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Завдання державного випускного іспиту 

Основна сесія 

 

15 червня 2022 р.                                                                                      Тривалість – 3 год. (180 хв.) 

 

 

ВКАЗІВКИ 

1. Після того, як Ви отримали зошит завдань і аркуш для відповідей, перевірте, чи вони не 

містять чітко видимого дефекту друку. Помітивши дефект, повідомте екзаменатору. 

2. Переконайтеся, що аркуш для відповідей позначений наліпкою, номер якої співпадає 

з Вашим порядковим номером у протоколі складання іспиту. 

3. Відповіді на запитання завдання перш за все Ви можете записати в зошит завдань, у якому 

залишено місце для чернетки. Якщо Ви не маєте сумнівів щодо відповіді, одразу запишіть 

її в аркуші для відповідей. Оцінювачам буде надано лише аркуш для відповідей! 

4. Під час іспиту Ви можете писати ручкою з чорним чорнилом, олівцем, користуватися 

гумкою.  

5. В аркуші для відповідей записи робіть тільки ручкою з чорним чорнилом, акуратно і 

розбірливо. В аркуші для відповідей не використовуйте гумки чи засобів для корекції. 

6. Бережіть аркуш для відповідей (не надірвіть і не зімніть його). Відповіді, записані на 

пошкоджених аркушах, оцінюватися не будуть.  

7. Вибрані відповіді на 01–25 запитання в аркуші для відповідей позначте хрестиком 

(позначте лише один варіант відповіді). Відповіді, які позначено не чітко, виходять за 

межі призначеного для них віконця і виправлені відповіді будуть оцінені в 0 балів. 
Якщо Ви зробили помилку, виправити її Ви можете у місці, вказаному в аркуші для 

відповідей. 

8. Відповіді на 26–51 запитання запишіть у відведеному для цього місці в аркуші для 

відповідей. Відповіді, записані за вказаними межами, оцінюватися не будуть. 

9. Якщо Ви не відповіли на яке-небудь запитання, не розчаровуйтеся і намагайтеся 

відповісти на інші. 

10. В аркуші для відповідей не повинно бути записів чи інших знаків, які б дозволили 

ідентифікувати автора роботи. 

11. Після закінчення іспиту зошит завдань можна взяти з собою. 

 

Зичимо Вам успіху! 
 



2  

 

 
ISTORIJA   ●   Valstybinio brandos egzamino užduotis   ●   Pagrindinė sesija 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВІДПОВІДІ В АРКУШ ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 
 



3  

 

 

ISTORIJA   ●   Valstybinio brandos egzamino užduotis   ●   Pagrindinė sesija 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВІДПОВІДІ В АРКУШ ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 

 

Правильна відповідь на кожне із 01–25 запитань оцінюється в один бал. На ці запитання є 

лише одна правильна відповідь. 

 
01. Хто згідно порядку, встановленого Конституцією Республіки Литва від 1992 р., надає 

громадянство Республіки Литва? 

A  Голова Конституційного Суду 

B  Президент Республіки 

C  Голова Сейму 

D Міністр внутрішніх справ 

 
02. У Конституції Республіки Литва від 1992 р. вказано, що інформацію про приватну особу 

можна збирати лише на підставі: 

A  мотивованого рішення суду; 

B  дозволу, наданого прокурором; 

C  згоди керівника служби безпеки; 

D дозволу, наданого суддею. 

 
03. Хто згідно Конституції Республіки Литва від 1992 р. вирішує основні питання закордонної 

політики і разом з Урядом здійснює закордонну політику? 

A  Прем’єр-міністр 

B  Президент Республіки 

C  Голова Сейму 

D Міністр закордонних справ 

 
04. Яка з цих битв відбулася на території сьогоднішньої Литви?  

A  біля озера Дурбе 

B  при місцевості Сауле 

C  на річці Ворсклі 

D  Грюнвальдська (Жальґіріська) 

 
05. За Кревською унією 1385 р., великий князь литовський Ягайло був повинен: 

A  відмовитися від претензій на престол Великого князівства Литовського; 

B  скасувати Пани-Раду (Раду Великого князівства Литовського); 

C  призначити великого князя литовського Вітовта володарем Великого князівства 

Литовського; 

D  приєднати землі Русі до Польщі. 

 
06. Мікалоюс Даукша у «Передмові до ласкавого читача» заохочував: 

A  заснувати Вільнюський університет; 

B  скасувати привілеї бояр; 

C  підтримувати протестантську віру; 

D  берегти рідну мову. 
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07. Виберіть правильну хронологічну послідовність цих подій. 

1. Люблінська унія 

2. Видання першої литовської книги 

3. Заснування Вільнюського університету 

4. Привілей великого князя литовського Олександра 

A  2, 4, 1, 3 

B  3, 1, 4, 2 

C  4, 2, 1, 3 

D  1, 4, 3, 2 

  
08. Яку працю написав Казімєрас Семенавічюс (Казимир Семенович)? 

A  «Велике мистецтво артилерії» 

B  «Історія Литви» 

C  «Мала подорожня книжка» 

D  «Постілла» (збірка проповідей, прим. пер.) 

 
09. Чотирирічний сейм (1788–1792 рр.) Республіки Обох Народів (Речі Посполитої):  

A  звільнив селян від кріпацтва; 

B  затвердив відокремлення церкви і держави; 

C  вирішив збільшити військо;  

D  скасував привілеї бояр. 
 
10. Якому архітектурному стилю є характерним дотримання принципів античного мистецтва, 

раціональні форми, симетрія і помірковане оздоблення рельєфами чи скульптурами?  

A  Бароко 

B  Готиці 

C  Класицизму 

D  Романтиці 
 

11. Вільнюський університет було закрито після: 

A  III поділу Республіки Обох Народів (Речі Посполитої); 

B  Повстання 1794 р.; 

C  Повстання 1830–1831 рр.;  

D  Повстання 1863–1864 рр. 

 

12. Яка особистість литовського національного відродження 

увічнена на світлині?  

A  Антанас Мацкявічюс  

B  Йонас Мачюліс-Майроніс 

C  Юозас Тумас-Вайжґантас 

D  Мотєюс Валанчюс 

 
13.  Яка держава підтримувала навколосвітню подорож, 

організовану Фернаном Магелланом (1519–1522 рр.)? 

A  Англія  

B  Іспанія  

C  Португалія 

D  Франція 
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14. До якої держави на Віденському конгресі, який відбувався у 1814–1815 рр., була віднесена 

територія, що є заштрихована і позначена цифрою 1?  

 

A  до Австрії 

B  до Нідерландів 

C  до Франції 

D  до Прусії 

 

 
15. Яка подія XIX ст. зображена на малюнку?  

 

A  Скасування кріпацтва у Росії 

B  Відкриття Паризької мирної 

конференції 

C  Проголошення Французької 

імперії 

D  Проголошення Німецької 

імперії 

 

 
16. Ідеї якої політичної течії висловлені у цьому тексті?  

Сучасне буржуазне суспільство, яке виникло з глибин феодального суспільства, що 

потерпіло крах, не скасувало антагонізму класів. Воно лише перенесло нові класи, нові умови 

пригноблення [...] у новий порядок. Проте наша епоха, епоха буржуазії, відзначається тим, 

що вона спростила антагонізм класів: суспільство розколюється [...] на два протилежні 

табори, на два великих класи, що стоять один проти одного – буржуазію і пролетаріат. 

A  Фашизму 

B  Консерватизму 

C  Лібералізму 

D  Соціалізму 
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17. Президент США Вудро Вільсон у «Чотирнадцяти пунктах» не пропонував: 

A  заснувати міжнародної організації; 

B  створювати незалежної Польської держави; 

C  зупиняти поширення комунізму у Європі; 

D  усім державам зменшувати армії. 

 
18. У 1921 р. Совєтський союз, розпочавши запровадження Нової економічної політики, прагнув: 

A  відновити зруйновану громадянською війною економіку; 

B  остаточно скасувати приватну власність у країні; 

C  запровадити соціалістичну систему у сільському господарстві і промисловості; 

D  розпочати комплексне створення великої промисловості. 

 
19. Якою є головна думка карикатури 1936 р. «Сходи на шляху до слави»?  

 
 

A  Політика відмови від 

співпраці з А. Гітлером 

B  Безуспішна закордонна 

політика А. Гітлера 

C  Політика поступок 

А. Гітлеру 

D  Спротив агресивній політиці 

А. Гітлера 
 

На людях надпис: «Безхребетні лідери 

демократії»  

На килимі написано (знизу вгору): 

«Роззброєння», «Укріплення Рейнської 

зони», «Данцінг»... «Володар 

Всесвіту». 

 

20. Якої цифрою на мапі позначена держава, у якій в 1980 р. почався рух «Солідарність»?  

 

A  1 

B  2 

C  3 

D  4 
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21. Яка міжнародна подія вочевидь показала, що слова, сказані керівником Совєтського союзу 

Нікітою Хрущьовим на Верховній Раді під час його правління, були всього лише 

демагогією1? 

Признати існування різних систем, признати за кожним народом право самостійно 

вирішувати усі політичні і соціальні питання своєї країни, поважати суверенітет і 

дотримуватися принципу невтручання у внутрішні справи, вирішувати всі міжнародні 

питання шляхом перемовин – ось що передбачає співіснування на розумній основі.  

A  Війна в Афганістані  

B  Війна в Кореї  

C  Празька весна 

D  Повстання в Угорщині  

 
22. Щодо дотримання якого положення Гельсінського заключного акту, підписаного в 1975 р., у 

Леоніда Брежнєва постійно виникали проблеми? 

A  Співпраця в економічній галузі  

B  Непорушність кордонів держав у Європі 

C  Підтримання культурних стосунків 

D  Повага до прав і свобод людини 

 

23. Який міжнародний конфлікт зображено на 

карикатурі «Міжнародні змагання на трасі 

швидкісного спуску»? 

A  Війна в Афганістані 

B  Блокада Берліну 

C  Карибська криза 

D  Війна у В’єтнамі 

 

 

 
 

На книзі надпис: «Як зупинитися?» 

На табличці надпис: «Траса Холодної війни». 

На лижах надпис: «Зброя», «Розвиток». 

 

 
24. На початковому етапі реформ Міхаіл Ґорбачьов не прагнув:  

A  запровадити повернення приватної власності; 

B  зберегти єдиновладдя комуністичної партії; 

C  покращити стосунки з державами Заходу; 

D  пришвидшити зростання сільського господарства і промисловості. 

 

25. Яка держава не є постійним членом Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй?  

A  Японія 

B  Великобританія 

C  Китай 

D  Франція 

                                                 
1 Демагогія – обман, здiйcнюваннй викривленням фактiв або брехливими обіцянками. 
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Дайте відповіді на запитання, опираючись на джерела і свої знання.  
 

Джерело А (Присяга на вірність васалів графу Фландрійському Вільгельму)  
У квітні, 7 дня, в четвер, графові було складено обітницю вірності. По-перше, вона була 

складені у такій формі. Граф запитав, чи чоловік в його присутності хоче стати повністю його 

людиною, і тoй відповів: «Хочу». Тоді він стуляв долоні, які, стиснувши, тримав граф, і так один, і 

другий запечатували свій союз поцілунком. По-друге, той, хто складав обітницю, присягав на 

вірність такими словами: «Присягаю своєю вірою, що віднині буду вірним графові Вільгельму, і, 

незважаючи ні на що, поважатиму, як тільки можливо, свою обітницю послуху щиро і без 

обману». По-третє, та сама особа присягала на мощах святого. Тоді граф з прутиком, який він 

тримав у руці, надавав інвеституру усім тим, які за цим договором присягали на вірність і послух, і 

всі разом складали присягу. 
 

Джерело B (Схема сівозміни) 

 

Джерело C (Зміни в обробітку землі) 

 
 

Джерело D (Уривок з правил, встановлених брюссельськими мануфактурниками) 
1. Ніхто не повинен чистити сукна чи сувої сукна, збираючись їх прати чи фарбувати, [...] не 

давши перед тим їх на огляд, щоб встановити, чи вони у доброму стані і є цілими [...], інакше 

загрожує кара в 10 су. 

4. Жоден чесальник не може чесати, якщо його чесалка віднині не має 21 зубчика [...], інакше 

йому загрожує кара в 10 су і конфіскація чесалки.  

5. Жодна чесальниця не може чесати за межами Брюсселя, інакше їй загрожує кара в 10 су і 

конфіскація чесалки; все це на користь підмайстра, який її оскаржить. 

11. Ніхто не повинен складати чи розкладати сукна, позначеного інспекторами, не давши 

його на перевірку гільдії. Кожен учень-валяльник, який бажає навчитися цього ремесла, повинен 

сплатити цехові один старий екю. 

 

26. Поясніть поняття «інвеститура», що використовується у джерелі «А». Вкажіть основне 

зобов’язання васала сеньйорові. 
 

Чернетка  

Інвеститура ......................................................................................................................................................   

........................................................................................................................................................................... 

Зобов’язання  ..................................................................................................................................................    

 (2 бали) 
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27. До якого стану належать люди, описані у джерелі «А»? Наведіть дві риси, характерні для 

цього стану.  
 

Чернетка 

Стан ................................................................... 

Характерні риси: 

1. ......................................................................................................................................................................   

2. ......................................................................................................................................................................   

(3 бали) 

28. Назвіть сівозміну, зображену у джерелі «B». Вкажіть перевагу цієї сівозміни.  
 

Чернетка  

Сівозміна .............................................................  

Перевага ..........................................................................................................................................................     

 (2 бали) 

29. Опираючись на джерело «C», вкажіть два нововведення, які були запроваджені у сільському 

господарстві.  
 

Чернетка 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

 (2 бали) 

30. Що було характерним для виробництва у майстерні ремісника (джерело «D»)? Вкажіть дві 

особливості.  
 

Чернетка 

1. ......................................................................................................................................................................   

2. ...................................................................................................................................................................... 

 (2 бали)  

31. Як називається спільнота, у яку об’єднувалися ремісники? Вкажіть дві цілі цієї спільноти.  
 

Чернетка 

Назва .............................................................   

Цілі: 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

 (3 бали)  

32. Назвіть суспільний лад, що відображається у цих джерелах. Трьома твердженнями охарак-

теризуйте риси цього ладу.  
 

Чернетка  

Лад .............................................................  

Риси: 

1. ......................................................................................................................................................................   

2. ......................................................................................................................................................................   

3. ......................................................................................................................................................................   

 (4 бали)  
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВІДПОВІДІ В АРКУШ ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 
 

Дайте відповіді на запитання, опираючись на джерела і свої знання.   
 

Джерело А (З 95 тез Мартіна Лютера) 

6. Папа не має влади відпустити жодного гріха, а лише оголосити і признати, що гріх 

відпускає Бог. 

21. Помиляються ті проповідники індульгенції, які кажуть, що людина завдяки папським 

індульгенціям звільняється від покарань і знаходить спасіння.  

62. Істинний скарб Церкви – це пресвяте Євангеліє божественної слави і Його милосердя.  

82. Чому папа не надає відпусту усім душам, керуючись пресвятим милосердям, що було б 

найправильніше, хоча незліченну кількість душ звільняє заради злощасної монети, призначеної на 

будівництво базиліки. 
 

Джерело B (З постанов Тридентського собору) 

Основа віри лежить не лише в Біблії, але й в навчанні Вчителів Церкви. 

Лише Церква має право тлумачити Біблію. 

Людина заслуговує на Боже милосердя не лише вірою, але й добрими справами. 

Зловживання і торгівля індульгенціями заборонені навіть і служителям Церкви.  

Єдина мова проповідей і Біблії – латинська. 

Лише папа може очолювати Церкву. 

 

Джерело C (З листів Св. Ігнатія 

Лойоли до імператора Карла V) 
Пошук засобу, що його надають 

університети, які своїм прикладом релі-

гійного життя і непідкупністю като-

лицької доктрини ведуть людину до 

добра – більше ніж пошук інших 

засобів, до яких варто вдаватися проти 

дуже поширеного зла, що лютує в 

Німеччині, – видається не лише розум-

ною, але й абсолютно обов’язковою 

річчю і, по правді, такий пошук є 

натхненний Богом. Нехай так вчинить 

провидіння, щоб це почасти могло 

статися, з поміччю Божого милосердя 

через колегію нашого Товариства, що її 

Ваша Величність заснує у Відні.  

 

Джерело D (Європа XVI ст.)  

 
 
 
33.  Вкажіть три причини, чому М. Лютер критикував Католицьку Церкву (джерело «А»).  
 

Чернетка 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 
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34.  Порівнявши тези М. Лютера і постанови Тридентського собору, вкажіть одну подібність і 

одну відмінність (джерела «А» і «B»). 
 

Чернетка 

Подібність ......................................................................................................................................................   

Відмінність .....................................................................................................................................................    

 (2 бали) 

35. Назвіть релігійні рухи, початок яким дали М. Лютер і Тридентський собор.  
 

Чернетка 

М. Лютер  ........................................................   Тридентський собор ........................................................ 

 (2 бали) 

36.  Яку організацію очолював автор джерела «C»? Вкажіть основну мету цієї організації і 

поясніть, яким чином її намагалися досягти.  
 

Чернетка  

Організація .....................................................................................................................................................   

Мета ............................................................................................................................................................. 

Пояснення ..................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 

37.  Поясніть, як закінчилося змагання релігійних рухів на територіях, позначених на мапі 

цифрами 1, 2 і 3 (джерело «D»). 
 

Чернетка 

1 – .................................................................................................................................................................... 

2 – .................................................................................................................................................................... 

3 – .................................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 

38.  Вкажіть по два наслідки для політики, культури і релігійного життя Європи, що їх 

спричинили релігійні рухи, описані у вищe зазначених джерелах. 
 

Чернетка 

Для політики: 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

Для культури: 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

Для релігійного життя: 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................................................... 

 (6 балів) 
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВІДПОВІДІ В АРКУШ ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 
 

Дайте відповіді на запитання, опираючись на джерела і свої знання.  
 

Джерело А (З книги Кястутіса К. Ґірнюса «Партизанська боротьба у Литві») [Тут і далі 

партизани – це учасники руху спротиву жителів Литви совєтській окупації, у період 1944–1953 рр.] 
Незважаючи на великі жертви і героїзм, партизани не здобули перемоги. Але вони ніколи і 

не сподівалися вибороти її своїми силами. Довго партизани чекали на втручання Заходу, але так 

його і не дочекалися. [...]  

Якщо тепер зрозуміло, що становище партизанів було безнадійним, то у ті вирішальні дні 

справи виглядали ще більш непевнішими. Рішення зі зброєю в руках боротися за свободу своєї 

країни не було ні нерозумним, ні недостойним. Коли в 1944 р. виникло питання, чи наважитись на 

ризик смерті, йдучи у лави комуністичної армії, чи наважитись на ризик смерті у лісах 

Батьківщини, борючись за свободу краю, то багато литовців вибрало друге рішення. [...] 

Звичайний господарник мабуть шкодував про своє рішення не підтримувати ні партизанів, ні 

влади, коли «ястребки», увірвавшись одного ранку на його садибу, повідомляли йому, що він і вся 

його сім’я висилаються в Сибір.   

Повоєнний час був трагічним часом. Не було легких рішень чи виходів, які гарантували б 

безпеку людині без компромісів совісті, не забруднюючи руки кров’ю. У певному сенсі 

найбільшими «реалістами» і «тверезо» думаючими людьми були ті, хто вже у 1944 р. передбачив 

перемогу совєтів, зрозумів істотну роль терору в системі сталінського режиму і робив відповідні 

висновки. Але ці люди зраджували не лише свою Батьківщину – вони ще й доносили на сусіда, 

тим самим прирікаючи його на тюрму, якщо не на смерть.  

 

Джерело B (З книги Арвідаса Анушаускаса «Со-

вєтське нищення народу Литви у 1940–1958 рр.») 
Від початку 1946 р., хоча партизанів й стало менше 

[...], НКВД ще більше активізувало свою боротьбу зі 

збройним спротивом. Тепер більше уваги приділялося 

організації боротьби з партизанами, приймаючи до уваги 

місцеві умови. Зі свідчень енкаведистів, на їх думку, 

такими умовами були: величезний націоналізм, що мав 

історичне коріння; фанатична релігійність; ведення селя-

нами індивідуального господарства. З причини цих умов, 

спротив литовців було важко подолати – лише змінивши 

ці умови або насильно їх знищивши, Совєтський союз міг 

би повністю запанувати у Литві. [...] 

Нову хвилю геноциду спричинив наказ совєт-

ського генерал-майора Ю. Барташюнаса від 15 лютого 

1946 р. За своїм змістом він був більше подібний до 

ультиматуму: «Сім’ї тих учасників бандитських і бур-

жуазно-націоналістичних організацій, які не здадуться 

установам Народного Комісаріату Внутрішніх Справ – 

арештувати і депортувати. [...] Осіб, які не складуть 

зброю і не повідомлять про бункери та криївки, що вони 

їх мають, – арештувати і судити як бандитів. [...] Усіх 

тих, хто, знаючи місця знаходження бункерів та криївок, 

не повідомили про це установам Народного Комісаріату 

Внутрішніх Справ – арештувати і судити як підсобників 

бандитів.» 

 

Джерело C (Карикатура, 

опублікована в партизанській 

пресі у 1951 р.) 
 

 
SNO –  Організація Об’єднаних Націй 

Надписи:  

на щиті: Мир;  

на штанах: СССР;  

на шматку карти: Корея. 
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Джерело D (Із мемуарних записок Бронюса Крівіцкаса. «Про визвольну боротьбу і героїзм») 

Історика з майбутнього, який відкриє сторінки нинішнього життя нашого народу, 

найбільше здивують дві речі. Найперше його мають здивувати небачене страхіття нинішнього 

рабства, жорстокість, якій немає взірця, і та так надзвичайно вдосконалена система кому-

ністичного рабства, яка, здається, має придушити останній подих вільної людини, перетворити її 

на раба не лише у фізичному, але й в духовному сенсі. Проте ще більше історика з майбутнього 

здивує те, що наш народ після цього страшного рабства не тільки не став на коліна, але й 

спромігся вести таку надзвичайно важку і величну боротьбу. І запитає той історик, звідки брали 

витримку і силу десятки тисяч партизанів, які радше вибирали смерть, ніж страшне рабство 

ворога, звідки брали сил поневолені, які радше вибирали вінець мученика, ніж зраду. І, шукаючи 

відповіді на ці запитання, він з тихою пошаною повинен буде схилити свою голову перед 

надзвичайною духовною величчю нашого народу. 

 

39. Вкажіть дві причини, чому жителі Литви вирішували йти у лави партизанів (джерело «А»).  

Чернетка 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

 (2 бали) 

40. Виділіть дві позиції пристосуванства, що згадуються у джерелі «А». Якими були наслідки у 

випадку кожної із цих позицій тим, хто їх сповідував?  

Чернетка 

1 позиція .......................................................................................................................................................... 

Наслідок .......................................................................................................................................................... 

2 позиція .......................................................................................................................................................... 

Наслідок .......................................................................................................................................................... 

 (4 бали)  

41. Назвіть два згадані у джерелі «B» засоби, з допомогою яких совєтська влада намагалася 

розправитися з партизанами. Поясніть, чому, на думку енкаведистів, їх було важко подолати. 

Чернетка 

Засоби:  

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

Пояснення ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 

42. Вкажіть дві думки карикатури про закордонну політику Совєтського союзу. Поясніть, чому 

для партизанів було важливо зобразити на карикатурі позицію ООН (джерело «C»). 

Чернетка 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

Пояснення ..................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

(3 бали) 
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43. Трьома твердженнями обґрунтуйте слова Б. Крівіцкаса про існуючу тоді «систему рабства» 

(джерело «D»). 

Чернетка 

1. ...................................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................................  

3. ...................................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 

44. У нинішній Литві спадщина партизанської боротьби набула свого змісту у царинах політики, 

права, освіти і культури. Вкажіть по одному прикладу з кожної царини. 

Чернетка 

Політика .......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Право ............................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

Освіта ............................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Культура .......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 (4 бали)  

 

 

Дайте відповіді на запитання, опираючись на джерела і свої знання. 
 

Джерело А (З книги «Історія Литви»)  

У 1918–1940 рр. масштаб еміграції з Литви був одним із найбільших у Європі. Він зростав 

також з причини діяльності різних еміграційних агентств – часто вони спокушали клієнтів 

нереальними обіцянками. [...] Мотиви еміграції з Литви були перш за все економічними. У 1920–

1940 рр. емігрувало приблизно 102 500 мешканців, переважна більшість – литовці, молоді 

працездатні чоловіки, некваліфіковані працівники сільського господарства. Одначе, досить 

інтенсивно емігрували з Литви і євреї – їх кількість склала 34 відсотки від усіх емігрантів. 30 

відсотки емігрантів з Литви у той період відбули у США, 24,4 відсотка – у Бразилію, 16,3 відсотка – 

в Аргентину, майже 8 відсотків – в Канаду, 4,3 відсотка – в Уругвай. Дещо менші колонії литовців 

були майже в усіх державах світу; у більш віддалені місця їхали і литовські священики-місіонери. 

[...] Литовці, що оселилися в іноземних державах, відіграли чималу роль в економіці тих країв. 

Щоправда, найбільшу користь давали грошові перекази родичам – ці надходження складали біля 10 

відсотків річного бюджету держави. 
 

Джерело B (З книги «Міжвоєнна Литва») 
Особливо болісними для Литви були наслідки війни і окупації. Совєтський союз, що 

окупував Литву у 1940 р., почав здійснювати масові репресії жителів – особливо репресії 

посилились після Другої світової війни. У 1941–1949 рр. було убито і депортовано біля 500 тис. 

осіб. Німецька окупаційна влада у 1941–1944 рр. здійснювала геноцид євреїв, було знищено біля 

350 тис. осіб. Біля 70 тис. жителів Литви було вивезено на роботи у Німеччину. Наприкінці війни, 

біля 60 тис. жителів подалися на Захід (у Німеччину, США та ін.), тому чисельність населення у 

Литві дуже зменшилась. 
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Джерело C (З книги «Литва у 1940–1990 рр.: історія окупованої Литви») 

У післясталінський період кількість жителів Литви постійно зростала: у 1950 р. було 2 млн. 

573 тис., у 1959 р. – 2 млн. 711 тис., у 1979 р. – 3 млн. 398 тис., у 1989 р. – 3 млн. 690 тис. 

Протягом 1959–1989 рр. литовців у Литві збільшилося на 773 тис., тобто на 36 відсотків. [...] Брак 

робочої сили і совєтська індустріальна політика обумовили постійну і чисельну іміграцію 

російськомовних осіб у країни Балтії. Приблизно у 1965 р. загальна кількість російських мігрантів 

[у країнах Балтії] перевищувала 1 млн. осіб. Незважаючи на суворий політичний режим, у Литві 

збереглося сприятливе демографічне становище. Протягом усіх років совєтської окупації кількість 

литовців складала біля 80 відсотків від жителів Литви; цей показник був значно кращим ніж у 

Латвії і Естонії (у 1989 р. латиші у Латвії складали 52 відсотки від усіх жителів республіки, а в 

Естонії естонців було 61,5 відсотка). 
 

Джерело D (Зміни чисельності населення Литви, 1950–2013 рр.) 

 
 

 

 

45. Вкажіть дві цілі, що їх прагнули емігранти, залишаючи Литву у 1918–1940 рр. (джерело «А»).  

Чернетка 

1. ......................................................................................................................................................................   

2. ...................................................................................................................................................................... 

 (2 бали) 

46. Вкажіть три причини, що обумовили зміни чисельності населення Литви у 1941–1949 рр. 

(джерело «B»). 

Чернетка 

1. ......................................................................................................................................................................   

2. ...................................................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 



16  

 

 
ISTORIJA   ●   Valstybinio brandos egzamino užduotis   ●   Pagrindinė sesija 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ВІДПОВІДІ В АРКУШ ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 
 

47. Опираючись на джерела «A» і «B» та свої знання, вкажіть три відмінності між еміграцією, 

що відбувалася у міжвоєнні роки, та еміграцією у роки війни.  

Чернетка 

1. ....................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................   

2. ....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 

48. Опираючись на джерело «A» та свої знання, вкажіть, які були наслідки для економіки Литви 

від еміграції, що відбувалася у міжвоєнні роки, та від еміграції у роки Другої світової війни.  

Чернетка 

У міжвоєнні роки ........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................    

У роки Другої світової війни ........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

 (2 бали) 

49. Вкажіть два аспекти змін національного складу населення Литви у 1950–1989 рр. 

(джерело «C»).   

Чернетка 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

 (2 бали) 

50. Опираючись на джерело «D» та свої знання, вкажіть, які три причини обумовили зміни 

національного складу населення Литви після 1991 р. 

Чернетка 

1. ....................................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................................... 

 (3 бали) 

51.  Виділіть хронологічні межі двох періодів у XX–XXI ст.ст., коли еміграція з Литви майже не 

відбувалась і коли з Литви емігрувало найбільше людей. Охарактеризуйте обставини 

кожного політичного періоду, які обумовили таку ситуацію.   

Чернетка 

Еміграція майже не відбувалась ........................ – ........................ рр. 

Політичні обставини ...................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................  

Емігрувало найбільше людей ........................ – ........................ рр. 

Політичні обставини ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

(4 бали) 


