
 
ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ 
 ДЛЯ САМАПРАВЕРКІ  

 

 
1) Аб’ектамi археалагiчнага вывучэння не з’яўляюцца: 
а) рэшткi арашальных сiстэм 
б) наскальныя малюнкi 
в) помнікі пісьменнасці 
г) скарбы 
 
2) Стаянка – гэта 
а) неўмацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў 
б) неўмацаванае паселішча жалезнага веку 
в) умацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў 
г) умацаванае паселішча жалезнага веку 
 
3) Гарадзішча – гэта 
а) неўмацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў 
б) неўмацаванае паселішча жалезнага веку 
в) умацаванае паселішча каменнага-бронзавага вякоў 
г) умацаванае паселішча жалезнага веку 
 
4) Да закрытых комплексаў не адносіцца:  
а) скарб 
б) пахаванне 
в) культурны слой на паселішчы 
г) спаленае жытло 
 
5) Да адкрытых комплексаў не адносяцца:  
а) выпадкова знойдзеныя вырабы 
б) гаспадарчая яма доўгачасовага выкарыстання 
в) культурны слой на паселішчы 
г) скарб 
6) Метады трасалогіі выкарыстоўваюцца для:  
а) датавання артэфактаў 
б) вызначэння функцыi рэчаў 



в) вызначэнне месца вытворчасцi старажытных вырабаў 
г) кансервацыі і рэстаўрацыі знаходак. 
 
7) Група помнiкаў, абмежаваных у часе i ў прасторы i аб’яднаных 
падабенствам тыпаў паселішчаў, пабудоў, пахавальнага абраду, 
керамiкi, некаторых формаў прылад працы, зброi i ўпрыгожанняў, 
называецца  
а) адкрыты комплекс 
б) закрыты комплекс 
в) культурны пласт 
г) археалагічная культура 
 
8) Адувайская эпоха датуецца  
а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму 
б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму 
в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму 
г) 40 – 12 тыс. гг. таму 
 
9) Ашэльская эпоха датуецца 
а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму 
б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму 
в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму 
г) 40 – 12 тыс. гг. таму 
 
10) Эпоха мусцье датуецца  
а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму 
б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму 
в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму 
г) 40 – 12 тыс. гг. таму 
 
11) Верхні палеаліт датуецца:  
а) 3 млн. – 700 тыс. гг. таму 
б) 700 – 150/120 тыс. гг. таму 
в) 150/120 – 40 тыс. гг. таму 
г) 40 – 12 тыс. гг. таму 
12) Фінальны палеаліт датуецца:  
а) 700 – 150/120 тыс. гг. таму 
б) 150/120 – 40 тыс. гг. таму 
в) 40 – 12 тыс. гг. таму 
г) 12 – 10 тыс. гг. таму 
 
13) Мезаліт датуецца:  



а) 40 – 12 тыс. гг. таму 
б) 12 – 10 тыс. гг. таму 
в) 9 – 5 тыс. гг. да н.э. 
г) 5 – 3 тыс. гг. да н.э. 
 
14) Неаліт датуецца:  
а) 40 – 12 тыс. гг. таму 
б) 12 – 10 тыс. гг. таму 
в) 9 – 5 тыс. гг. да н.э. 
г) 5 – 3 тыс. гг. да н.э. 
 
15) Бронзавы век датуецца:   
а) 9 – 5 тыс. гг. да н.э. 
б) 5 – 3 тыс. гг. да н.э. 
в) канец 3 тыс. да н.э. – 7 ст. да н.э. 
г) 7 – 5 ст. да н.э. 
 
16) Ранні жалезны век датуецца:  
а) 5 – 3 тыс. гг. да н.э. 
б) канец 3 тыс. да н.э. – 7 ст. да н.э. 
в) 7 – 5 ст. да н.э. 
г) 7 ст. да н.э. – 5 ст. н.э. 
 
17) Для вызначэння функцыі рэчаў выкарыстоўваецца метад 
а) радыевугляродны 
б) дэндрахраналагічны 
в) трасалагічны 
г) стратыграфічны 
 
 
 
18) Прылада, якая з’яўляецца ў ашэльскую эпоху – гэта  
а) чопер 
б) чопінг 
в) сфероід 
г) рубіла 
 
19) Выкарыстанне чалавекам агню пачынаецца ў эпоху 
а) алдувай 
б) ашэль 
в) мусцье 
г) фінальны палеаліт 



 
20) Рассяленне  старажытных людзей у Еўропе пачалося ў эпоху  
а) алдувай 
б) ашэль 
в) мусцье 
г) фінальны палеаліт 
 
21) Час панавання неандэртальцаў  
а) алдувай 
б) ашэль 
в) мусцье 
г) фінальны палеаліт 
 
22) Характэрная прылада працы мусцьерскай эпохi – гэта  
а) чопер 
б) чопінг 
в) рубіла 
г) востраканечнік 
 
23) Раннепалеалітычныя крамянёвыя вырабы не былі знойдзены ў 
мясцовасці 
а) Абідавічы 
б) Свяцілавічы 
в) Бердыж 
г) Юравічы 
 
 
24) Першае пранікненне чалавека на тэрыторыю Беларусі адбылося  
а) 500 – 100 тыс. гг. таму 
б) 100 – 40/35 тыс. гг. таму 
в) 40/35 – 14 тыс. гг. таму 
г) 14 – 10 тыс. гг. таму 
 
 
25) Асноўны аб’ект палявання ў эпоху верхняга палеаліту: 
а) дыназаўр 
б) мамант  
в) паўночны алень 
г) высокародны алень 
 
26) Да мастацтва эпохі верхняга палеаліту не адносіцца: 
а) арнаментацыя керамікі 



б) палеалітычныя венеры 
в) наскальныя малюнкі 
г) гравіроўка па косці і рогу 
 
27) Дзе былі выяўлены самыя старажытныя паселішчы краманьёнцаў 
на тэрыторыі Беларусі?  
а) Абідавічы, Клеявічы 
б) Свяцілавічы,  
в) Падлужжа 
г) Юравічы, Бердыж 
 
28) Асноўная тэрыторыя распаўсюджання грэнскай культуры 
а) Панямонне 
б) Заходняе Палессе 
в) Верхняе Падняпроўе 
г) Падзвінне 
 
29) Асаблівасцю грэнскай культуры з'яўляецца наяўнасць у 
інвентары  
а) асіметрычных крамянёвых наканечнікаў стрэл 
б) керамікі 
в) мікралітаў 
г) арнаментаваных касцяных вырабаў 
 
30) Асноўная тэрыторыя распаўсюджання лінгбійскай культуры 
а) Панямонне 
б) Заходняе Палессе 
в) Верхняе Падняпроўе 
г) Падзвінне 
 
31) Якія вырабы былі вядомы мезалітычнаму чалавеку? 
а) крамянёвыя сярпы 
б) кераміка 
в) лук і стрэлы 
г) каменныя свідраваныя сякеры 
 
32) У эпоху мезаліту атрымоўвае шырокае распаўсюджанне 
а) укладышавая тэхніка 
б) тэхніка свідравання каменю 
в) тэхніка шліфавання каменю 
г) тэхніка пілення каменю 
 



33) Рыбалоўны кручок i гарпун – вынаходніцтвы эпохі 
а) фінальнага палеаліту 
б) мезаліту 
в) неаліту 
г) бронзавага веку 
 
34) Эпохай мезаліту датуецца наступная архалагічная культура: 
а) лінгбійская 
б) кундская 
в) нарвенская 
г) сярэднедняпроўская 
 
35) Калі была заселена асноўная частка тэрыторыі Беларусі 
а) позні палеаліт 
б) фінальны палеаліт 
в) мезаліт 
г) неаліт 
 
 
36) У мезаліце Поўнач Беларусі засялялі плямёны  
а) кундскай культуры 
б) яніславіцкай культуры 
в) кудлаеўскай культуры 
г) нёманскай культуры 
 
37) У мезалітычны час паўднёвы ўсход Беларусі засялялі плямёны 
а) кундскай культуры 
б) яніславіцкай культуры 
в) кудлаеўскай культуры 
г) нёманскай культуры 
 
38) У мезаліце басейн Прыпяці і Нёмана засялялі плямёны 
а) кундскай культуры 
б) яніславіцкай культуры 
в) кудлаеўскай культуры 
г) нёманскай культуры 
 
39) Прыкметай неаліту не з’яўляецца 
а) вытворчая гаспадарка 
б) кераміка 
в) шліфаванне каменю 
г) выплаўка медзі 



 
40) Ткацтва з’явілася ў эпоху  
а) фінальнага палеаліту 
б) мезаліту 
в) неаліту 
г) бронзавага веку 
 
41) Калі на тэрыторыі Беларусі пачалося распаўсюджанне 
жывёлагадоўлі і земляробства? 
а) палеаліт 
б) мезаліт 
в) неаліт 
г) бронзавы век 
 
 
42) Характэрная прыкмета неалітычнага посуду 
а) вострадонасць 
б) плоскадоннасць 
в) наяўнасць ручак 
г) наяўнасць накрывак 
 
43) У неалітычны час Усходняе Палессе было заселена насельніцтвам 
а) днепра-данецкай культуры 
б) нёманскай культуры 
в) верхнедняпроўскай культуры 
г) нарвенскай культуры 
 
44) У неалітычны час Заходнее Палессе і Панямонне былі заселены 
насельніцтвам 
а) днепра-данецкай культуры 
б) нёманскай культуры 
в) верхнедняпроўскай культуры 
г) нарвенскай культуры 
 
45) У неалітычны час Верхняе Падняпроўе было заселена 
насельніцтвам 
а) днепра-данецкай культуры 
б) нёманскай культуры 
в) верхнедняпроўскай культуры 
г) нарвенскай культуры 
 



46) У неалітычны час Паўночная Беларусь была заселена 
насельніцтвам 
а) днепра-данецкай культуры 
б) нёманскай культуры 
в) верхнедняпроўскай культуры 
г) нарвенскай культуры 
 
47) Носьбіты якой культуры займаліся здабычай крэменю шахтавым 
спосабам? 
а) нёманскай культуры 
б) верхнедняпроўскай культуры 
в) нарвенскай культуры 
г) культуры шарападобных амфар 
 
48) Да эпохі неаліту не адносіцца археалагічная культура 
а) кундская 
б) днепра-данецкая 
в) культура лейкападобных кубкаў 
г) нарвенская культура 
 
49) Найбольш старажытныя металiчныя вырабы паходзяць з 
а) Афрыкі 
б) Заходняй Еўропы 
в) Усходняй Еўропы 
г) Пярэдняй Азіі 
 
50) Трыпольская культура датуецца эпохай 
а) мезаліту 
б) неаліту 
в) энеаліту 
г) бронзавага веку 
 
51) Пачатак бронзавага веку звязваецца з  
а) апрацоўкай самароднай медзі 
б) выплаўкай медзі 
в) сплаўкай медзi з цынкам цi олавам 
г) апрацоўкай крычнага жалеза 
 
52) Ямная і катакомбная культуры датуюцца эпохай  
а) мезаліту 
б) неаліту 
в) энеаліту 



г) бронзавага веку 
 
53) Да якой эпохі адносіцца тшцінецкая культура? 
а) палеаліт 
б) мезаліт 
в) неаліт 
г) бронзавы век 
 
54) Для якой культуры характэрны “паркетны арнамент” – 
гарызантальныя пасы заштрыхаваных трохвугольнікаў са злучанымі 
бакамі? 
а) нёманскай культуры 
б) верхнедняпроўскай культуры 
в) нарвенскай культуры 
г) сярэднедняпроўскай культуры 
 
55) Якая катэгорыя знаходак сярэднедняпроўскай культуры 
з’яўлялася прыбалтыйскім імпартам? 
а) бурштыновыя падвескі  
б) фаянсавая пацерка  
в) шкляная пацерка 
г) бронзавыя сякеры 
 
56) Адкуль паступалі металічныя вырабы сярэднедняпроўскай 
культуры? 
а) Прыбалтыка 
б) Паўночны Каўказ і Прыкарпацце 
в) Сірыя 
г) Егіпет 
 
57) У матэрыялах якой культуры адзначаюцца статуэткі людзей, 
звяроў, птушак, змей, музычныя інструменты? 
а) верхнедняпроўскай культуры 
б) нарвенскай культуры 
в) сярэднедняпроўскай культуры 
г) паўночнабеларускай культуры 
 
58) Тэрыторыя распаўсюджання тшцінецкай i лужыцкай культур  
а) Усходняя Прыбалтыка 
б) тэрыторыя ад Дняпра да Волгі 
в) тэрыторыя ад Прыўралля да Балкан 
г) сярэдняя паласа Цэнтральнай i Усходняй Еўропы 



 
59) У бронзавым веку з’яўляецца: 
а) човен 
б) каляснiца 
в) кераміка 
г) лук і стрэлы 
 
60) Для якой культры характэрны “рагатыя” праселкі? 
а) верхнедняпроўскай культуры 
б) культуры шарападобных амфар 
в) сярэднедняпроўскай культуры 
г) тшцінецкай культуры 
 
61) Сырадутны працэс выплаўкі жалеза быў вынайдзены 
а) хетамі  
б) старажытнымі егіпцянамі 
в) старажытнымі рымлянамі 
г) готамі 
 
62) Ва ўсходняй Еўропе металургiя жалеза шырока распаўсюдзілася 
пачынаючы з  
а) XV ст. да н.э. 
б) мяжы VIII–VII стст. да н.э. 
в) V ст. да н.э. 
г) V ст. н.э. 
 
 
63) У IX – пачатку VII ст. да н.э. тэрыторыя паўночна-
прычэрнаморскiм стэпу была занятая 
а) кімерыйцамі 
б) скіфамі 
в) сарматамі 
г) готамі 
 
64) Аснову гаспадаркі скіфаў складала 
а) паляванне і рыбная лоўля 
б) земляробства 
в) аседлая жывёлагадоўля 
г) качавая жывелагадоўля 
 
 
 



65) Найбольш яскравай прыкметай  скiфскага мастацтва з’яўляецца  
а) гравіроўка рагавых прыладаў 
б) iнкрустацыя ўпрыгожванняў каляровымi камянямi 
в) “звярыны” стыль 
г) рэльефны арнамент керамікі 
 
66) Насельніцтва, якое падпарадкавала Скіфію  
а) кімерыйцыі 
б) сарматы  
в) гепіды 
г) готы 
 
67) Найбольш яскравай прыкметай мастацтва сарматаў з’яўляецца 
а) гравіроўка рагавых прыладаў 
б) iнкрустацыя ўпрыгожванняў каляровымi камянямi 
в) “звярыны” стыль 
г) рэльефны арнамент керамікі 
 
68) Якія наканечнiкi стрэл вырабляла скіфскае насельніцтва? 
а) бронзавыя ўтулкавыя 
б) бронзавыя чаранковыя 
в) жалезныя ўтулкавыя 
г) жалезныя чаранковыя 
 
69) Якія наканечнiкi стрэл выраблялі сарматы? 
а) бронзавыя ўтулкавыя 
б) бронзавыя чаранковыя 
в) жалезныя ўтулкавыя 
г) жалезныя чаранковыя 
 
70) Меч-акiнак (кароткi колючы меч) – зброя  
а) кімерыйцаў 
б) скіфаў 
в) сарматаў 
г) готаў 
 
 
 
71) Доўгi сякучы меч – зброя   
а) кімерыйцаў 
б) скіфаў 
в) сарматаў 



г) готаў 
 
72) У жалезным веку тэрыторыя ад сярэдняга цячэння р. Беразіны на 
поўначы да р. Рось на поўдні, ад вярхоўяў Заходняга Буга на захадзе да 
басейна р. Сож на усходзе была заселена носьбітамі 
а) мілаградскай культуры 
б) днепра-дзвінскай культуры 
в) культуры штрыхаванай керамікі 
г) банцараўскай культуры 
 
73) Галоўная асаблівасць керамікі мілаградскай культуры 
а) наяўнасць ручак 
б) наяўнасць накрывак 
в) кругладоннасць. 
г) плоскадоннасць 
 
74) З якім насельніцтвам кантактавалі носьбіты мілаградскай 
культуры? 
а) скіфы 
б) старажытныя рымляне 
в) германскія плямёны 
 
75) Тып пахаванняў, характэрных для зарубінецкай культуры 
а) грунтовыя пахаванні 
б) курганныя пахаванні 
в) пахаванні не вядомы 
 
76) Для якой культуры характэрны трохвугольныя са шчытком на 
ножцы фібулы, якія упрыгожваліся ўцісканнямі? 
а) мілаградскай культуры 
б) днепра-дзвінскай культуры 
в) зарубінецкай культуры 
г) банцараўскай культуры 
 
77) Тэрыторыя Усходняй Літвы, Паўднёва-Заходняй Латвіі, 
Паўночна-Заходняй і Цэнтральнай Беларусі – арэал 
а) мілаградскай культуры 
б) культур штрыхаванай керамікі 
в) зарубінецкай культуры 
г) банцараўскай культуры 
 
78) Тып пахаванняў, характэрных для культур штрыхаванай керамікі  



а) грунтовыя пахаванні 
б) курганныя пахаванні 
в) пахаванні не вядомы 
 
79) Да якога этнасу адносяць насельніцтва культур штрыхаванай 
керамікі? 
а) балты 
б) славяне 
в) германскія плямёны 
г) інда-іранскія плямёны 
 
80) Які тып паселішчаў характэрны для днепра-дзвінскай культуры? 
а) стаянкі 
б) гардзішчы 
в) селішчы 
г) паселішчы не выяўлены 
 
81) Тып пахаванняў, характэрных для днепра-дзвінскай культуры 
а) грунтовыя пахаванні 
б) курганныя пахаванні 
в) пахаванні не вядомы 
 
82) Які посуд характэрны для днепра-дзвінскай культуры 
а) вострадонны 
б) посуд са штрыхаванымі паверхнямі 
в) гладкасценны посуд’ 
г) посуд з дамешкамі тоўчаных ракавін 
 
 
83) Для якой культуры характэрны лунніцы-падвескі, на канцах якіх 
меліся эмалевыя ўстаўкі? 
а) мілаградскай культуры 
б) днепра-дзвінскай культуры 
в) кіеўскай культуры 
г) банцараўскай культуры 
 
84) Да якога этнасу адносяць насельніцтва вельбаркскай культуры? 
а) балты 
б) славяне 
в) германскія плямёны 
г) інда-іранскія плямёны 
 



85) У якіх рэгіёнах Беларусі выяўлены помнікі вельбаркскай 
культуры 
а) Панямонне 
б) Верхняе Падняпроўе 
в) Заходняе Падзвінне 
г) Пабужжа і Турава-Пінскае Палессе 
 
86) Дзякаўская культура датуецца 
а) VIII ст. да н.э. – IV ст. н.э. 
б) III ст. да н.э. - II ст.  н.э. 
в) IX – пачатак VII ст. да н.э. 
г) III ст. да н.э. – IV ст. н.э. 
 
87) Адна з асноўных рыс дзякаўскай культуры 
а) меч-акінак 
б) бронзавыя ўтулкавыя наканечнікі стрэл 
в) жалезныя чаранковыя наканечнікі дзідаў 
г) гліняныя грузікі грыбападобнай формы з насечкамi па краю 
 
88) З кельтамі звязваецца такая археалагічная культура, як 
а) пшэворская 
б) вельбаркская 
в) латенская 
г) мадленская 
 
89) Аснову гаспадаркi пшэворскiх пляменаў складала 
а) паляванне і рыбная лоўля 
б) земляробства 
в) аседлая жывёлагадоўля 
г) качавая жывелагадоўля 
 
90) Першая даставерная археалагічная культура славян 
а) днепра-дзвінская культура 
б) пражская культура 
в) кіеўская культура 
г) банцараўская культура 
 
91) Храналагiчныя межы пражскай культуры  
а) V–VII стст. н.э. 
б) III ст. да н.э. - II ст.  н.э. 
в) IX – пачатак VII ст. да н.э. 
г) III ст. да н.э. – IV ст. н.э. 



 
92) Асноўны занятак носьбiтаў пражскай культуры 
а) паляванне і рыбная лоўля 
б) земляробства 
в) аседлая жывёлагадоўля 
г) качавая жывелагадоўля 
 
93) З якімі летапіснымі плямёнамі звязваюць пянькоўскую культуру? 
а) анты 
б) венеды 
в) склавены 
г) готы 
 
94) Вялiкая колькасць скарбаў ювелiрных вырабаў – характэрная 
прыкмета 
а) пражскай культуры 
б) пянькоўскай культуры 
в) лука-райкавецкай культуры 
г) банцараўскай культуры 
 
 
95) Культурай дняпроўскiх балтаў з’яўляецца 
а) пражская культура 
б) лука-райкавецкая культура 
в) пянькоўская культура 
г) тушамлінская культура 
 
96) Этнавызначальнай адзнакай крывiчоў з’яўляюцца  
а) бранзалетападобныя скроневыя кольцы з завязанымi канцамi 
б) сямiпрамяневыя скроневыя кольцы 
в) буйныя металiчныя пацеркi, якiя пакрытыя зернем 
г) сямiлапасныя скроневыя кольцы 
 
97) Этнавызначальнай адзнакай радзімічаў з’яўляюцца  
а) бранзалетападобныя скроневыя кольцы з завязанымi канцамi 
б) сямiпрамяневыя скроневыя кольцы 
в) буйныя металiчныя пацеркi, якiя пакрытыя зернем 
г) сямiлапасныя скроневыя кольцы 
 
98) Этнавызначальнай адзнакай дрыгавічоў з’яўляюцца  
а) бранзалетападобныя скроневыя кольцы з завязанымi канцамi 
б) сямiпрамяневыя скроневыя кольцы 



в) буйныя металiчныя пацеркi, пакрытыя зернем 
г) сямiлапасныя скроневыя кольцы. 
 
99) Этнавызначальнай адзнакай вяцічаў з’яўляюцца  
а) бранзалетападобныя скроневыя кольцы з завязанымi канцамi 
б) сямiпрамяневыя скроневыя кольцы 
в) буйныя металiчныя пацеркi, якiя пакрытыя зернем 
г) сямiлапасныя скроневыя кольцы 
 
100) Якое племянное аб’яднанне займала тэрыторыю ад Верхняга 
Панямоння на захадзе да Кастрамскога Паволжжа на ўсходзе, ад 
Пскоўскага возера на поўначы да вярхоў’я ў Сажа на поўднi?  
а) крывічы 
б) радзмічы 
в) дрыгавічы 
г) паляне 
 
101) Якое племянное аб’яднанне займала тэрыторыю памiж 
Прыпяццю i Дзвiной? 
а) крывічы 
б) радзмічы 
в) дрыгавічы 
г) паляне 
 
102) Якое племянное аб’яднанне займала басейн нiжняга i сярэдняга 
Сажа i мiжрэчча Сажа i Дняпра?  
а) крывічы 
б) радзмічы 
в) дрыгавічы 
г) паляне 
 
103) Якія пахавальныя помнікі былі характэрныя для крывічоў у V–
ІХ ст.? 
а) грунтовыя 
б) доўгія курганы 
в) круглыя курганы 
 
 
104) Які горад з’яўляўся племянным цэнтрам дрыгавічоў? 
а) Лукомль 
б) Тураў 
в) Гомель 



г) Гародня 
 
105) Пахаванні з попельна-вугальнай праслойкай у форме “вогненага 
кола”, у цэнтр якога клалі нябожчыка, характэрны для 
а) крывічаў 
б) дрыгавічаў 
в) радзімічаў 
г) усходнелітоўскіх балцкіх плямёнаў 
 
106) Абрад пахавання каня характэрны для 
а) крывічаў 
б) дрыгавічаў 
в) радзімічаў 
г) усходнелітоўскіх балцкіх плямёнаў 
 
107) Калі ўзгадваецца ў летапісу Ноўгарад? 
а) 859 г. 
б) 862 г. 
в) 882 г. 
г) 890 г. 
 
108) У якім горадзе знойдзена 28 ярусаў маставых? 
а) Полацк 
б) Смаленск 
в) Кіеў 
д) Ноўгарад 
 
109) Самым буйным горадам Усходняй Еўропы ў XI–XIII ст. з’яўляўся 
а) Полацк 
б) Смаленск 
в) Кіеў 
д) Ноўгарад 
 
110) Рала – гэта 
а) ворная прылада 
б) прылада, якая выкарыстоўвалася ў металургіі 
в) прылада, якая выкарыстоўвалася ў металаапрацоўцы 
г) упрыгожанне 
 
111) Дзе была знойдзена пасудзіна з найбольш старажытны м 
усходнеславянскiм надпiсам? 
а) у Дзесяціннай царкве 



б) у Кіева-Пячорскай лаўры 
в) у кургане Гнёздаўскага могільніка 
г) у кургане Чорная Магiла 
 
112) Які пахавальны рытуал не з’яўляецца скандынаўскім? 
а) змяшчэнне ў пахаванне ляпной керамікі 
б) змяшчэнне ў жаночыя пахаваннi шкарлупападобных фiбул 
в) звычай утыкаць зброю ў рэшткi крэмацыi 
г) пахаванне ў ладзi 
 
113) Як у раннефеадальны час называлася паселішча вольных сялян? 
а) весь  
б) сяло  
в) пагост  
 
114) Як у раннефеадальны час называлася паселішча асабіста 
залежных сялян? 
а) весь  
б) сяло  
в) пагост  
 
115) Як у раннефеадальны час называўся адміністрацыйны цэнтр? 
а) весь  
б) сяло  
в) пагост  
 
116) Найбольш старажытная прылада для апрацоўкі глебы ва ўмовах 
існавання падсечна-агнявога земляробства – гэта  
а) барана-сукаватка 
б) рала 
в) саха 
 
117) Дзе былі знойдзены нажныя ступы? 
а) Мінск 
б) Брэст 
в) Полацк 
г) Гродна 
 
118) Дзе было выяўлена зерне грачыхі? 
а) Мінск 
б) Брэст 
в) Полацк 



г) Гродна 
 
119) Цэнтральная частка паселішча, размешчаная на ўзвышэнні і 
умацаваная драўляным тынам, равамі і валамі, называлася 
а) дзяцінец  
б) пасад 
в) пагост 
г) весь 
 
120) Гандлёва-рамесніцкая частка старажытнарускага горада 
называлася  
а) дзяцінец  
б) пасад 
в) пагост 
г) весь 
 
 
121) У якім горадзе не былі знойдзены берасцяныя граматы? 
а) Полацк 
б) Віцебску 
в) Мінск 
г) Мсціслаўль 
 
122) Колькі будаўнічых гарызонтаў было выяўлена ў Полацку? 
а) 5 
б) 10 
в) 14 
г) 20 
 
123) Калі ўпершыню ўзгадваецца ў летапісу Полацк? 
а) 859 г. 
б) 862 г. 
в) 1067 г. 
г) 1161 г.  
 
124) Калі ўпершыню ўзгадваецца ў летапісу Мінск? 
а) 859 г. 
б) 862 г. 
в) 1067 г. 
г) 1161 г.  
 
125) Які замак адносіцца да тыпу замкаў-кастэляў? 



а) Гродзенскі Верхні (Стары) замак 
б) Замак у Іказні  
в) Лідскі замак 
г) Нясвіжскі замак 
 
126) Які замак адносіцца да тыпу бастыённых уладальніцкіх замкаў? 
а) Гродзенскі Верхні (Стары) замак 
б) Замак у Іказні  
в) Лідскі замак 
г) Нясвіжскі замак 
 
127) Двары і фальваркі – гэта 
а) неўмацаваныя сядзібы феадалаў 
б) умацаваныя сядзібы феадалаў 
 


