І курс
Завдання з історії України
підручник Гісем Мартинюк 10 клас
Тема: Західноукраїнські землі у міжвоєнний період параграф 32
Виконати: Практичне заняття: «Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у складі Польщі,
Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне і відмінне»
Переревір себе:
Диктант
№1
1. Що відбулося раніше створення УВО чи ОУН?
2. У якій країні східної Європи існували українські вищі навчальні заклади?
3. Яка країна загарбала територію Карпатської України у березні 1939 р.?
4. До складу яких держав входили західноукраїнські землі у 20-30-ті роки?
5. На чолі греко-католицької церкви у 20-30-ті роки був…
6. Коли було проголошено незалежність карпатської України?
7. Чи застосовувала ОУН терорестичні методи боротьби?
8. Як називали українців в Румунії?
9. Що стало приводом до ліквідації КПЗУ?
10. Хто був ідеологом українського інтегрального націоналізму?
11. Назвіть керівників КПЗУ.
12. Концтабор у Березі-Картузькій було створено в … р.
№2
1. ОУН у своїй діяльності віддавала перевагу мирним чи збройним методам боротьби?
2. Коли хортистська Угорщина окупувала карпатську україну?
3. Хто очолював УНДО?
4. Курс на нормалізацію польсько-українських відносин був взятий лідерами УНДО в… р.
5. Продовжіть логічний ряд6 українська старшина, УВО,…
6. Чи існували самостійні політичні партії в Закарпатті у 20-ті роки?
7. У якому році країни Антанти підписали Бессарабський протокол?
8. До якого року діяв емігрантський уряд ЗУНР?
9. КПЗУ діяла легально чи нелегально?
10. Український національний рух в Румунії очолювала підпільна організація…
11. Яка єдина партія була дозволена в карпатській україні7
12. У найкращому економічному стані знаходились українські землі в складі …
№3
1. Президентом Карпатської України був…
2. В якому році відбулося Ліське повстання?
3. Чи стосувався українських земель І Віденський арбітраж?
4. Столицею Карпатської України було місто…
5. Перший автономний уряд Підкарпатської Русі очолив…
6. Варшавський поцес над членами ОУН відбувся у …р.
7. Таємний український університет у Львові діяв у …рр.
8. Які українські вищі навчальні заклади діяли на території ЧСР?
9. Яка міжнародні подія сприяла наданню автономії Закарпаття в складі ЧСР?
10. Чи діяло товариство “Просвіта” на території Закарпаття у 20-30-ті роки7
11. “Общество им.Духновича” діяло на території…
12. Найбільш жорстку антиукраїнську політику проводили правлячі кола…Узагальнення знань за розділом V
«Західноукраїнські землі у міжвоєнний період»
Тема: УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945).
Параграф 33-34 Питання 1-10 виконати письмово
Параграф 35-36 Питання 15 письмово
Завдання з Всесвітній історії
підручник Гісем Мартинюк 11 клас
Тема: Держави Центрально-Східної Європи
Параграфи 9-12
Практичне заняття: “Вплив політичних процесів у СРСР на розвиток країн Центрально-Східної Європи в 19451991 р.р.”

