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Кроссворд по предмету "предмету Iсторiя (укр.)"  на тему "Iсторiя України (укр.)"
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По горизонтали
1. Який регiон України перебрав на себе роль «українського П’ємонту» у другiй половинi 80-х рр
3. Позначте, як називається удосконалення всiх сфер життя, здiйснюване пiд керiвництвом кпрс у другiй половинi 80-х рр.:
4. Громадсько-полiтичнi органiзацiї, що не були офiцiйно зареєстрованi, мали назву:
7. Пiсля розгiну Нової Сiчi, пiшли до турецьких володiнь. Султан задовольнив їхнi прохання про захист i дозволил збудувати нову Сiч. Так виникла … Сiч
8. Органи територiального управлiння народним господарством, згiдно з реформою 1957 р., називалися:
9. В якiй областi протягом 1972–1986 рр. зникла найбiльша кiлькiсть сiл
11. У сiчнi 1946 р. у складi урср було створено область:
12. Яка з областей України була утворена в 1954 р
14. … походив iз давнього козацько-старшинського роду Лубянського полку
15. Народний комiсарiат урср закордонних справ очолив
16. Олексу Довбуша вбив …
17. Наприкiнцi xviii ст. українськi землi потрапили пiд владу 2 iмперiй: Росiйської та …
18. Комплекс заходiв, вжитих вкп(б) у 1920–30-х рр., що мав на метi модернiзацiю промисловостi, називають:
20. … Сiч проiснувала 41 рiк (1734-1775)
21. В березнi 1750 року новим гетьманом став …
22. «група 239» у складi Верховної Ради України, обраної в березнi 1990 р., представляла iнтереси:
23. Пiсля перемоги Росiї у турецьких вiйнах, лiквiдацiї Запорозької Сiчi та Кримського ханства утворилися новi вiльнi землi. В освоєннi цих земель вiдiгравав значну роль …

По вертикали
1. 10 листопада 1764 року вийшов царський указ про … гетьманської влади в Українi
2. Першим секретарем цк кпу у 1963 р. став
5. Населення, яке примусово вивозили для роботи до Нiмеччини в роки Другої свiтової вiйни
6. Величезне значення в освiтi у xvii – xviii ст. вiдiгравала Києво -… академiя
10. У києво-могилянськiй академiї курс фiлософiї викладав вiдомий суспiльний дiяч, письменник …
13. Iсторичний процес швидкого зростання старих i появи нових мiст та пiдвищення їхньої ролi в економiчному i культурному життi суспiльства називають
14. Спiвпраця мешканцiв поневолених країн з окупантами називається:
19. Голова уряду урср з 1947–1954 рр

