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Діяльність Андрея Шептицького
Прізвище Ім'я По батькові учня

Клас

Дата

Питання №1

Народився в с. ________ на Львівщині старовинній графській родині. Після __________ служби та
навчання в європейських університетах обрав релігійне служіння. У __ роки його призначають
Станіславським _________
Питання №2

Що з вищеперелічених фактів стосується мистрополита Шептицького
А)

Андрій Шептицький міг би бути
Б) чудовим гравцем у баскетбол — його
зріст був 2 метри 10 сантиметрів.

Народився у дуже багатій сім'ї, проте
обрав шлях монаха.

Все життя боровся із ревматизмом і
В) навіть отримав офіційний дозвіл вести
Службу Божу сидячи
Д)

Відомий меценат. Посилав вагони зерна
Г) в Україну у часи Голодомору, рятував
євреїв під час Голокосту.

Пам'ятник Андрею Шептицькому
поставили іще за життя — у 1935 році.

Е) усе вище перелічене

Питання №3

Митрополит називав Україну ___________ (Варіанти:Рідна Хата, Земля божа, Батьківщина)
Питання №4

1910-1914 рр.
Як висвітлювала діяльність митрополита Шептицького русофільська преса, а також радикальні
видання “Громадський Голос” та “Земля і Воля”?
негативно оцінювала діяльність,
Б) вважаючи ворогом народу, ворогом
конфесії

оцінювала діяльність позитивно, часто
А)
висвітлювались хвалебні статті
В)

нейтрально ставилась до діяльності
релігійних установ, меценатів

Питання №5

Що пропонував митрополит, щоб навести лад у “Рідній Хаті”?
Оберіть 3 варіанти відповіді
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А) Виховна роль церкви та родини

щоб виростити повноправного і
свідомого громадянина потрібно
Б)
докласти важких зусиль і щоденної
праці родини і Церкви

В) що робить з людей народ? Мова

Виховання неможливо без грошей.
Г) Християнин має користуватись усіма
благами і жити в розкоші і достатку

Потрібно викорінювати іновірців,
Д) боротися з ними радикальними
методами.
Питання №6

Встановіть відповідність
посада

місце призначенням

1)

митрополит

А)

Національний музей

2)

єпископ

Б)

Галицький

3)

депутат

В)

Станіславський

4)

фундатор

Г)

Палата панів

Вкажіть відповідність:
А Б В Г
1
2
3
4

26.04.2020

2/3

vseosvita.ua

Діяльність Андрея Шептицького

Ключ до тесту
1. Прилбичі;воєнної, військової,
армійської, воєнна;єпископом, 2. Е
Єпископом;33
4. Б
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3. Рідна Хата

5. А, Б, В

6. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
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