
11 клас 
Всесвітня історія 

Тест до теми 3 "Країни Західної Європи у другій половині ХХ ст." 
2-й  варіант   

 
1. Яка із нижче вказаних країн запропонувала допомогу країнам Європи для відбудови їх економіки за планом 

Маршалла? 
a) СРСР 
b) Канада 
c) США 

2. У якій формі передбачалася допомога країнам Європи за планом Маршалла? 
a) у формі прямої грошової допомоги 
b) у формі постачання продуктів і товарів першої необхідності та промислового обладнання 
c) у формі інвестицій і кредитів у промисловість цих країн 

3. Яка із вказаних дат має відношення до утворення НАТО? 
a) 1947 р. 
b) 1949 р. 
c) 1957 р. 

4. Що таке НАТО? 
a) військово-політична організація, яка об'єднала європейські країни під егідою США 
b) політична організація, яка об'єднала європейські країни під егідою США 
c) військово-політична організація, яка об'єднала ряд європейських країн і Канаду під егідою США  

5. Яка подія сталася у 1992 р.? 
a) було створено ЄОВС 
b) було створено ЄЕС 
c) було створено ЄС 

6. Скільки країн на сьогоднішній день  є членами Європейського Союзу? 
a) 20 
b) 25 
c) 30 

7. Яке із вказаних перетворень не було проведене урядом Великої Британії в період 1945-1951 рр.? 
a) модернізація провідних галузей промисловості 
b) націоналізація вугільної промисловості та залізничного транспорту 
c) запровадження нової системи соціального страхування  

8. Хто із вказаних діячів був прем'єр-міністром у Великій Британії в період 50-70-х рр. ХХ ст.? 
a) У.Черчілль 
b) Д.Болдуін 
c) Д.Мейджор 

9. Якою є корінна відмінність програм лейбористів і консерваторів Великої Британії? 
a) у питанні надання соціальних пільг населенню 
b) у питанні співпраці з США 
c) у питанні приєднання Ольстеру до Ірландії  

10. Коли уряд Британії очолювала М.Тетчер? 
a) 1979-1987 рр. 
b) 1979-1990 рр. 
c) 1979-1997 рр. 

11. Яка подія сталася в історії Великої Британії у 1997 р.? 
a) від імені Великої Британії Г.Вільсон підписав Заключний акт Наради у Хельсинки  
b) на виборах до парламенту перемогу здобули лейбористи на чолі з Т.Блером  
c) розпочався загальнонаціональний страйк шахтарів у Великій Британії 

12. Що таке "принцип атлантизму"?  
a) це надання Британією переваги англо-американським інтересам над загальноєвропейськими 
b) це об'єднання під егідою Британії всіх країн, що мають вихід до Атлантичного океану 
c) це посилення британського домінування у південній частині Атлантичного океану  

13. Яка подія не сталася в історії Франції у 1946 р.? 
a) було прийнято нову конституцію 
b) було проголошено IV Республіку 
c) було надано незалежність Алжиру 

14. Яку посаду займав Ш. де Голль у Франції на 1952 р.? 
a) був головою Тимчасового уряду 
b) був президентом країни 
c) не займав державних посад 

15. Хто із французьких президентів був автором концепції "Європа від Атлантики до Уралу"? 
a) Ш. де Голль  
b) Ж.Помпіду 



c) Ж.Ширак 
16. З якою формою правління асоціюється у Вас V Республіка у Франції? 

a) з парламентською республікою 
b) з президентсько-парламентською республікою 
c) з президентською республікою 

17. З ким було укладено Францією т.зв. Евіанські угоди? 
a) з 14 французькими колоніями у Африці 
b) з Алжиром  
c) з В'єтнамом, Лаосом і Камбоджею 

18. У який із вказаних періодів президентом Франції був Ф.Міттеран? 
a) 1958-1969 рр. 
b) 1974-1981 рр. 
c) 1981-1995 рр. 

19. Яка із вказаних подій в історії Німеччини відбулася раніше за інші? 
a) утворення ФРН 
b) утворення НДР 
c) початок блокади Західного Берліна СРСР 

20. Хто став першим канцлером новоутвореної держави ФРН? 
a) К.Аденауер 
b) Л.Ерхард 
c) О.Гротеволь 

21. Кого називають "батьком" т.зв. "німецького економічного дива"? 
a) Л.Ерхарда 
b) Г.Коля 
c) Г.Шредера 

22. Яка подія сталася в історії Німеччини 18 вересня 1973 р.?  
a) було підписано мирний договір між ФРН та СРСР 
b) було підписано мирний договір між ФРН та НДР 
c) ФРН та НДР були прийняті в ООН 

23. Що передбачала т.зв. "нова східна політика" німецького канцлера В.Брандта? 
a) нормалізацію відносин із соціалістичними країнами Східної Європи 
b) відбудову до європейських стандартів промисловості колишньої НДР (східної Німеччини) 
c) об'єднання країн східної Європи під егідою ФРН з метою їх економічної інтеграції 

24. Хто на сьогоднішній день (2006 р.) є канцлером ФРН? 
a) Г.Шредер 
b) А.Меркель 
c) Е.Штойнберг 

25. Яке питання було винесене на референдум в Італії 2 червня 1946 р.? 
a) приймати чи не приймати допомогу за планом Маршалла 
b) бути чи не бути монархії у Італії 
c) брати чи не брати участь у європейській інтеграції 

26. Хто такий А. де Гаспері? 
a) лідер комуністів Італії у 40-х рр. ХХ ст. 
b) лідер італійської ХДП у 40-х рр. ХХ ст. 
c) лідер італійської "Ліги Півночі" у 90-х рр. ХХ ст. 

27. Коли було вбито лідера італійської ХДП А.Моро? 
a) у 1978 р. 
b) у 1982 р. 
c) у 1986 р. 

28. З яким регіоном Італії у Вас асоціюється поняття "мафія"? 
a) Тоскана 
b) Умбрія 
c) Сицилія  

29. На який період припадає бурхливе піднесення італійської економіки?  
a) 50-60-ті рр. ХХ ст. 
b) 70-80-ті рр. ХХ ст. 
c) 90-ті рр. ХХ ст. 

30. На 2006р. Італія є…? 
a) Першою Республікою 
b) Другою Республікою 
c) Третьою Республікою 
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