11 клас
Всесвітня історія
Тест до теми 3 "Країни Західної Європи у другій половині ХХ ст."
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Коли Дж. К. Маршалл публічно проголосив основні положення плану надання допомоги країнам Європи?
a) 9 травня 1945 р.
b) 5 червня 1947 р.
c) 12-15 липня 1947 р.
Які із вказаних нижче країни відмовилися від американської допомоги за планом Маршалла?
a) Франція, Італія, Португалія
b) Туреччина, Австрія, Данія
c) Польща, Румунія, Чехословаччина
Наскільки план Маршалла допоміг європейським країнам відбудувати свою економіку?
a) зовсім не допоміг
b) частково допоміг, лише в окремих галузях
c) повністю допоміг, економіка на поч. 50-х рр. була відбудована
Яка із вказаних подій не відбулася у 1949 р.?
a) було створено Європейське співтовариство (ЄС)
b) була створена Рада Європи
c) було створено НАТО
Що таке ОБСЄ?
a) міжнародна воєнна організація
b) міжнародна економічна організація
c) міжнародна політична організація
Питання про вступ якої країни у ЄС розглядається на сучасному етапі (на 2006 р.)?
a) Польщі
b) Туреччини
c) Білорусі
Який із вказаних урядів перебував при владі у Великій Британії в період 1945-1951 рр.?
a) уряд консерваторів на чолі з У.Черчіллем
b) лейбористський уряд Г.Вільсона
c) лейбористський уряд К.Етлі
У якому стані перебувала економіка Великої Британії у 50-60-х рр. ХХ ст.?
a) в кризовому
b) у стані стабільності
c) у стані піднесення
У який із вказаних періодів історії Британії відбувається загострення т.зв. "Ольстерської проблеми"?
a) у 50-х рр. ХХ ст.
b) у 70-х рр. ХХ ст.
c) у 90-х рр. ХХ ст.
Що історики розуміють під поняттям "тетчеризм"?
a) розширення соціальних програм при встановленні прогресивного податку на прибутки
b) скорочення соціальних програм при збереженні прогресивного податку на прибутки
c) скорочення соціальних програм при підвищенні непрямих податків
Яка із вказаних нижче зовнішньополітичних акцій зміцнила міжнародний авторитет Британії?
a) участь у війні в Іраці
b) Фолклендська війна
c) участь у Суецькому конфлікті
Хто на сьогоднішній день (на поч. 2006 р.) є прем'єр-міністром Великої Британії?
a) Т.Блер
b) Д.Мейджор
c) Д.Каллаген
Чому період 1944-1946 рр. в історії Франції отримав назву "Тимчасового режиму"?
a) бо це був перехідний (тимчасовий) період до прийняття нової конституції
b) бо в цей період Франція тимчасово була під контролем союзницької адміністрації
c) бо на певний час (тимчасово) до уряду було введено комуністів та соціалістів
З чим із нижче вказаного у Вас асоціюється IV Республіка у Франції?
a) зі вступом Франції до Європейського Співтовариства
b) з реформуванням інституту президентства
c) з модернізацією і реконструкцією економіки
Хто був другим президентом V Республіки у Франції?
a) Ж. д"Естен
b) Ж.Помпіду
c) Ф.Міттеран

16. Яка політика у Вас асоціюється з президентом Франції Ж.Шираком?
a) політика "жорсткої економії"
b) т.зв. "лівий експеримент"
c) політика неоконсерватизму
17. Що передбачала політика "дирижизму", запроваджена Ш. де Голлем у Франції?
a) замороження цін і обмеження зростання заробітної плати
b) підтримка державою передових (високотехнологічних) галузей економіки
c) збільшення податків на капітал і проведення часткової націоналізації промисловості
18. З якого року президентом Франції є Ж.Ширак?
a) з 1995 р.
b) з 1998 р.
c) з 2000 р.
19. Що в історії Німеччини називають Бізонією?
a) об'єднані окупаційні зони (Франції та Англії) на території Німеччини у повоєнний період
b) об'єднані окупаційні зони (США та Англії) на території Німеччини у повоєнний період
c) об'єднані окупаційні зони (США та СРСР) на території Німеччини у повоєнний період
20. Яка подія відбулася в історії Німеччини 7 жовтня 1949 р.?
a) утворилася ФРН
b) утворилася НДР
c) було збудовано "Берлінський мур"
21. У який із нижчевказаних періодів при владі в Німеччині (ФРН) перебував уряд канцлера В.Брандта?
a) 1949-1963 рр.
b) 1963-1966 рр.
c) 1969-1974 рр.
22. Хто із вказаних канцлерів Німеччини (ФРН) започаткував політику неоконсерватизму?
a) К.Аденауер
b) Г.Коль
c) Г.Шредер
23. Яка із вказаних дат є днем об'єднання двох Німеччин (ФРН та НДР) в єдину державу?
a) 3 жовтня 1990 р.
b) 3 жовтня 1991 р.
c) 3 жовтня 1992 р.
24. Коаліція яких партій сформувала уряд ФРН у листопаді 2005 р.?
a) ХДС/ХСС – СВДП
b) СДПН – "Зелені"
c) ХДС/ХСС – СДПН
25. У якій із нижче вказаних подій в історії Італії брав участь весь італійський народ?
a) у тій, що відбулася 2 червня 1946 р.
b) у тій, що відбулася 28 червня 1948 р.
c) у тій, що відбулася у 1982 р.
26. Хто такий П.Тольятті?
a) лідер італійських комуністів у 40-х рр. ХХ ст.
b) лідер італійської ХДП, вбитий у 1978 р.
c) один із ініціаторів проведення в Італії антикорупційної операції "Чисті руки"
27. Що лягло в основу т.зв. "італійського економічного дива"?
a) запровадження основ соціалістичного планового господарства
b) ініціювання повної свободи ринкових відносин і конкуренції
c) посилення державного регулювання економікою
28. Представниками яких політичних сил у Італії в 60-70-х рр. ХХ ст. виступали т.зв. "червоні бригади"?
a) крайнє лівих
b) центристських
c) ультраправих
29. Яка подія сталася в історії Італії у 1993 р.?
a) було здійснено замах на Папу Римського – Іоанна-Павла ІІ
b) було розпочато парламентську реформу
c) було проведено судовий процес над членами масонської ложі П-2.
30. З якою із вказаних нижче проблем зіткнувся С.Берлусконі, що очолював в період з 2001-2006 рр. уряд
Італії?
a) з активізацією "правого" і "лівого" тероризму
b) з посиленням корупції в різних органах державної влади
c) з посиленням нелегальної імміграції із Африки
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