... (прозвішча). 
62. Другая сусветная вайна пачалася: 

1) 1 верасня 1939 г.; 
2) 2 верасня; 
3) 3 верасня; 
4) 4 верасня.  

63. У пачатку Вялікай Айчыннай вайны так званая шкляная артылерыя упершыню 

была выкарыстана пры абароне горада: 
1) Брэста; 
2) Мінска; 
3) Гродна; 
4) Магілёва. 

64. Назавіце горад, абарону якога летам 1941 г. савецкія войскі трымалі 23 дні? 
65. На пачатку Вялікай Айчыннай вайны камандуючы Заходнім фронтам З. Паўлаў: 

1) загінуў у баі; 
2) быў пераведзены уштрафную роту; 
3) быў расстраляны;  
4) трапіў у палон. 

66. Напрамак контурудару войскаў Заходняга фронту у пачатковы перыяд Вялікай 

Айчыннай вайны, у ходзе якога адбыўся адзін з буйнейшых танкавых баёў, - гэта: 
1) Беласток – Сувалкі; 
2) Рагачоў – Жлобін; 
3) Сянно – Лепель; 
4) Шчучын – Гродна. 
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67. Адна з галоўных прычын няўдач ЧА у баях на тэрыторыі БССР у пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны – гэта: 

1) непадрыхтаванасць да абарончай тактыкі вядзення баявых дзеянняў; 

2) 4-разовая перавага нямецкай арміі у жывой сіле; 

3) пераход ЧА да кадравай сістэмы камплектацыі; 

4) зрыў плана “маланкавай вайны”. 

68. Уся тэрыторыя Беларусі была акупіравана фашысцкімі захопнікамі: 

1) у чэрвені 1941 г.; 

2) ліпені 1941 г.; 

3) да пачатку верасня 1941 г.; 

4) да пачатку кастрычніка 1941 г. 

69. Камандуючы Заходняй асобай ваеннай акругай у першыя дні вайны – гэта … (прозвішча). 

70. Германскі план знішчэння і каланізацыі народаў СССР называўся: 

1) “Вайс”; 

2) “Фатэрлянд”; 

3) “Барбароса”; 

4) “Ост”. 

71. Галоўныя мэты і задачы германскай эканамічнай палітыкі у СССР былі запісаны  

у спецыяльных “дырэктывах”, якія змяшчаліся у так званай “…” папцы. 

72. У абароне сталіцы Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прымала удзел  

100-я дывізія пад камандаваннем: 

1) палкоўніка Куцепава; 

2) генерал-маёра Русшянава; 

3) генерала Ватуціна;  

4) генерала Чуйкова. 

73. Пасля уз’яднання ЗБ з БССР на новай мяжы будаваліся умацаванні: 

1) “ лінія Леніна”; 

2) “ лінія Сталіна”; 

3) “лінія Керзана”; 

4) “лінія Молатава” 

74. Назавіце горад, каля якога ўпершыню ў час ВАВ былі выкарыстаны кацюшы ? 

75. У час Вялікай Айчыннай вайны камсамольская падпольная арганізацыя “Юныя 

мсціўцы” дзейнічала у: 

1) Віцебску; 

2) Оршы; 

3) Обалі; 

4) Асіповічах. 

76. Адну з самых буйных дыверсій Вялікай Айчыннай вайны здзейсніў на чыгуначным 

вузлеу Асіповічах у ліпені 1943 г. камсамолец: 

1) У. Амельянюк; 

2) Ф. Крыловіч;  

3) І. Казінец; 

4) К. Заслонаў. 

77. Першы вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў абласны цэнтр Беларусі – гэта: 

1) Віцебск; 

2) Магілёў; 

3) Гомель; 

4) Гродна. 

78. Аперацыю па знішчэнню гаўляйтэра Беларусі Кубэ здзейснілі: 

1) Матусевіч, Казінец, Баран; 

2) Бумажкоў, Паўлоўскі; 

3) Мазанік, Осіпава, Траян; 

4) Харужая, Заслонаў. 

79. Назавіце сучасны абласны цэнтр Беларусі, які быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх 

закопнікаў у лістападзе 1943 г.?  
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80. Камандуючы 3-м Беларускім фронтам у ходзе аперацыі “Баграціён” быў … (прозвішча). 

81. Лінія савецка-германскага фронту к лету 1944 г. уяўляла сабой выступ, вядомы як …. 

82. ЦШ партызанскага руху быў створаны у:  

1) лістападзе 1941 г.; 

2) студзені 1942 г;. 

3) маі 1942 г.; 

4) верасні 1942 г. 

83. 40-кіламетровы прарыў у лініі савецка-германскага фронту, які атрымаў назву 

“Віцебскія вароты”, утварыўся у: 

1) лістападзе 1941 г.; 

2) лютым 1942 г.; 

3) верасні 1942 г.; 

4) студзені 1943 г.  

84. Кіраўнік падпольнай групы, якая дзейнічала на Аршанскім чыгуначным вузле, гэта … 

(прозвішча)  

85. Кодавая назва Беларускай наступальнай аперацыі ЧА у 1944г. – гэта …. 

86. Другі этап “рэйкавай вайны” пад назвай “Канцэрт” праводзіўся, калі: 

1) адбывалася Сталінградская бітва; 

2) ЧА пачала контрнаступленне пад Курскам; 

3) ЧА ўступіла на тэрыторыю БССР; 

4) адбывалася Беларуская наступальная аперацыя. 

87. Назавіце горад, каля якога ў час Вялікай Айчыннай вайны знаходзіўся самы буйны на 

тэрыторыі СССР фашысцкі лагер смерці? 

88. Партызанскі парад у Мінску, прысвечаны вызваленню сталіцы ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў адбыўся: 

1) 3 ліпеня 1944 г.; 

2) 6 ліпеня 1944 г.; 

3) 16 ліпеня 1944 г.; 

4) 17 ліпеня 1944 г. 

98. Пры вызваленні Мінска 3 ліпеня 1944 г. першым уварваўся у горад танк камандзіра 

узвода:  

1) Галавачова; 

2) Рака; 

3) Шутава; 

4) Фролікава. 

99. Аднаўленне разбуранай нямецка-фашысцкімі захопнікамі народнай гаспадаркі Беларусі 

пачалося ў … годзе. 

100. Мадэрнізацыя прамысловасці БССР у 1950-х – першай палове – 1960-х гг. праявілася 

у(ва): 

1) высокіх тэмпах развіцця радыётэхнічнай і радыёэлектроннай прамысловасці; 

2) укараненні механізацыі і аўтаматызацыі у вытворчасць; 

3) шырокай аўтаматызацыі сферы быту; 

4) пераходзе на інтэнсіўны шлях развіцця н/г. 

101. Рашэннямі сакавіцкага 1965 г. Пленума ЦК КПСС у галіне аграрнай палітыкі 

з’яўляліся: 

1) давядзенне цвёрдых планаў дзяржаўных закупак прадуктаў с/г; 

2) павышэнне закупачных цэн на с/г прадукцыю; 

3) зніжэнне памераў падсобных гаспадарак калгаснікаў; 

4) павелічэнне планавых паказчыкаў для с/г. 

102. Асноўным напрамкам развіцця прамысловасці у пасляваеннай Беларусі у1946-1950 гг. 

быў паскораны рост: 

1) лёгкай прамысловасці; 

2) машынабудавання; 

3) паліўнай прамысловасці, вытворчасці будаўнічых матэрыялаў; 

4) харчовай прамысловасці. 
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103. Для эканамічнага развіцця БССР у IV пяцігодцы было характэрна: 

1) перавага эканамічных рычагоў над адміністрацыйнымі 

2) перавага адміністрацыйных рычагоў над эканамічнымі  

3) заахвочванне прыватнай ініцыятывы 

4) выкарыстанне рынкавых метадаў у кіраванні эканомікай. 

104. Эканамічная реформа ў СССР у сярэдзіне 60-х гг. ХХ ст. прадугледжвала: 

1) увядзенне элементаў выначнай эканомікі 

2) пераход ад тэрытарыяльнага да галіновага прынцыпу кіравання эканомікай 

3) увядзенне тэрытарыяльнага прынцыпу кіравання эканомікай 

4) абмежаванне правоў прадпрыемстваў 

105. Прычынамі замаруджвання тэмпаў эканамічнага развіцця Беларусі на пачатку 80-х гг. 

ХХ ст. сталі: 

1) экстэнсіўны шлях развіцця прамысловасці; 

2) распыленне капітальных укладанняў; 

3) адміністрацыйна-камандная сістэма кіравання; 

4) значны рост капіталаўкладанняў у с/г. 

106. Выпуск трактароў на Мінскім трактарным заводзе пачаўся у … годзе. 

107. Да сярэдзіны 1980-х гг. наспяванне крызісных з’яў у эканоміцы БССР паскорыла(і): 

1. аднаўкладная дзяржаўная эканоміка; 

2. павышэнне эканамічнай самастойнасці прадпрыемстваў; 

3. адміністрацыйна-камандныя метады кіраўніцтва эканомікай; 

4. цэнтралізаванае кіраўніцтва прадпрыемствамі. 

108. Дэлегацыя БССР падпісала Статут ААН ў: 

1) сакавіку 1944 г.; 

2) лютым 1945 г.; 

3) красавіку 1945 г.; 

4) чэрвені 1945 г. 

109. Адзін з першых сакратароў ЦК КПБ у 1945-1965 гг., выхадзец з Беларусі, - гэта: 

1) Панамарэнка;  

2) Гусараў; 

3) Патолічаў; 

4) Мазураў. 

110. У сувязі з уваходжаннем БССР у склад ААН адбылося: 

1) зацвярджэнне Дзяржаўнага сцяга БССР; 

2) прыняцце новай Канстытуцыі;  

3) наданне поўнай самастойнасці рэспубліцы угаліне міжнародных адносін; 

4) адкрыццё факультэта міжнародных адносін БДУ. 

111. Курс на мірнае суіснаванне капіталістычнай і сацыялістычнай сістэм быў вызначаны: 

1) на міжнароднай канферэнцыі у Сан-Францыска; 

2) на ХХ з’ездзе КППС;  

3) у Канстытуцыі СССР 1977 г.; 

4) у Фултане Чэрчылем. 

112. З’езд КПСС, які прыняў праграму пабудовы камунізму, адбыўся у: 

1) 1952 г.; 

2) 1956 г.; 

3) 1961 г.; 

4) 1971 г. 

113. Курс КПСС у другой палове 80-х гг. ХХ ст., скіраваны на паскарэнне сацыяльна-

эканамічнага развіцця і дэмакратызацыю грамадска-палітычнага развіцця, - гэта …. 

114. Кіруючая роляу савецкім грамадстве у канцы 1970-х – 1980-я гг., згодна Канстытуцыі  

1977 г., належала … (абрывіятура). 

115. Група дэпутатаў, погляды якой не супадаюць або супярэчаць думкам парламенцкай 

большасці ці уладзе, - гэта …. 

116. Новая гістарычная супольнасць людзей, аб узнікненні якой было заяўлена на 24 з’ездзе 

КППС і замацавана ў Канстытуцыі 1977 г., - гэта …. 
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117. Развіццё БССР у 2-й палове 1980-х гг. характарызавалася: 

1) дэсталінізацыяй грамадства ва ўмовах “адлігі”; 

2) прыняццем курса на паскарэння сацыяльна-эканамічнага развіцця; 

3) паступовым наспяваннем застойных з’яў у палітычным і эканамічным жыцці; 

4) пераўтварэннем БССР у індустрыяльна развітую рэспубліку. 

118. Аўтарам рамана “Кар’ер” з’яўляецца: 

1) Мележ; 

2) Быкаў; 

3) Адамовіч; 

4) Шамякін. 

119. Быў удастоены сталінскай прэміі за паэму “Сцяг брыгады”: 

1) Грахоўскі; 

2) Крапіва; 

3) Гілевіч; 

4) Куляшоў. 

120. Устанавіце паслядоўнасць: 

1) запуск першага штучнага спадарожніка ў космас; 

2) выпуск першага аўтамабіля на БелАЗе; 

3) пачатак работы тэлецэнтра ў Мінску; 

4) выпуск першага трактара на МТЗ. 

121. Устанавіце паслядоўнасць: 

1) адкрыццё мемарыяльнага комплексу “Хатынь”; 

2) прысваенне Мінску звання “Горад-герой”; 

3) адкрыццё мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”; 

4) выхад на экраны мастацкага кінафільма “Канстанцін Заслонаў”. 

122. Аўтар адноўленага крыжа Еўфрасінні Полацкай – гэта …. 

123. Аўтарам п’есы “Заложнікі” з’яўляецца …. 

124. Прэзідэнтам АН БССР у 1969-1987 гг. быў …. 

125. Перавод 11-гадовых школ на 10-гадовы тэрмін навучання быў ажыццёўлены у 

сярэдзіне 19..-х гадоў. 

126. Манумент у гонар маці-патрыёткі Н. Купрыянавай і яе пяці сыноў, якія удзельнічалі  

ў Вялікай Айчыннай вайне, быў узведзены у горадзе: 

1) Мінску; 

2) Барысаве; 

3) Жодзіне; 

4) Оршы. 

127. У 1965 г. на тэрыторыі БССР налічвалася … універсітэтаў. 

128. Рыначныя рэформы ў Беларусі у 2-й палове 1990-х гг. характарызуюцца: 

1) стварэннем буйных прыватных капіталаў  

2) дзяржаўным рэгуляваннем эканомікі 

3) неабмежаванай прыватызацыяй  

4) дэмантажом калгасна-саўгаснай вытворчасці. 

129. Абясцэньванне грошай у выніку выпуску іх у абарачэнне без забеспячэння неабходнай 

колькасцю тавараў і падзенне пакупной здольнасці грошай – гэта …. 

130. Выбары Прэзідэнта у Рэспубліцы Беларусь праводзіліся у: 

1) 1992 г.; 

2) 1996 г.; 

3) 2001 г.; 

4) 2002 г. 

131. Апошнія прэзідэнцкія выбары у Рэспубліцы Беларусь адбыліся у: 

1) 2004 г.; 

2) 2005 г.; 

3) 2016 г.; 

4) 2020 г. 

132. СНД быў утвораны у … годзе. 
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133. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь была прынята … (месяц і год). 
134. Назва нашай краіны “Рэспубліка Беларусь” была зацверджана: 

1) 19 верасня 1990 года; 
2) …1991 г.; 
3) …1992 г.; 
4) …1995 г. 

135. Рэспубліканскі рэферэндум на конт дзяржаўнага статута рускай мовы, новай дзяржаўнай 
сімволікі ( герба і сцяга), эканамічнай інтэграцыі з Расіяй, правоў Прэзідэнта адбыўся у… годзе  
136. Першы рэферэндум у Рэспубліцы Беларусь адбыўся у … годзе. 
136. Другі рэферэндум у Рэспубліцы Беларусь адбыўся у … годзе.  
137. Устанавіце правільную паслядоўнасць: 

1) Падпісанне дагавора аб стварэнні Садружнасці Рэспублікі Беларусь і РФ; 
2) Перанос святкавання Дня Незалежнасці у Беларусі з 27 на 3 ліпеня; 
3) Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэці БССР; 
4) Дэнансацыя дагавора аб утварэнні СССР. 

138. Саюз Беларусі і Расіі быў створаны раней за першыя выбары Прэзідэнта у Рэспубліцы 
Беларусь (так, не)? 
139. Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі была створана ў … годзе. 
140. Трэці рэферэндум у Рэспубіцы Беларусь быў праведзены у … годзе. 
141. Прыкметамі прававой дзяржавы з’яўляюцца: 

1) роўнасць усіх перад законам; 
2) існаванне у дзяржаве урада; 
3) існаванне Прэзідэнта; 
4) абавязковае выкананне ўсімі дзяржаўнымі органамі законаў. 

142. Адзінай крыніцай улады у Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца: 
1) Прэзідэнт; 
2) урад; 
3) парламент; 
4) народ. 

143. Прадстаўнічы і заканадаўчы орган улады у Рэспубліцы Беларусь – гэта: 
1) Прэзідэнт; 
2) урад; 
3) парламент; 
4) народ. 

144. Выканаўчую уладу у Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляе: 

1) Прэзідэнт; 
2) урад; 
3) парламент; 
4) народ. 

145. Раздзяржаўленне, перадача часткі аб’ектаў з дзяржаўнай уласнасці ў прыватную – 
гэта …  

146. Мадэль сацыяльна арыентаванай рыначнай эканомікі прадугледжвае:  
1) улік таварна-грашовых адносін; 
2) адмову ад рыначных адносін; 
3) неўмяшальніцтва дзяржавы у эканамічныя працэсы; 
4) жорсткае дзяржаўнае кіраўніцтва эканомікай. 

147. Накірункам сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь у 1991–2022 гг. 

з’яўлялася:  
1) увядзенне рыначных цэн; 
2) адмова ад рыначных цэн; 
3) пяцігадовыя планы развіцця н/г; 
4) шматгадовыя планы развіцця. 

148. Накірункам грамадска-палітычнага развіцця Рэспублікі Беларусь у 1991–2022 гг. 

з’яўлялася: 
1) складванне аднапартыйнай сістэмы; 
2) фарміраванне шматпартыйнасці; 
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3) ліквідацыя прынцыпу падзелу улады на судовую, заканадаўчую і выканаўчую; 

4) ліквідацыя прафсаюзаў. 

149. Знешнепалітычны курс Рэспублікі Беларусь у 1991-2022 гг. прадугледжваў: 

1) шматвектарнасць знешняй палітыкі; 

2) арыентацыя только на Расію; 

3) спыненне ўсякіх кантактаў з ЗЕ; 

4) арыентацыю пераважна на краіны Блізкага Усходу.  

150. Дзень Дзяржаўнага сцяга і Дзяржаўнага герба РБ адзначаецца кожны год: 

1) у другую нядзелю красавіка; 

2)... мая; 

3) … чэрвеня; 

4) … ліпеня. 

151. Першым Героем Рэспублікі Беларусь стаў: 

1) П. Пракаповіч; 

2) У. Карват; 

3) А. Лукашэнка; 

4) У. Шчэрба. 

152. Форма дзяржаўнай пабудовы, пры якой тэрыторыя дзяржавы не мае ў сваім складзе 

федэратыўных адзінак, а падзяляецца на адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі 

называецца...  

153. Правая прыналежнасць асобы да пэўнай дзяржавы называецца …. 

154. БРСМ быў створаны у: 

1) 2000 г.; 

2) 2001 г.; 

3) 2002 г.; 

4) 2003 г. 

155. Рэспубліканскі рэферэндум па пытанню змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю 

Рэспублікі Беларусь адбыўся у: 

1) 15 ліпеня 1994 г. 

2) 27 лютага 2001 г. 

3) 15 ліпеня 2010 г. 

4) 27 лютага 2022 г. 
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