
ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 

для праверкі засваення курсу 

1. Хто ўпершыню з вучоных надаў прыярытэт у вывучэнні свету Прыродзе? 

a) Арыстоцель 

b) Піфагор 

!c) Фрэнсіс Бэкан 

d) Ісаак Ньютан 

e) Ёхан Бэкман. 

2. Хто напісаў першую навуковую працу па гісторыі навукі і тэхнікі? 

a) Арыстоцель 

b) Піфагор 

c) Фрэнсіс Бэкан 

d) Ісаак Ньютан 

!e) Ёхан Бэкман. 

3. Хто напісаў папулярную ў свой час кнігу «Мучанікі ў імя навукі»? 

a) Аляксандр фон Гумбальд 

b) Элізэ Рэклю 

!c) Гастон Тысандзьер 

d) Георг-Вільгельм Гегель 

e) Ёхан Бэкман. 

4. Найбольш выдатным даследчыкам гісторыі навукі і тэхнікі Кітаю быў? 

a) Жорж Сартан 

b) Алекс Холзман 

!c) Ноэл Джозэф Нідхэм 

d) Іван Ражанскі 

e) Джон Бернал. 

5. Паводле Джона Бернала пачаткам навукі стала? 

a) філасофія Ф.Бэкана 

b) палітычная воля французкага караля Людовіка XIV 

c) Рэфармацыя ў Еўропе 

!d) узнікненне Брытанскай і Французкай Акадэмій і філасофія Ф.Бэкана 

e) ініцыятыва англійскага лорда-пратэктара Олівера Кромвеля. 

6. Хто вызначыў натурфіласофію як «маці ўсіх навук»? 

a) Леанарда Да Вінчы 

b) Рэнэ Дэкарт 

!c) Фрэнсіс Бэкан 

d) Іяган Кеплер 

e) Галілео Галілей. 

7. Што з пералічанага не ёсць сутнаснай характарыстыкай панятку «навука»? 

a) від актыўнасці (дзейнасць) 

b) веды 



!c) міф 

d) адмысловы сацыяльны інстытут 

e) самарэфлексія. 

8. Навуковыя веды — гэта? 

a) асэнсаванне рэчаіснасці 

b) абгрунтаванне рэчаіснасці 

!c) адпавяднасць факту і закону 

d) адпаведнасць закону 

e) адпаведнасць факту (рэчаіснасць). 

9.  «Думка аб тым, як майстэрыць» — гэта? 

a) навука 

!b) тэхналогія 

c) тэхніка 

d) машына 

e) гісторыя навукі і тэхнікі. 

10.  Імклівы пераход грамадства на новы ўзровень праз навуку і тэхніку — гэта? 

a) навуковы прагрэс 

b) тэхнічны прагрэс 

!c) НТР (навукова-тэхнічная рэвалюцыя) 

d) НТП (навукова-тэхнічны прагрэс) 

e) прагрэс. 

11.  Дзе і калі маюць свой пачатак перад-навуковыя веды? 

a) Антычная Грэцыя V–IV стст. да н.э. 

b) Старажытныя Егіпет і Месапатамія ІІІ тысчагоддзя да н.э. 

!c) першыя развітыя культуры альбо цывілізацыі 

d) Еўропа часоў Рэнесансу 

e) Арабскі халіфат у Х ст. 

12. Дзе і калі маюць свой пачатак першасныя навуковыя веды? 

!a) Антычная Грэцыя V–IV стст. да н.э. 

b) Старажытныя Егіпет і Месапатамія ІІІ тысчагоддзя да н.э. 

c) першыя развітыя культуры альбо цывілізацыі 

d) Еўропа часоў Рэнесансу 

e) Арабскі халіфат у Х ст. 

13. Што абазначае тэрмін прагрэс? 

a) спрашчэнне формаў чалавечага жыцця 

b) варварызацыя нормаў і формаў жыцця цывілізацыі 

!c) удаскаленне свету 

d) пераход ад большага да меньшага 

e) пераход ад лепшага да горшага. 

14. Этап натурфіласофіі ў гісторыі Еўропы і Чалавецтва? 

a) VII ст. да н.э. — V ст. н.э.  



b) ХІХ ст. 

!c) XVI—XVIІI стст. 

d) ХХ ст. 

e) другая палова ХХ ст. — пачатак ХХІ ст. 

15. Калі пачынаецца этап сучаснай навукі? 

a) VII ст. да н.э. — V ст. н.э.  

!b) ХІХ ст. 

c) XVI—XVIІI стст. 

d) ХХ ст. 

e) другая палова ХХ ст. — пачатак ХХІ ст. 

16. Калі назіраецца эпоха НТР (і постнекласічнай навукі)? 

a) VII ст. да н.э. — V ст. н.э.  

b) ХІХ ст. 

c) XVI—XVIІI стст. 

d) ХХ ст. 

!e) другая палова ХХ ст. — пачатак ХХІ ст. 

17. Што з пералічанага не ёсць адзнакай індустрыяльнага грамадства? 

a) Чалавецтва пераходзіць да апоасродкаванага ўзаемадзеяння з Прыродай 

b) вызначальнай сферай у жыцці людзей становіцца прымысловасць 

!c) навука становіцца важнейшай сілай грамадскага прагрэсу 

d) рабочыя і інжынеры — галоўныя сацыяльныя групы 

e) магутнае развіццё навук з апорай на эмпірычныя веды. 

18. Упершыню словы «nullius in verba» сталі дэвізам навукі ў? 

a) Арыстоцеля 

b) Піфагора 

!c) Брытанскай Акадэміі (Каралеўскім Таварыстве навук у Лондане) 

d) Германскай акадэміі навук (Леапальдыне) 

e) Віленскім універсітэце. 

19. Хто ўвасабляў прагрэс і цягу да навукі ў Антычнай (класічнай) міфалогіі? 

a) Гефест (Вулкан)  

b) Піфагор 

!c) Праметэй 

d) Юпітэр (Зеўс) 

e) Гермес (Меркурый). 

20. Хто ўпершыню з вучоных надаў прыярытэт у вывучэнні свету фізіцы? 

a) Арыстоцель 

b) Піфагор 

!c) Фрэнсіс Бэкан 

d) Ісаак Ньютан 

e) Ёхан Бэкман. 



21. Хто з вучоных увёў у навуку разуменне 3х этапаў росту Чалавецтва (ад 

маленства/дзікунства да сталасці/цывілізацыі)? 

a) Арыстоцель 

b) Ціт Лукрэцый Кар 

c) Шарль Сен-Пьер 

!d) Адам Фергюсан 

e) Даніэль Бел. 

22. Што з пералічанага не ёсць безумоўная адзнака цывілізацыі? 

a) наяўнасць класававага (іеархічнага, складанага) грамадства 

b) наяўнасць гарадоў 

!c) міжнародны гандаль 

d) гарады і рамеснікі 

e) пісьмовая культура. 

23. Дацывілацыйная трансляцыя ведаў мае які пераважна характар? 

a) храмавы 

b) школьны 

c) прафесійна-вытворчы 

!d) вусны (фальклорны) 

e) пісьмовы (кніжны). 

24. Пачатак неаліту ў свеце (Блізкі Ўсход) і Беларусі — адпаведна? 

a) Х і VІІ стагоддзі да н.э адпаведна 

b) IV і ІІ тысячагоддзі да н.э адпаведна 

c) 800 і 24 тысячагоддзі да н.э адпаведна 

d) ХІІІ і ІХ тысячагоддзі да н.э адпаведна 

!e) VI і ІІІ тысячагоддзі да н.э адпаведна. 

25. У якую тэхналагічна-матэрыяльную эпоху расквітнелі першыя цывілізацыі? 

a) каменны век 

b) ранні жалезны век 

!c) эпоха медзі і бронзы (энеаліт і Бронзавы век) 

d) неаліт 

e) блізу 40 тыс. год таму. 

26. Што з пералічанага не адносіцца да вялікіх адкрыццяў краманьёнцаў у эпоху 

позняга палеаліту (40—13 тысяч год да н.э.)? 

a) чоўны, вуды і сеткі 

b) адзенне і абутак 

!c) кераміка 

d) свідраваныя і шліфаваныя каменныя прадметы 

e) мікралітычныя і бісерныя вырабы. 

27. Што з пералічанага выразна характарызуе археалагічныя культуры неаліту? 

a) шахты па здабычы крэменю і інш. прыдатнай сыравіны для арудый працы  

b) лук і стрэлы 



!c) кераміка 

d) свідраваныя і шліфаваныя каменныя прадметы 

e) выяўленчае мастацтва і скульптура. 

28. Галоўныя адзнакі Неалітычнай рэвалюцыі — гэта? 

a) з’явіліся першыя шахты 

b) з’яўленне культавых каменных пабудоваў 

c) апрацоўка металаў 

!d) земляробства і жывёлагадоўся 

e) першыя гарады і рамяство. 

29. Дзе і калі ўпершыню з’явіўся ачаг неалітычнай культуры? 

a) Кітай, V—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) Блізкі Усход, Х—VIIІ тысячагоддзі да н.э. 

c) Міжземнамор’е, ІV тысячагоддзе да н.э. 

d) Індыя, ІІІ—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

!e) Гебеклі-Тэпе і Чаяню-Тэпесі (Малая Азія), Х—ІХ тысячагоддзі да н.э. 

30. Дзе ўпершыню пачалі вырошчваць авёс, вінаград, капусту, моркву, гарчыцу, 

кроп і пятрушку, а таксама ўспрынялі гадоўлю авечак, коз, кароў і інш.? 

a) Кітай, V—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) Блізкі Усход, Х—VIIІ тысячагоддзі да н.э. 

!c) Міжземнамор’е, ІV тысячагоддзе да н.э. 

d) Індыя, ІІІ—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

e) Гебеклі-Тэпе і Чаяню-Тэпесі (Малая Азія), Х—ІХ тысячагоддзі да н.э. 

31. Дзе ўпершыню пачалі вырошчваць пшаніцу, ячмень, бабы, гарох, лён, а 

таксама пачалі гадаваць авечак, коз, свіней, кароў? 

a) Кітай, V—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

!b) Блізкі Усход, Х—VIIІ тысячагоддзі да н.э. 

c) Міжземнамор’е, ІV тысячагоддзе да н.э. 

d) Індыя, ІІІ—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

e) Гебеклі-Тэпе і Чаяню-Тэпесі (Малая Азія), Х—ІХ тысячагоддзі да н.э. 

32. Дзе ўпершыню пачалі вырошчаваць проса, рыс, грэчку, мандарыны, сою, чай? 

!a) Кітай, V—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) Блізкі Усход, Х—VIIІ тысячагоддзі да н.э. 

c) Міжземнамор’е, ІV тысячагоддзе да н.э. 

d) Індыя, ІІІ—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

e) Гебеклі-Тэпе і Чаяню-Тэпесі (Малая Азія), Х—ІХ тысячагоддзі да н.э. 

33. Дзе ўпершыню прыручылі буйвалаў і вырошчвалі лімон, апельсін, бавоўну? 

a) Кітай, V—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) Блізкі Усход, Х—VIIІ тысячагоддзі да н.э. 

c) Міжземнамор’е, ІV тысячагоддзе да н.э. 

!d) Індыя, ІІІ—ІІ тысячагоддзі да н.э. 

e) Гебеклі-Тэпе і Чаяню-Тэпесі (Малая Азія), Х—ІХ тысячагоддзі да н.э. 



34. Дзе ўпершыню пачалі спробы па выплаўцы і апрацоўцы металаў у свеце? 

a) Хецкае царства ў ХХІІ ст. да н.э. 

!b) Чаяню-Тэпесі ў VI тысячагоддзе да н.э. 

c) Іерыхон, ІХ тысячагоддзе да н.э. 

d) Чатал-Гуюк, Дамаск, Бібл, у VII тысячагоддзі да н.э. 

e) кельты ў VIII ст. да н.э. 

35. Які горад ёсць самым даўнім з існуючых у свеце, з якога часу існуе? 

a) Хецкае царства ў ХХІІ ст. да н.э. 

b) Чаяню-Тэпесі ў VI тысячагоддзе да н.э. 

!c) Іерыхон, ІХ тысячагоддзе да н.э. 

d) Чатал-Гуюк, Дамаск, Бібл, у VII тысячагоддзі да н.э. 

e) кельты ў VIII ст. да н.э. 

36. Дзе ўзніклі першыя асяродкі рамеснікаў і прафесійных гандляроў? 

a) Хецкае царства ў ХХІІ ст. да н.э. 

b) Чаяню-Тэпесі ў VI тысячагоддзе да н.э. 

c) Іерыхон, ІХ тысячагоддзе да н.э. 

!d) Чатал-Гуюк, Дамаск, Бібл, у VII тысячагоддзі да н.э. 

e) кельты ў VIII ст. да н.э. 

37. Дзе ўпершыню пачалася выплаўка далеза і выраб жалезных прадметаў? 

!a) Хецкае царства ў ХХІІ ст. да н.э. 

b) Чаяню-Тэпесі ў VI тысячагоддзе да н.э. 

c) Іерыхон, ІХ тысячагоддзе да н.э. 

d) Чатал-Гуюк, Дамаск, Бібл, у VII тысячагоддзі да н.э. 

e) кельты ў VIII ст. да н.э. 

38. Хто ўпершыню навучыўся гартаваць жалеза? 

a) Хецкае царства ў ХХІІ ст. да н.э. 

b) Чаяню-Тэпесі ў VI тысячагоддзе да н.э. 

c) Іерыхон, ІХ тысячагоддзе да н.э. 

d) Чатал-Гуюк, Дамаск, Бібл, у VII тысячагоддзі да н.э. 

!e) кельты ў VIII ст. да н.э. 

39. Эпоха «цёмных вякоў» у канцы ІІ тысячагоддзя да н.э. і падзенне шэрагу 

першых развітых цывілізацый пад ціскам «народаў мора» было звызана з? 

a) экспансія дунайскіх культур (індаеўрапейцаў), што прыручылі каня  

b) заняпад Крыта-Мікенскай цывілізацыі з-за вывярджэння вулкана  

c) высільванне старажытных цыівілізацый ва ўзаемнай барацьбе 

!d) крызісам бронзавай вытворчасці з-за вычарпання запасаў волава 

e) пашырэнне першых жалезных вырабаў сярод варвараў («народаў мора»). 

40. Першай неалітычнай культурай на тэрыторыі Беласрусі стала? 

a) культура шарападобных амфар, канец ІІІ — ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) нёманскай культура ў ІІІ—ІІ тысячагоддзях да н.э. 

!c) днепра-данецкая кульутра ў ІІІ тысячагоддзі да н.э. 



d) трыпольская культура, V—III тысячагоддзі да н.э. 

e) культуры шнуравой керамікі, XVIII—XIV стст. да н.э. 

41. Звыш 600 крэмневых шахтаў на р. Рось (Ваўкавыскі раён) належалі? 

a) культура шарападобных амфар, канец ІІІ — ІІ тысячагоддзі да н.э. 

!b) нёманскай культура ў ІІІ—ІІ тысячагоддзях да н.э. 

c) днепра-данецкая кульутра ў ІІІ тысячагоддзі да н.э. 

d) трыпольская культура, V—III тысячагоддзі да н.э. 

e) культуры шнуравой керамікі, XVIII—XIV стст. да н.э. 

42. Упершыню жывёлагадоўлю і земляробства на Беларусі прынесла? 

!a) культура шарападобных амфар, канец ІІІ — ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) нёманскай культура ў ІІІ—ІІ тысячагоддзях да н.э. 

c) днепра-данецкая кульутра ў ІІІ тысячагоддзі да н.э. 

d) трыпольская культура, V—III тысячагоддзі да н.э. 

e) культуры шнуравой керамікі, XVIII—XIV стст. да н.э. 

43. Гэтая культура прынесла медны век і 1-я рысы цывілізацыі на ўсход Еўропы? 

a) культура шарападобных амфар, канец ІІІ — ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) нёманскай культура ў ІІІ—ІІ тысячагоддзях да н.э. 

c) днепра-данецкая кульутра ў ІІІ тысячагоддзі да н.э. 

!d) трыпольская культура, V—III тысячагоддзі да н.э. 

e) культуры шнуравой керамікі, XVIII—XIV стст. да н.э. 

44. Запачаткавала бронзавы век, а таксама ўкараніла набыткі неалітычнай 

рэвалюцыі на тэрыторыі Беларусі? 

a) культура шарападобных амфар, канец ІІІ — ІІ тысячагоддзі да н.э. 

b) нёманскай культура ў ІІІ—ІІ тысячагоддзях да н.э. 

c) днепра-данецкая кульутра ў ІІІ тысячагоддзі да н.э. 

d) трыпольская культура, V—III тысячагоддзі да н.э. 

!e) культуры шнуравой керамікі, XVIII—XIV стст. да н.э. 

45. Навука, што вывучае культуру непісьмовых (дацывілізацыйных) народаў? 

!a) этналогія 

b) гісторыя 

c) археалогія 

d) палеаантрапалогія 

e) палеагеаграфія. 

46. Найбольш вызначалі вобраз жыцця, думак і побыту, адносінаў людзей свету? 

a) наяўнасць развітых рэлігійных культаў 

b) наяўнасць шырокіх гандлёвых і культурных абменаў 

!c) умовы мясцовасці і клімату 

d) развіццё інстытуту прыватнай уласнасці  

e) авалоданне тэхналогіяй(-ямі) апрацоўкі жалеза. 

47. Мелі звыш 150 слоў для абазначэння рознага снегу і ільду? 

a) даўнія германцы 



b) даўнія славяне 

!c) эскімосы 

d) масаі 

e) наваха. 

48. Народ Паўн. Амерыкі, што дасяг поспеху праз засваенне набыткаў прагрэсу? 

a) масаі 

b) іракезы 

c) эскімосы 

d) эвенкі 

!e) наваха. 

49. Старажытны Егіпет (канец тысячагоддзя IV да н.э. — 541 г. да н.э.) існаваў у? 

a) паміж ракой Іярдан і Міжземным морам 

b) у басейне ракі Інд 

c) у сярэднім і ніжнім цячэнні Жоўтай ракі (Хуанхэ) 

!d) ніжнім цячэнні ракі Ніл (буйнейшай ракі ў Афрыцы) 

e) міжрэччы рэк Тыгр і Еўфрат. 

50. Найпершым гістарычна вядомым вучоным, архітэктарам і доктарам быў? 

a) Эскулап у грэчаскай міфалогіі 

b) Праметэй — герой грэчаскіх міфаў 

!c) Імхатэп, 27 ст. да н.э. 

d) Кідэнас, IV ст. да н.э. 

e) Ар’ябхата, V ст. н.э. 

51. Найвыдатнейшым астраномам і вучоным Старажытнага Вавілона быў? 

a) Эскулап у грэчаскай міфалогіі 

b) Праметэй — герой грэчаскіх міфаў 

c) Імхатэп, 27 ст. да н.э. 

!d) Кідэнас, IV ст. да н.э. 

e) Ар’ябхата, V ст. н.э. 

52. Выдатнейшым матэматыкам і астраномам Даўняй Індыі быў? 

a) Эскулап у грэчаскай міфалогіі 

b) Праметэй — герой грэчаскіх міфаў 

c) Імхатэп, 27 ст. да н.э. 

d) Кідэнас, IV ст. да н.э. 

!e) Ар’ябхата, V ст. н.э. 

53. Прамавугольны трохвугольнік набыў характар стандарту ў? 

a) Старажытным Кітаі 

!b) Старажытным Егпце 

c) Старажытнай Індыі 

d) Старажытным Міжрэччы 

e) Старажытным Ізраілі. 

54. Самая высокая пабудова ў свеце да 1311 г., аб’ёмнае (2,5 млн м3) цуда свету? 



a) Вялікі Сфінкс 

b) Вавілонска вежа (зікурат Этэменанкі) 

!c) піраміда Хеопса 

d) Вялікая кітайская сцяна. 

e) Вароты Іштар у Вавілоне. 

55. Хто адкрыў 12 сузор’яў і падзяліў акружнасць на 360 градусаў, а 1 гадзіну на 

60 хвілін, 1 хвіліну на 60 секунд? 

a) фініційцы 

b) персы 

c) егіпцяне 

!d) вавілоняне 

e) шумеры. 

56. Хто ў XV ст. да н.э. вынайшаў алфавіт, фанетычнае пісьмо з 22 знакаў? 

!a) фініційцы 

b) персы 

c) егіпцяне 

d) вавілоняне 

e) шумеры. 

57. Упершыню з-за экалагічнага крызісу заняпала цывілізацыя? 

a) Старажытнага Егіпту 

b) Старажытныя краіны Міжрэчча (Асірыя, Вавілон, інш.) 

!c) Старажытнай Індыі 

d) Старажытнага Кітаю 

e) Крыта-Мікенская цывілізацыя. 

58. Хто ўпершыню пачалі аперацыі пластычнай хірургіі? 

a) дактары Старажытнага Егіпту 

b) дактары Старажытнага Вавілону 

!c) дактары Старажытнай Індыі 

d) дактары Старажытнага Кітаю 

e) дактары даўняй Крыта-Мікенскай цывілізацыі. 

59. Буйнейшы помнік у гісторыі Чалавецтва, пабудаваны ў 215—205 гг. да н.э.? 

a) Вавілонская вежа 

!b) Вялікая кітайская сцяна 

c) піраміда Хеопса 

d) Калізей у Рыме 

e) Фароскі маяк у Александрыі. 

60. Хто стварыў матэматычную энцыклапедыю «Суаньшу» у 9 кнігах? 

a) Ар’ябхата 

b) Піфагор 

!c) Чжан Цан 

d) Імхатэп 



e) Кіданэс. 

61. Які народ стаў узорам высокай этыкі ў старажытнасці? 

a) егіпцяне 

b) вавілоняне 

!c) яўрэі 

d) фініційцы 

e) персы. 

62. Кітайскае іерагліфічнае пісьмо (9350 іерогліфаў) пісьмо сфарміравалася калі? 

a) эпоха Чжоў 

b) эпоха варагуючых царстваў 

c) дынастыя Цынь 

!d) дынастыя Хань 

e) дынастыя Сун. 

63. Старажытны кітайскі трактат Шы Шэнь утрымліваў звесткі аб колькі зорках? 

a) 100 

b) 300 

c) 600 

d) 500 

!e) 800. 

64. Выбітны кітайскі гісторык Сыма Цянь, аўтар Шы Цзы ў 9 т., быў таксама? 

a) мараплаўца 

b) доктар 

c) матэматык 

!d) астраном 

e) географ. 

65. Асновай гаспадаркі ў альмекаў, «маці культур» Цэтральнай Амерыкі, былі? 

a) пшаніца, ячмень, гарох 

b) рыс, чай, гаалян 

!c) кукуруза, фасоль, авакада 

d) бульба, ананасы, таматы 

e) рыс, манга, бавоўна. 

66. Легендарны цар, у гонар якога названа даўнейшая цывілізацыя на Крыце? 

a) Агамемнан 

b) Тэзэй 

c) Прыам 

!d) Мінас 

e) Ромул. 

67. Велічны палац у Кносе (24 тыс. м2, звыш 1000 пакояў) пабудаваў? 

a) Ікар 

b) Гефест 

!c) Дзедал 



d) Геракл 

e) Апалон. 

68. Упершыню ў свеце выкарысталі арку (арачны звод) у будаўніцтве жыхары? 

!a) Мікен 

b) Кноса 

c) Троі 

d) Мілета 

e) Афін. 

69. Каму з багоў Даўняй Грэцыі (адказнаму за мастацтвы) прыслугоўвалі 9 музаў? 

a) Зеўс 

b) Афіна 

c) Гефест 

!d) Апалон 

e) Гермес. 

70. Хто з даўнегрэчаскіх вучоных заснаваў Мілецкую школу (VI  ст. да н.э.)? 

a) Піфагор 

b) Гіпадам 

c) Анаксімандр 

d) Геракліт 

!e) Фалес. 

71. Хто ўпершыню з вучоных выказаў думку аб бясконцасці Сусвету? 

a) Піфагор 

b) Гіпадам 

!c) Анаксімандр 

d) Геракліт 

e) Фалес. 

72. Хто з вучоных назваўся філосафам і бачыў Космас як гармонію 9 сфераў? 

!a) Піфагор 

b) Гіпадам 

c) Анаксімандр 

d) Геракліт 

e) Фалес. 

73. Хто прапанаваў правільную сістэму забудовы антычных гарадоў? 

a) Піфагор 

!b) Гіпадам 

c) Анаксімандр 

d) Геракліт 

e) Фалес. 

74. Хто бачыў першапачатакусяго істнага ў агні і запачаткаваў ідэю дыялектыкі? 

a) Піфагор 

b) Гіпадам 



c) Анаксімандр 

!d) Геракліт 

e) Фалес. 

75. Даўнегрэчаскі філосаф, аўтар думкі, што сапраўдная маральнасць — та 

гразуменне таго, што ёсць добрае, прыгожае і карыснае людзям? 

a) Арыстоцель 

b) Піфагор 

!c) Сакрат 

d) Платон 

e) Эпікур. 

76. Заснаваў у 385 г. да н.э. 1-ю Акадэмію, пачаў выкладаць 5 навук (дысцыплін)? 

a) Арыстоцель 

b) Піфагор 

c) Сакрат 

!d) Платон 

e) Эпікур. 

77. Быў заснавальнікам антычнага рэалізму, яму ЮНЭСКА прысвячала 2016 г.? 

!a) Арыстоцель 

b) Піфагор 

c) Сакрат 

d) Платон 

e) Эпікур. 

78. Арганон — гэта? 

a) вучэнне стоікаў аб фізіцы, логіцыі і этыцы 

b) праца Дыягена Лаэрцкага аб жыцці і думках выбітных грэчаскіх вучоных 

c) энтылехія ці рух да завершанасці 

!d) 6 кніг «Логікі» ў складзе Corpus-а Aristotelicum 

e) збор 36 трактатаў Платона. 

79.  Паводле гэтага антычнага вучонага быццё — ёсць матэрыя, форма і рух? 

!a) Арыстоцель 

b) Піфагор 

c) Сакрат 

d) Платон 

e) Зянон. 

80. Вялікі Шаўковы шлях узнік прыкладна ў? 

a) 333 г. да н.э. 

b) 334—325 гг. да н.э. 

!c) 220 г. да н.э. 

d) 323 г. да н.э. 

e) 385 г. да н.э. 



81. Буйнейшым караблёму гісторыі (да ХІХ ст.) стаў створаны па праекту 

Архімеда ў эліністычным Егіпце карабель? 

a) «Санта Марыя» 

b) «Вікторыя» 

!c) «Сіракузія» 

d) «Арго» 

e) «Аўрора». 

82. Аўтар ідэі Александрыйскай бібліятэкі Дыяген Фалерскі быў вучнем? 

!a) Арыстоцеля 

b) Пталемея І Сатэра 

c) Архімеда 

d) Эўкліда 

e) Стратона. 

83. Вучань Стратона, вучня Арыстоцеля, які пабудаваў славуты Алесандрыйскі 

маяк, а таксама 1-я заапарк, батанічны сад і анатамічны музей у свеце? 

a) Арыстарх Самоскі 

b) Дыяген Фалерскі 

c) Пталемей І Сатэр 

d) Эўклід 

!e) Пталемей ІІ Філадэльф. 

84. Пачатак ускрыццё трупаў і апісання анатоміі чалавека належыць каму? 

a) Гален 

b) Гіпакрат 

!c) Герафіл і Эрасістрат 

d) Аўл Карнэлій Цэльс 

e) Пліній Старэйшы. 

85. Хто з пералічаных вядомых вучоных не належыў да Александрыйскай школы? 

a) Архімед 

b) Эўклід 

!c) Пліній Старэйшы 

d) Арыстарх Самоскі 

e) Герон. 

86. Аўтар фендаментальнага падручніка па асновам геаметрыі? 

a) Архімед 

!b) Эўклід 

c) Пліній Старэйшы 

d) Арыстарх Самоскі 

e) Герон. 

87. Хто першым распрацаваў геліяцэнтрычную мадэль Сонечнай сістэмы? 

!a) Архімед 

b) Эўклід 



c) Пліній Старэйшы 

d) Арыстарх Самоскі 

e) Герон. 

88. Выдатнейшым вучоным і вынаходнікам (Антычнасці) у гісторыі быў? 

!a) Архімед 

b) Эўклід 

c) Гіпрх Нікейскі 

d) Арыстарх Самоскі 

e) Герон. 

89. Аўтар залатога правіла механікі, заснавальнік пнеўматыкі і аўтаматыкі? 

a) Архімед 

b) Эўклід 

c) Гіпарх Нікейскі 

d) Арыстарх Самоскі 

!e) Герон. 

90. Узначальваў Александрыйскую Бібліятэку, пачаў разлічваць геаграфічныя 

кааартынаты мясцовасці, першым вылічваў акружнасць Зямлі? 

a) Зенадот Эфескі 

b) Калімах 

c) Гіпарх Нікейскі 

d) Клаўдзій Пталемей 

!e) Эратасфен. 

91. Якая з эліністычных школ філосафаў мела блізкую па зместу да сучаснага 

паняцця хваль катэгорыю «пнеўма»? 

a) эпікурэйцы 

b) кірэнаікі 

c) кінікі 

!d) стоікі 

e) скептыкі. 

92. Вынаходніцтва аргана (гідраўлікаса) у ІІІ ст. да н.э. належыць? 

a) Арыстоцелю з Сіракуз 

b) Герону 

!c) Ктэсэбію 

d) Філону Візантыйскаму 

e) Клаўдзій Пталемей. 

93. Заснавальнікам навукі філасофіі, аматарам рымскіх virtus (цнотаў) быў? 

a) цар Ромул 

!b) консул Марк Порцый Катон 

c) імператар Марк Аўрэлій 

d) сенатар Марк Тэрэнцый Варро 

e) сенатар Марк Тулій Цыцэрон. 



94. Сетка рымскіх дарог (viae) дасягала? 

a) 195 км. 

b) 300 тыс. км. 

c) 6 тыс. км. 

d) 30 тыс. км. 

!e) 80 тыс км. 

95. Насельніцтва горада Рым дасягала ў І ст. н.э.? 

!a) 1,2 млн. чал. 

b) 1 млн. чал. 

c) 800 тыс. чал. 

d) 2 млн. чал. 

e) 2,8 млн. чал. 

96. Праца «Disciplinae» гэтага вучонага заклала канон 7 свабодных навук? 

a) Арыстоцель 

b) Марк Порцый Катон 

!c) Марк Тэрэнцый Варро 

d) Пліній Старэйшы 

e) Аўл Карнэлій Цэльс. 

97. Аўтар філасофскай паэмы «De rerum natura» і ідэі аб эвалюцыі Чалавецтва? 

!a) Ціт Лукрэцый Кар 

b) Марк Тулій Цыцэрон 

c) Марк Тэрэнцый Варро 

d) Пліній Старэйшы 

e) Аўл Карнэлій Цэльс. 

98. Распрацаваў панятак аб натуральным праве —агульным для людзей і багоў 

законе, што закладзены ў самой прыродзе рэчаў, у ладзе Сусвету? 

a) Ціт Лукрэцый Кар 

!b) Марк Тулій Цыцэрон 

c) Марк Тэрэнцый Варро 

d) Пліній Старэйшы 

e) Аўл Карнэлій Цэльс. 

99. Філантроп і энцыклапедыст, аўтар «Naturalis historia», што загінуў пры 

вывярджэнні вулкана Везувій? 

a) Ціт Лукрэцый Кар 

b) Марк Тулій Цыцэрон 

c) Марк Тэрэнцый Варро 

!d) Пліній Старэйшы 

e) Аўл Карнэлій Цэльс. 

100. Выдатны доктар, што ў ІІ ст. працаваў у Пергаме, вучыўся ў Александрыі, а 

затым быў асабістым доктарам рымскага імператара Марка Аўрэлія? 

a) Марк Тулій Цыцэрон 



!b) Гален 

c) Цэлій Аўрэліян 

d) Пліній Старэйшы 

e) Аўл Карнэлій Цэльс. 

101. Выдатны рымскі вучоны-энцыклапедыст і «Цыцэрон медыцыны»? 

a) Марк Тулій Цыцэрон 

b) Гален 

c) Цэлій Аўрэліян 

d) Пліній Старэйшы 

!e) Аўл Карнэлій Цэльс. 

102. Рымскі архітэктар, што пабудаваў у 105 г. Мост Траяна (1,1 км даўжыні)? 

a) Пап Александрыйскі 

b) Клаўдзій Пталемей 

c) Гален 

d) Вітрувій 

!e) Апаладор Дамаскі. 

103. Апаладор Дамаскі спраектаваў гэты будынак, што меў буйнейшы у гісторыі 

купал (43,5 м. у дыяметры) — аж да XVI ст.? 

a) Калізей 

!b) Пантэон 

c) палац Дыялектыяна 

d) маўзалей Адрыяна 

e) Сцяна Аўрэліяна. 

104. Гэты амфітэатр (дыяметр 524 м.) стаў узорам для сучасных стадыёнаў? 

!a) Калізей 

b) Пантэон 

c) палац Дыялектыяна 

d) маўзалей Адрыяна 

e) Сцяна Аўрэліяна. 

105. Выдатны рымскі інжынер, які ўвёў панятак «машына»? 

a) Пап Александрыйскі 

b) Клаўдзій Пталемей 

c) Гален 

!d) Вітрувій 

e) Апаладор Дамаскі. 

106. Што з пералічанага не ёсць вынаходніцтвам Даўняга Рыму? 

a) бетон ( 

b) празрыстае шкло 

c) грамадскія бані (тэрмы) 

!d) гіпакоўст (цэнтралізаваная сістэма абагрэву дамоў) 

e) ваенная медыцына. 



107. Стандартная шырыня рымскай дарогі складала? 

a) 1,52 м. 

b) 1,435 м. 

!c) 2,45 м. 

d) 3,5 м. 

e) 1,6 м. 

108. Што абазначаў рымскі панятак castra ці castellum (адкуль і слова замак)? 

a) мяжа ці памежны шлях 

b) старажавая вежа 

!c) умацаваны лагер легіянераў 

d) канал (судаходны) 

e) абарончыя (старажавыя, памежныя) валы. 

109. Што абазначаў рымскі панятак burges, што пазней у Еўропе называў горад? 

a) мяжа ці памежны шлях 

!b) старажавая вежа 

c) умацаваны лагер легіянераў 

d) канал (судаходны) 

e) абарончыя (старажавыя, памежныя) валы. 

110. Што дадавалі ў бетон рымляне, каб зрабіць яго максімальна лёгкім? 

a) драўляныя апілкі 

b) салому 

c) попел 

!d) туф 

e) гіпс. 

111. Што дадавалі рымляне, каб вырабіць празрыстае шкло? 

a) вокісы і перакіс марганцу 

!b) сурма і марганец 

c) солі хрому 

d) жалеза і яго вокісы 

e) вокіс медзі. 

112. Выдатнейшым энцыклапедыстам Ранняга Сярэдневечча быў? 

a) Леў Матэматык 

b) Беда Высокашаноўны 

!c) Ісідор Сівільскі 

d) Павел Дыякан 

e) Іяан Дамаскін. 

113. Выдатнейшым вучоным Візантыі быў? 

!a) Леў Матэматык 

b) Беда Высокашаноўны 

c) Ісідор Сівільскі 

d) Павел Дыякан 



e) Іяан Дамаскін. 

114. Філосаф, што лічыцца вынаходнікам астралябіі і якая стала ў 451 г. ахвярай 

цемрашальства натоўпу? 

a) Арэці 

b) Хільльдэгарда Бінгенгенская 

!c) Гіпатыя 

d) Аксіапея 

e) Дамо. 

115. У якой краіне знайшлі прыстанішча апошнія філосафы Афін пасля 526 г.? 

a) Арменія 

b) Візантыя 

c) Каралеўства вандалаў 

!d) Персія 

e) Кітай. 

116. Які важны для навукі вынік мела развіццё гарадской культуры ў Еўропе? 

a) фарміраванне гарадскога самакіравання (магдэбургскае права) 

b) развіццё рынкавай гаспадаркі 

!c) стварэнне і развіццё ўніверсітэтаў 

d) узнікненне мануфактураў і банкаў 

e) развіццё бюргерскай культуры. 

117. Хто ініцыяваў стварэнне сеткі школ па ўзоры рымскіх рытарскіх школ, а 

значыць і стаў айцом Каралінгскага Адраджэння ў Еўропе? 

a) Фама Аквінскі 

b) Іяан Скот Эўрыгена 

!c) Алкуін 

d) П’ер Абеляр 

e) Вільям Оккам. 

118. Хто запачаткаваў схаластыку ў еўрапейскім інтэлектуальным жыцці? 

a) Фама Аквінскі 

!b) Іяан Скот Эўрыгена 

c) Алкуін 

d) П’ер Абеляр 

e) Вільям Оккам. 

119. Хто з еўрапейскім мысляроў прапанаваў ідэю, как «разумець, каб верыць»? 

a) Фама Аквінскі 

b) Іяан Скот Эўрыгена 

c) Алкуін 

!d) П’ер Абеляр 

e) Вільям Оккам. 

120. Хто ёсць найвядомы вучоны Сярэдневечча і прафесар універсітэта Парыжа? 

!a) Фама Аквінскі 



b) Іяан Скот Эўрыгена 

c) Алкуін 

d) П’ер Абеляр 

e) Вільям Оккам. 

121. Лічыцца, што першы ў Еўропе ўніверсітэт заснаваны ў 1088 г. у? 

a) Неапалі 

b) Кембрыджы 

c) Оксфардзе 

d) Парыжы 

!e) Балоньі. 

122. У славянскіх землях 1-ы ўніверсітэт заснаваны імператарам Карлам IV у? 

a) Пізе (1343) 

b) Фларэнцыі (1321) 

c) Вене (1365) 

!d) Праге (1348) 

e) Кракаве (1364). 

123. Цэнтрам адукацыі і навукі для ВКЛ і Польшчы ў XV ст. стаў? 

a) Пражскі ўніверсітэт 

b) Падуанскі ўніверсітэт 

!c) Ягелонскі (Кракаўскі) універсітэт 

d) Венскі ўніверсітэт 

e) Парыжскі ўніверсітэт. 

124. У VIII ст. трохполле пачалі выкарыстоўваць у Францыі, у ХІ ст. — у 

Германіі і Італіі, у ХІІІ ст. — у Гішпаніі і Польшчы, а калі — у ВКЛ? 

a) ХІІІ ст. 

b) ХV ст. 

!c) ХVI ст. 

d) ХІV ст. 

e) ХІХ ст. 

125. Калі феадалы ВКЛ ўспрынялі развітыя заходнееўрапейскія прававыя і 

культурныя нормы? 

a) 1434 г. (Віленскі прывілей) 

b) 1439 г. (Фларэнційская вунія) 

!c) 1411 г. (Гарадзельскі акт) 

d) 1569 г. (Люблінская вунія) 

e) 1385 г. (Крэўская вунія). 

126. Выкладчыкам астраноміі ў Кракаўскім універсітэце, настаўнікам сусветна 

вядомага астранома Мікалая Каперніка быў? 

a) Марцін Русін 

!b) Юры Драгобыч 

c) Ян Вісліцкі 



d) Мікола Гусоўскі 

e) Францыск Скарына. 

127. Хто з халіфаў заснаваў Дом Мудрасці ў Багдадзе, асяродак выдатных 

інтэлектуалаў Сярэдневечча і перакладу антычных прац на арабскую мову? 

a) ібн Рушд ці Авероэс 

b) Гебер ці Джабір ібн Хаян 

c) Авіцэна 

d) Абу Джафар аль-Харэзмі 

!e) аль-Мамун. 

128. Найбольш выдатным вучоным ісламскага свету і выдатнейшым медыкам 

Сярэдневечча быў? 

a) ібн Рушд ці Авероэс 

b) Гебер ці Джабір ібн Хаян 

! c) Авіцэна 

d) Абу Джафар аль-Харэзмі 

e) аль-Мамун. 

129. Гэты вучоны стаў найбольш вядомым Каментатарам Арыстоцеля? 

!a) ібн Рушд ці Авероэс 

b) Гебер ці Джабір ібн Хаян 

c) Авіцэна 

d) Абу Джафар аль-Харэзмі 

e) аль-Мамун. 

130. Хто ўпершыню з вучоных надаў прыярытэт у вывучэнні свету фізіцы? 

a) ібн Рушд ці Авероэс 

!b) Гебер ці Джабір ібн Хаян 

c) Авіцэна 

d) Абу Джафар аль-Харэзмі 

e) аль-Мамун. 

131. У гэтым горадзе існавала ў ХІІІ ст. гістарычна важная Акадэмія перакладаў; 

заснаваная кастыльскім каралём Альфонсам Х Мудрым, яна змяніла свет? 

a) Кордава 

!b) Таледа 

c) Фларэнцыя 

d) Рым 

e) Парыж. 

132. Дзе знаходзіўся цэнтр перакладаў і культурнага жыцця эпохі Рэнесансу? 

a) Кордава 

b) Таледа 

!c) Фларэнцыя 

d) Рым 

e) Парыж. 



133. Гэты горад быў у Х ст. найбольшым і найлепш сканструяваным у свеце? 

a) Тымбукту 

b) Багдад 

!c) Чанань 

d) Канстанцінопаль 

e) Хампі. 

134. У гэтым горадзе існавала медрэсэ Санкорэ, вядомая ў ХV—ХVІ стст.? 

!a) Тымбукту 

b) Багдад 

c) Чанань 

d) Канстанцінопаль 

e) Хампі. 

135. Акадэмія Ханьлінь у Кітаі з часоў дынастыі Тан рыхтавала? 

a) філосафаў 

b) матэматыкаў 

!c) чыноўнікаў 

d) дактароў 

e) інжынераў. 

136. Што з пералічанага не адносіцца да вынаходніцтваў Сярэдневечнага Кітаю 

эпохі дынастыі Сун (Х—ХІІІ стст.)? 

a) стрэльбы, гарматы і ракеты 

b) папяровыя грошы 

c) компас 

!d) фарфор 

e) порах. 

137. Пры гэтым імператары Кітай дасягнуў вяршыні развіцця ў Сярэдневечча? 

!a) Юнь-Лэ 

b) Чжу Сі 

c) Цынь Цзюшуа 

d) Лі Гао 

e) Чжэн Хэ. 

138. Гэты канфуцыянскі вучоны склаў правілы, за якімі Кітай жыў да 1911 г.? 

a) Юнь-Лэ 

!b) Чжу Сі 

c) Цынь Цзюшуа 

d) Лі Гао 

e) Чжэн Хэ. 

139. Выдатнейшым кітайскім мараплаўцам і першаадкрывальнікам быў? 

a) Юнь-Лэ 

b) Чжу Сі 

c) Цынь Цзюшуа 



d) Лі Гао 

!e) Чжэн Хэ. 

140. Сярэдневечны матэматык, што ўвёў у Кітаі абазначэнне нуля? 

a) Юнь-Лэ 

b) Чжу Сі 

!c) Цынь Цзюшуа 

d) Лі Гао 

e) Чжэн Хэ. 

141. Кітайскі медык ХІІІ ст., што мог зрабіць акупунтуру напрамкам медыцыны? 

a) Юнь-Лэ 

b) Чжу Сі 

c) Цынь Цзюшуа 

!d) Лі Гао 

e) Чжэн Хэ. 

142. Стварылі сетку дарог (20 тыс. км.), сістэму вузелковага пісьма кіпу і 

развітую арыгінальную цывілізацыю, што жывілася бульбай? 

a) ацтэкі 

b) майя 

c) сапатэкі 

!d) інкі 

e) міштэкі.  

143. Развітая цывілізацыя Амерыкі, што ведала апрацоўку медзі, але працягвала 

вырабляць прылад працы з каменю? 

!a) ацтэкі 

b) майя 

c) сапатэкі 

d) інкі 

e) міштэкі.  

144. Стварылі дасканалы календар і перадалі еўрапейцам кульутру какавы? 

a) ацтэкі 

!b) майя 

c) сапатэкі 

d) інкі 

e) міштэкі. 

145. Праз каго ў Еўропу патрапілі порах, папера, рыс, лімоны, рыс і перац? 

a) персаў 

!b) арабаў 

c) манголаў 

d) туркаў 

e) кітайцаў. 

146. Абстрактная і загадкавая Айкена пераўтварылася на Чалавецтва ў эпоху? 



a) Антычнасці 

!b) Рэнесанса 

c) Сярэдневечча 

d) Асветніцтва 

e) ХІХ ст.  

147. Першым выявіў чалавечую прыгажосць і годнасць у літаратуры? 

a) Мікалай Гусоўскі 

b) Аліг’еры Дантэ 

!c) Франчэска Петрарка 

d) Джавані Бакачо 

e) Андрэй Рымша. 

148. Выдатнейшым вучоным-гуманістам эпохі Рэнесансу быў? 

!a) Эразм Ратэрдамскі 

b) Томас Мор 

c) Мігель Сервантэс 

d) Сымон Будны 

e) Марцін Чэховіч. 

149. Першым у Еўропе і свеце выступіў за раўнапраўе мужчын і жанчын? 

a) Эразм Ратэрдамскі 

b) Томас Мор 

c) Мігель Сервантэс 

d) Сымон Будны 

!e) Марцін Чэховіч. 

150. Унікальны пераклад Бібліі на польскую мову з арыгіналу ажыццявіў 

наступны выдатны дзеяч Рэнесансу з Беларусі? 

a) Васіль Цяпінскі 

b) Францыск Скарына 

c) Анджэй Волан 

!d) Сымон Будны 

e) Ян Ласкі. 

151. Аўтарам «Прамову пра годнасць чалавека», пачатку гуманізму, быў? 

a) Мікалай Капернік 

!b) Джавані Піка Дэ Мірандола 

c) Мікола Макіявелі 

d) Галілеа Галілей 

e) Джардана Бруна. 

152. Болей 30 год гэты сціплы канонік не выдаваў сваёй працы, што прывяла да 

сапраўднага перавароту ў навуковай думцы ў гісторыі Еўропы і свету? 

!a) Мікалай Капернік 

b) Джавані Піка Дэ Мірандола 

c) Мікола Макіявелі 



d) Галілеа Галілей 

e) Джардана Бруна. 

153. Гэтага выдатнага вучонага называлі «Калумбам навукі»? 

а) Мікалай Капернік 

b) Джавані Піка Дэ Мірандола 

c) Мікола Макіявелі 

!d) Галілеа Галілей 

e) Джардана Бруна. 

154. Даследчык палітычнага ладу антычнага Рыма, які запачаткаваў паліталогію? 

a) Мікалай Капернік 

b) Джавані Піка Дэ Мірандола 

!c) Мікола Макіявелі 

d) Галілеа Галілей 

e) Джардана Бруна. 

155. Выдатны інжынер часоў Рэнесансу, які найперш вядомы як мастак? 

a) Жан Бурыдан 

!b) Леанарда Да Вінчы 

c) Мікола Тартальі 

d) Джаралома Кардана 

e) Галілеа Галілей. 

156. Засноўнікам навуковай фартыфікацыі стаў? 

a) Галілеа Галілей 

b) Леанарда Да Вінчы 

c) Мікола Тартальі 

d) Джаралома Кардана 

!e) Альбрэхт Дзюрэр. 

157. Вынаходнікам маятнікавага гадзінніка стаў? 

!a) Галілеа Галілей 

b) Леанарда Да Вінчы 

c) Мікола Тартальі 

d) Джаралома Кардана 

e) Альбрэхт Дзюрэр. 

158. Бусоль, што вынайдзена італьянцам Флавіо Джойя у ХІІІ ст., — гэта? 

a) карабельная астралябія  

!b) магнітны компас з рухомай стрэлкай 

c) ратушны механічны гадзіннік 

d) руль на каравелах 

e) карманны гадзіннік. 

159. Гэтае вынаходніцтва было запазычана туркамі з Еўропы ў часы Рэнесансу? 

a) кава 

b) штукофен 



!c) партулан 

d) калясцовы замок для ружжаў 

e) астралябія. 

160. Ужыванне шакаладу, чая і кавы шырока пашырася ў Еўропе калі? 

a) XVI ст. 

b) XVII ст. 

!c) XVIII ст. 

d) XIX ст. 

e) XV ст. 

161. Першай кнігай, што ў 1450-я гг. выдаў вынаходнік друкавальнага прэса 

Іяган Гутэнбург, стала? 

a) Малая падарожная кніжыца 

!b) Біблія 

c) Граматыка лацінскай мовы 

d) Повесць пра Трыстана і Ізольду 

e) «Кніга падарожжаў» Марка Пола.  

162. Першая друкарня на тэрыторыі сучаснай Беларусі (у Брэсце) належала? 

a) Жыгімонту ІІ 

b) Францыску Скарыне 

!c) Мікалаю Радзівілу Чорнаму 

d) Боне Сфорцы 

e) Яну Ласкаму. 

163. Чый пераклад Бібліі на польскую мову, што выдадзена ў 1563 г. у Брэсце? 

a) Анджэя Волана 

b) Сымона Буднага 

c) Мікалая Рэя 

d) Марціна Чаховіча 

!e) Яна Ласкага. 

164. Стварыў першыя еўрапейскія факторыі ў Індыі? 

a) Фернан Магелан 

!b) Васка Да Гама 

c) Хрыстафор Калумб 

d) Барталамеу Дыяш 

e) Фернан дэ Андрада. 

165. Быў кіраўніком 1-й кругасветнай марской экспедыцыі ў 1519—1521 гг.? 

!a) Фернан Магелан 

b) Васка Да Гама 

c) Хрыстафор Калумб 

d) Барталамеу Дыяш 

e) Фернан дэ Андрада. 

166. 12 кастрычніка 1492 г. гэты мараплаўца адкрыў Амерыку? 



a) Фернан Магелан 

b) Васка Да Гама 

!c) Хрыстафор Калумб 

d) Барталамеу Дыяш 

e) Фернан дэ Андрада. 

167. Заканадаўцам мод і найбуйнейшым рэфарматарам XVI ст. у ВКЛ хто стаў? 

a) Францыск Скарына 

!b) Бона Сфорцы 

c) Леў Сапега 

d) Сымон Будны 

e) Мікалай Радзівіл Чорны. 

168. Віленскі ўніверсітэт быў створаны ў? 

a) 1576 г. 

!b) 1579 г. 

c) 1570 г. 

d) 1592 г. 

e) 1641 г. 

169. Юрыдычны і медыцынскі факультэты Віленскага ўніверсітэта заснаваны ў? 

a) 1576 г. 

b) 1579 г. 

c) 1570 г. 

d) 1592 г. 

!e) 1641 г. 

170. Хто з пералічаных не быў выпускніком Кракаўскага ўніверсітэта? 

a) Мікалай Капернік 

b) Сымон Будны 

c) Францыск Скарына 

d) Пётр Скарга 

!e) Мялецій Сматрыцкі. 

171. Хто быў фундатарам Астрожскай Акадэміі (1576)? 

a) Бона Сфорцы 

!b) Васіль-Канстанцін Астрожскі 

c) Яўстафій Валовіч 

d) Ян Кішка 

e) Мікалай Радзівіл Чорны. 

172. Карабель, што ажыццявіў першае кругасветнае плаванне ў 1522 г.? 

a) «Санта Марыя» 

!b) «Вікторыя» 

c) «Сіракузія» 

d) «Арго» 

e) «Аўрора». 


