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10 клас 

 
2 тур 

Шаноўныя ўдзельнікі алімпіяды! 
У другім туры вы павінны даць адказы на тэставыя заданні розных формаў. 

Перад кожным заданнем прыводзіцца колькасць балаў, якія можна атрымаць за 
правільны адказ на заданне пад пэўным парадкавым нумарам арабскімі лічбамі. 
Максімальная колькасць балаў – 137. Уважліва чытайце заданні.  

Жадаем поспехаў! 
 

І. Выберыце правільны варыянт адказу  
(за кожны правільны адказ – 1 бал, усяго за заданне – 30 балаў) 
Гісторыя Беларусі Сусветная гісторыя 

1. У час рассялення індаеўрапейцаў на 
тэрыторыі Украіны, Беларусі і 
Прыбалтыкі з іх выдзелілася наступная 
галіна:  

а. славянская; 
б. уральская; 
в. фіна-угорская; 

г. кельцкая. 
2. Пачатак падзелу Кіеўскай Русі на 
асобныя княствы быў замацаваны 
юрыдычна ў : 

а. 1097 г.; 
б. 1101 г.; 
в. 1116 г.; 
г. 1127 г.  

3. Месцы, дзе прыхільнікі паганства 
пакланяліся сваім багам і прыносілі ім 
ахвяры, называюцца: 

а. курганы; 
б. капішчы; 
в. волакі; 
г. стаянкі. 

4. Вялікі князь Вітаўт пасяліў татар на 

чале з ханам Тахтамышам: 
а. пад Гародняй; 
б. пад Іўем; 
в. пад Лідай; 
г. пад Мінскам. 

5. Згодна з прывілеем 1447 г. вялікага 
князя Казіміра феадалам ВКЛ 
забаранялася: 

16. Якая з вышэйпералічаных 
хрысціянскіх ерасей узнікла ў 
Балгарыі?  

а. багамільства; 
б. арыянства; 
в. альбігойства; 
г. вальдэнства. 

17. Унія каталіцкай і праваслаўнай 
цэркваў у 1439 годзе была 
аб’яўлена ў горадзе:  

а. Фларэнцыя; 
б. Генуя; 
в. Венецыя; 
г.  Канстанц. 

18. Табарытам у барацьбе з 

крыжаносцамі дапамагалі войска з 
Вялікага Княства Літоўскага на 
чале з: 

а. Вітаўтам; 
б. Жыгімонтам Кейтутавічам; 
в. Жыгімонтам Карыбутавічам; 
г. Свідрыгайлай Альгердавічам. 

19. “Гнілыя мястэчкі” былі з’явай 

грамадскага жыцця наступнай 
краіны: 

а. Францыі; 
б. Германіі; 
в. Аўстра-Венгрыі; 
г. Велікабрытаніі. 

20. Федэратыўная дзяржава 
Германская імперыя была 
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а. судзіць залежнае насельніцтва;  

б. прымаць збеглых сялян;  
в. перадаваць зямельныя ўладанні ў 

спадчыну;  
г. выбіраць вялікага князя.  

6. Рашаючая бітва падчас грамадзянскай 
(дынастычнай) вайны ў 1430-х гг. у ВКЛ 
адбылася: 

а. на рацэ Ворскле; 

б. пад Вількамірам; 
в. пад Чашнікамі; 
г. на рацэ Крапіўне. 

7. Вызначце адну з умоў Берасцейскай 
царкоўнай уніі: 

а.  адмена праваслаўных святаў і 
абрадаў;  
б.  уніяцкая царква прызнавала 

вярхоўную ўладу Ватыкана;  
в.  ліквідаваліся каталіцкія манаскія 
ордэны на землях ВКЛ;  
г.  адмена выплаты царкоўнай 
дзесяціны.  

8. Вынікам работы Чатырохгадовага 
сойма (1788–1792) з’явілася: 

а. заснаванне Таргавіцкай 

канфедэрацыі; 
б. стварэнне Адукацыйнай камісіі; 
в. заключэнне Андрусаўскага 
перамір’я з Расіяй;  
г. прыняцце Канстытуцыі 3 мая ў 
Рэчы Паспалітай.  

9. З 1843 г. у склад Гродзенскай губерні не 
ўваходзіў наступны павет: 

а. Лідскі; 
б. Навагрудскі; 
в. Ашмянскі; 
г. Беластоцкі. 

10. У 1880–1890-я гг. ільнаводства было 
распаўсюджана пераважна ў наступнай 
губерні: 

а. Віцебскай; 

б. Магілёўскай; 
в. Мінскай; 
г. Гродзенскай. 

ўтворана:  

а. 23.11.1870 г.; 
б. 10.12.1870 г.; 
в. 18.01.1871 г.; 
г. 16.04.1871 г. 

21. Таемная арганізацыя “Чорны 
перадзел” была створаны ў 1879 г. 
пасля распаду наступнага 
таварыства: 

а. “Народная Воля”; 
б. “Зямля і Воля”; 
в. Групы “Гоман”; 
г. Групы “Воля ці смерць”. 

22. Першай імперыялістычнай 
вайной за перадзел каланіяльных 
уладанняў лічыцца наступны 
ваенны канфлікт: 

а. англа-бурская вайна; 
б. іспана-амерыканская вайна; 
в. італа-эфіопская вайна; 
г. япона-кітайская вайна. 

23. Армія С. Балівара поўнасцю 
вызваліла Венесуэлу ад іспанскіх 
войскаў у: 

а. 1821 г.;  

б. 1822 г.; 
в. 1816 г.; 
г. 1819 г. 

24. Новай эканамічнай палітыкай 
прадугледжвалася наступнае 
мерапрыемства: 
а. ліквідацыя ўраўняльнага 

прынцыпу аплаты працы; 

б. увядзенне дзяржаўнай 
манаполіі на гандаль хлебам; 

в. увядзенне усеагульнай 
працоўнай павіннасці; 

г. правядзенне суцэльнай 
калектывізацыі. 

25. Афіцыйным і адзіным 
напрамкам у мастацтве СССР з 

1930-х гг. становіцца: 
а. крытычны рэалізм; 
б. сюррэалізм; 



Заключны этап рэспубліканскай алімпіяды па вучэбным прадметам 

“Гісторыя Беларусі” і “Сусветная гісторыя”. 2020-2021 навучальны год 

10 клас. 2 тур. Варыянт 2. Бланк адказаў 

11. Аднаўленне дзейнасці беларускага 

нацыянальнага руху ў гады Першай 
сусветнай вайны пачалося са стварэння:  

а. “Беларускага таварыства дапамогі 
ахвярам вайны”; 
б. “Дэмакратычнага таварыства”; 
в. Літоўскага правінцыйнага камітэту;  
г. Грамадскага камітэту парадку.  

12. Падчас працы І Усебеларускага з’езду 

у снежні 1917 г. яго дэлегатамі было 
прынятае рашэнне аб : 

а. стварэнні часовага органа краёвай 
улады;  
б. ратыфікацыі ўмоваў Брэсцкага 
мірнага дагавора;  
в. стварэнні Літоўска-Беларускай ССР; 
г. правядзенні індустрыялізацыі.  

13. Беларускі вандроўны тэатр пад 
кіраўніцтвам У. Галубка быў створаны ў:  

а. 1921 г.; 
б. 1920 г.; 
в. 1919 г.; 
г. 1922 г.  

14. Што такое камасацыя?  
а. працэс вяртання каталіцкаму 

касцёлу забраных праваслаўнай 
царквой будынкаў і маёмасці ў часы 
Расійскай Імперыі;  

б. працэс ліквідацыі цераспалосіцы 
праз звядзенне сялянскіх зямель у 
адзін участак з наступным выхадам 
на хутары; 

в. карная паліцэйская экспедыцыя; 

г. мерапрыемства па ліквідацыі 
сервітутаў. 

15. Вызначыце, у якой сферы культурны 
працавалі наступныя дзеячы: Я. Цікоцкі, 
А. Багатыроў, Д. Смольскі: 

а. кіно; 
б. выяўленчае мастацтва; 
в. архітэктура; 

г. музыка. 

в. сацыялістычны рэалізм; 

г. гіперрэалізм. 
26. У якой з ніжэйпрыведзеных 
міжсаюзніцкіх канферэнцый 
Другой сусветнай вайны не прымаў 
удзел І.В. Сталін: 

а. у Тэгеранскай канферэнцыі; 
б. у Ялцінскай канферэнцыі; 
в. у Патсдамскай канферэнцыі; 

г. у Мальційскай канферэнцыі. 
27. “Новая ўсходняя палітыка” 
рэалізоўвалася ў 1970-х гг. у 
наступнай дзяржаве: 

а. ГДР; 
б. ФРГ; 
в. СФРЮ; 
г. ПНР. 

28. Арганізацыя Варшаўскага 
Дагавора была распушчана : 

а. 27 ліпеня 1990 г.; 
б. 1 ліпеня 1991 г.; 
в. 21 лістапада 1990 г.; 
г. 8 снежня 1991 г.  

29. На прэзідэнцкіх выбарах 2008 
года прэзідэнтам Расіі быў абраны: 

а. Б.М. Ельцын; 
б. У.У. Пуцін; 
в. Д.А. Мядзведзеў; 
г. Г.А. Зюганаў. 

30. Завяршэннем распада 
Брытанскай імперыі можна лічыць 
наступную падзею: 

а. Перадачу суверэнітэта над 

Ганконгам КНР у 1997 г.;  
б. Суэцкі крызіс; 
в. Прыняцце Акта аб Канадзе ў 

1982 г.;  
г. Фалклэндскую вайну. 
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31) паняцці з рэлігійнай гісторыі ВКЛ і іх азначэнні 

1. Кірунак Рэфармацыі, які атрымаў 
найбольшае пашырэнне ў ВКЛ 

А. брацтва 

2. Рэлігійна-палітычны рух у другой палове 
XVI ст., накіраваны супраць Рэфармацыі 

Б. кальвінізм 

3. Рэлігійна-палітычная арганізацыя, 
створаная для барацьбы з рэфармацыйнымі 
плынямі 

В. Контррэфармацыя 

4. Рэлігійна-палітычная арганізацыя 
праваслаўнага насельніцтва ў ВКЛ 

Г. Ордэн езуітаў 

1. –  2. –  3. –  4. –  

 
32) выявы рэзідэнцый магнацкага роду Радзівілаў і месца іх знаходжання  

    
А.  Б.  В. Г. 
1. Нясвіж –  2. Любча –  В. Алыка –  Г. Біржы –  

 
33) еўрапейскія дзяржавы XIX – пачатку XX стст. і дынастыі, што кіравалі ў іх  

1. Балгарыя  А. Дынастыя Гагенцолернаў 

2. Германская імперыя Б. Саксен-Кобург-Готская дынастыя 
3. Нарвегія В. Дынастыя Бурбонаў 

4. Іспанія Г. Дынастыя Глюксбургаў 

1. –  2. –  3. –  4. –  

 

ІІ. Правільна суаднясіце элементы дзвух мностваў 
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34) помнікі дойлідства і дзяржаўныя ўтварэнні 

 

 
  

А. Б. В. Г. 

1. Нарвегія  –  2. Ісландыя –  3. Фінляндыя –  4. Расія –  

 

35) выявы гербаў  і назвы гарадоў Рэспублікі Беларусь 

 
   

А. Б. В. Г. 

1. Іўе –  2. Верхнядзвінск –  3. Лепель –  4. Рэчыца –  

 

36) назву вайны ХІХ ст. і мірнае пагадненне, якім яна завяршылася 

1. Руска-турэцкая вайна 1877–1878 гг.  А. Фрыдрыхсгамскі мір 
2. Першая опіумная вайна Б. Тыльзіцкі мір 

3. Фінская вайна 1808–1809 гг.  В. Сан-Стэфанскі мір 

4. Вайна чацвёртай кааліцыі 1806–1807 гг. Г. Нанкінскі дагавор 

1. –  2. –  3. –            4. –  
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37) выяву еўрапейскага манарха часоў Напалеонаўскіх войн і назву краіны, дзе ён 

кіраваў 

    
А. Георг ІІІ Б. Аляксандр І В. Густаў IV 

Адольф  

Г. Фердынанд ІІІ 

1. Швецыя –  2.Вялікабрытанія 
–  

3. Расійская 
імперыя –  

4. Сіцылія –  

 

38) бітвы і войны, у межах якіх яны адбыліся 

1. Сталінградская бітва А. “Вялікая вайна” 

2. Грунвальдская бітва Б. Напалеонаўскія войны 
3. “Бітва народаў” В. Першая сусветная вайна 

4. Бітва на Соме Г. Вялікая Айчынная вайна 
1. –  2. –  3. –  4. –  

 

39) падзеі гісторыі Еўропы першай паловы ХХ стагоддзя і гістарычных асоб, якія 

іх ініцыявалі 

А. усталяванне фашысцкай дыктатуры ў 
Іспаніі 

В. падпісанне Латэранскіх 
пагадненняў з Ватыканам  

Б. фарміраванне першага лейбарысцкага 
ўраду ў Англіі  

Г. абвяшчэнне Баварскай савецкай 
рэспублікі  

1. Дж. Макдональд –  2. Ф. Франка –  3. К. Эйснер –  4. Б. Мусаліні –  
 

40) знешні выгляд архітэктурных помнікаў і стыль 
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А.  Б. В. Г. 
1. Псеўдаготыка –  2. Класіцызм –  3. Канструктывізм 

–  
4.Неараманскі 
стыль –  
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41) падзеі гісторыі Полацкай зямлі 

А. паход Мсціслава Вялікага ў 
Полацкую зямлю  

Б. першае ўпамінанне ў “Аповесці 
мінулых гадоў” пра Полацк. 

В. канчатковае раздрабленне 

Полацкай зямлі  

Г. выгнанне полацкіх князёў у 

Візантыю  
1. –  2. –  3. –  4. –  

 
42) канцлераў Вялікага Княства Літоўскага  

А. Леў Сапега Б. Марцыян Аляксандр Агінскі 

В. Дамінік Мікалай Радзівіл  Г. Кшыштаф Сігізмунд Пац 
1. –  2. –  3. –  4. –  

 

43) гарады Беларуси згодна з годам атрымання імі Магдэбургскага права 

А. Камянец  Б. Наваградак  

В. Полацк  Г. Слонім  

1. –  2. –  3. –  4. –  
 

44) падзеі барацьбы Вялікага Княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай у  

XV–XVI стагоддзі 

А. бітва пад Оршай Б. бітва на Ведрашы 

В. захоп Полацка войскамі Івана 
Жахлівага 

Г. Ям-Запольскі мір 

1. –  2. –  3. –  4. –  

 

45) помнікі архітэктуры Беларусі па часе ўзвядзення 

    

А.  Б.  В. Г. 
1. –  2. –  3. –  4. –  

 

ІІІ. Расстаўце ў правільнай храналагічнай паслядоўнасці 
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46) падзеі гісторыі Францыі ХІХ ст.  

А. Абвяшчэнне Напалеона Банапарта 
імператарам Францыі 

В. Ліпеньская рэвалюцыя ў Францыі 

Б. Пераўтварэнне Тунісу ў 
французскую калонію 

Г. Прыняцце канстытуцыі Трэцяй 
рэспублікі ў Францыі 

1. –  2. –  3. –  4. –  

 

47) напрамкі рабочага і сацыялістычнага руху па часе іх узнікнення 

А. марксізм  В. анарха-сіндыкалізм  

Б. рэвізіянізм  Г. аўстрамарксізм 

1. –  2. –  3. –  4. –  
 

48) бітвы Першай сусветнай вайны 

А. Галіцыйская бітва  В. другая бітва пры Іпры 

Б. Свянцянскі прарыў Г. бітва на Марне 

1. –  2. –  3. –  4. –  
 

49) міжнародныя канферэнцыі перыяду Другой сусветнай вайны 

А. Ялцінская канферэнцыя В. Патсдамская канферэнцыя 

Б. Касабланкская канферэнцыя Г. Тэгеранская канферэнцыя 

1. –  2. –  3. –  4. –  

 

50) падзеі гісторыі міжнародных адносін Рэспублікі Беларусь.  

А. падпісанне Дагавора аб Саюзе 

Беларусі і Расіі 

В. стварэнне Садружнасці 

Незалежных Дзяржаў 
Б. падпісанне Дагавора аб стварэнні 
Супольнасці Рэспублікі Беларусь і 

Расійскай Федэрацыі 

Г. падпісанне Дагавора аб 
стварэнні Саюзнай дзяржавы 

Беларусі і Расіі 
1. –  2. –  3. –  4. –  

 

ІV. Выберыце правільны варыянт адказу (пастаўце птушачку ў 
адпаведным стаўбцы)  
За кожны правільны адказ – 1 бал, усяго за заданне – 10 балаў 

 Ці праўда, што так не 

51. у Тураўскай зямлі ў XIII стагоддзі быў 
заснаваны праваслаўны Ляшчанскі манастыр. 

  

52. першая кніга ў Еўропе была надрукавана 
ўраджэнцам нямецкага горада Майнца Іаганам 
Гутэнбергам у 1445 г. 

  

53. паводле закона аб бедных, прынятага 
парламентам Англіі ў 1834 годзе, з 
прадпрымальнікаў спаганяўся спецыяльны 
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падатак на карысць маламаёмасных грамадзян 

54. У выніку паўстання ў Рыме ў канцы 1848 – 
пачатку 1849 г. была скасаваная ўлада Папы 
Рымскага і абвешчаная Рымская рэспубліка, 

праіснаваўшая да 4.07.1849 г. 

  

55. па канфесійным складзе сярод насельніцтва 
беларускіх губерняў у 1897 г. пераважалі 

католікі, якіх налічвалася каля  2 ⁄ 3  

  

56. у 1915 г. у Вільні было створана дабрачыннае 
Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым 

ад вайны на чале з братамі Луцкевічамі і 
Вацлавам Ластоўскім 

  

57. Міжнародным Годам Афрыкі быў абвешчаны 

1965 г., калі 17 афрыканскіх каланіяльных 
тэрыторый набылі незалежнасць 

  

58. Ля вытокаў адраджэння Рымска-каталіцкай 

царквы ў Беларусі стаяў першы беларускі 
кардынал Тадэвуш Кандрусевіч  

  

59. У 2002 годзе кіраўнікі Беларусі, Расіі, Арменіі, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджыкістана 
падпісалі Статут Арганізацыі Дагавора аб 
калектыўнай бяспецы (АДКБ) 

  

60. У 2004 г. у склад сяброў Еўрасаюза ўвайшлі 
Польшча, Венгрыя, Кіпр, Латвія, Літва, 
Мальта, Славакія, Славенія, Чэхія, Эстонія 

  

 

V. Напішыце, аб якім гістарычным дзеячы ідзе гаворка 
За кожны правільны адказ (імя і прозвішча) – 1 бал, усяго за заданне – 10 балаў 

61. Каталіцкі тэолаг, пісьменнік, дзеяч контрэфармацыі ў 
Рэчы Паспалітай, першы рэктар Віленскага ўніверсітэта  

 

62. Беларускі палітычны, грамадскі і ваенны дзеяч, 

публіцыст, перакладчык, педагог. Займаў пасаду 
народнага сакратара па ваенных справах (міністра 
абароны) БНР. У 1921–1944 гадах жыў у Латвіі, 
узначаліў Беларускае нацыянальнае аб’яднанне ў Рызе   

 

63. Савецкі дыпламат і дзяржаўны дзеяч, у 1957–1985 
гадах – міністр замежных спраў СССР, у 1985–1988 
гадах – старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР. Нарадзіўся на Гомельшчыне ў сучасным 
Веткаўскім раёне  

 

64. Савецкі дзяржаўны і партыйны дзеяч, рэвалюцыянер. У 
1903 г. на II з’езде РСДРП узначаліў бальшавісцкую 
фракцыю. Выпрацаваў асновы эканамічнай і 
культурнай палітыкі савецкай улады, сфармуляваў 
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прынцыпы аб’яднання савецкіх рэспублік у складзе  

СССР 
65. Фізік, інжынер, вынаходнік у галіне электратэхнікі і 

радыётэхнікі сербскага паходжання. У яго гонар 

названа адзінка вымярэння шчыльнасці магнітнага 
патоку (магнітнай індукцыі)  

 

66. Каталонскі мастак, скульптар, гравёр, пісьменнік, адзін 

з галоўных прадстаўнікоў сюррэалізму ХХ стагоддзя  

 

67. У свой час стаў самым маладым генералам іспанскай 
арміі, у 1936 г. узначаліў ваенна-фашысцкі мяцеж 

супраць Іспанскай рэспублікі, які перарос у 
грамадзянскую вайну. У 1939 г. абвешчаны 
пажыццёвым каудыльё іспанскай дзяржавы  

 

68. Народны пісьменнік Беларусі, у большасці твораў якога 
дзеянне адбываецца падчас Вялікай айчыннай вайны   і 
ў якіх паказаны маральны выбар чалавека ў найбольш 
драматычныя моманты жыцця  

 

69. Народны мастак БССР (1972), Герой Беларусі (2006). 
Працаваў у галіне станкавага і манументальнага 
жывапісу. У аснове твораў ваеннай тэматыкі асабістыя 
ўражанні ад гераічнай барацьбы народа супраць 
нямецкіх акупантаў, злачынстваў фашыстаў супраць 
чалавецтва. Галоўнае месца ў творчасці 1990–2001 гг. 
займае хрысціянская тэматыка 

 

70. Савецкая гімнастка, чатырохразовая алімпійская 
чэмпіёнка, заслужаны майстар спорту СССР. 
Нарадзілася ў Гродна, скончыла Гродзенскі дзяржаўны 

педагагічны інстытут  

 

 

VI. Адзначце “птушачкай” у адпаведным месцы, якая падзея 
адбылася раней 
(за кожны правільны адказ – 2 балы, усяго за заданне – 20 балаў) 

Гісторыя Беларусі Сусветная гісторыя 

71.  Бітва на Нямізе ці  Бітва пры Гасцінгсе 
72.  Каранацыя Міндоўга ці  Пачатак праўлення ў 

Візантыі дынастыі 

Палеалогаў 
73.  Выданне другога 

Статута ВКЛ 
ці  Стварэнне Судзебніка Івана 

IV у Маскоўскім царстве 

74.  Стварэнне Барскай 
канфедэрацыі 

ці  Абвяшчэнне незалежнасці 
англійскіх калоній у 
Паўночнай Амерыцы  

75.  Скасаванне дзеяння 
Статута ВКЛ у 

ці  Ліпеньская буржуазная 
рэвалюцыя ў Францыі 
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беларускіх губернях 

76.  Пракладка першай 
чыгункі ў Беларусі 

ці  Стварэнне адзінага 
Італьянскага каралеўства 

77.  Утварэнне беларускімі 
студэнтамінароднікамі 
групы “Гоман” у Санкт-
Пецярбурзе 

ці  Стварэнне 
ІІ Інтэрнацыянала 

78.  Прыняцце “Дэклара-
цыі аб абвяшчэнні 
незалежнасці ССРБ” 

ці  Прыняцце Віленскім 
сеймам рашэння аб 
далучэнні Віленшчыны да 

Польшчы 
79.  Народны сход Заходняй 

Беларусі 
ці  Заключэнне Дагавора аб 

сяброўстве і мяжы паміж 

СССР і Германіяй 
80.  Прыняцце Дэкларацыі 

аб дзяржаўным 

суверэнітэце БССР 

ці  Падпісанне дагавора аб 
стварэнні Еўрапейскага 

Саюза 
 

VII. Напішыце сучасную назву населенага пункта насупраць яго 
старажытнага айконіма 

 За кожны правільны адказ – 1 бал, усяго за заданне – 9 балаў 

81. Ландзініум  

82. Канстанцінопаль  

83. Екацярынадар  

84. Цалінаград  

85. Ігумен  

86. Батавія  

87. Хрысціянія  

88. Лютэцыя  

89. Койданава  
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VIII.  Адкажыце на пытанні да карт-схем  
За кожны правільны адказ – 1 бал, усяго за заданне – 6 балаў 

90.  
91.  

Горад, у якім у другой палове XVIII ст. 

французскі натураліст, анатам і хірург Жан 

Жылібер стварыў батанічны сад, у якім было 

каля 1500 відаў экзатычных раслін, пазначаны 

лічбай:  

Адмірал М. Хорці ў 1920 г. усталяваў сваю 

дыктатуру ў дзяржаве, тэрыторыя якой пазначана 

лічбай:  

92.  
93.  

У 1975 г. дамаглася незалежнасці калонія 

Партугаліі, тэрыторыя якой пазначана лічбай:  

З выступлення студэнтаў у маі 1968 года пачаўся 

агульнанацыянальны крызіс у дзяржаве, 

пазначанай лічбай:  

94.  
95.  

Дзяржава, тэрыторыя якой заштрыхавана на 

карце, у 1926 г. уступіла ў міжнародную 
арганізацыю пад назвай:  

Напішыце нумар, якім пазначаны горад, у якім у 

1934 годзе быў пабудаваны першы ў БССР 
шматпавярховы дом:   
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Х. Напішыце, якія гістарычныя падзеі адлюстраваны на карцінах,  

і ў якім годзе яны адбыліся 
Кожны поўны адказ – 2 балы (1 бал – падзея, 1 бал – год), усяго за заданне 12 балаў 

  

96.  
 

97.  
 

 

 
98.  99.  

 

  
100.  
 

101.  

 


