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 1. Коли була створена нацистська реклама? (фото)

А 1941–1942 рр.
Б 1943 р.
В 1944 р.
Г немає правильної відповіді

 2.  Серед переліку причин здачі у полон червоноармійців у 1941–1942 роках, 
визначте, якої не було:

А небажання захищати Радянський Союз
Б відсутність достатньої кількості зброї у військових частинах Червоної армії
В підривна діяльність у нацистському тилу
Г невміле керівництво підрозділами Червоної армії під час проведення воєнних операцій
Д ефективне застосування нацистами різних видів зброї на невеликих ділянках фронту

 3.  Остарбайтери – це...

А полонені зі Східного фронту
Б робітники з країн Європи, які залучалися нацистами до промисловості Німеччини
В робітники з СРСР
Г немає правильної відповіді

 4.  Вкажіть, якої сфери використання нацистами остарбайтерів серед перелічених 
нижче, не було:

А металургійна промисловість
Б важка промисловість
В сільське господарство
Г виробництво зброї та боєприпасів
Д військові підрозділи

Тема уроку:  Становище військовополонених. Остарбайтери

  Ключове питання: 
У чому подібні та відмінні долі остарбайтерів  
і військовополонених.
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 5.  Чому полонені країн Заходу краще утримувалися у концентраційних таборах 
нацистів, ніж червоноармійці СРСР?

А Держави країн Європи та США підписали Женевську конвенцію 1929 року про правила 
поводження з полоненими

Б полоненим західноєвропейських країн активно допомагав Червоний Хрест
В полонені західноєвропейських країн отримували допомогу від благодійних організацій 

своїх країн
Г нацисти вважали радянських полонених людьми нижчої раси
Д полонені західноєвропейських країн мали підтримку від рідних
Е всі відповіді правильні
Є всі відповіді правильні, крім Г

 6. Якої можливості не було у військовополонених Червоної армії?

А перейти на сторону нацистів – стати колаборантом
Б втекти з полону
В померти з голоду
Г піддатися катуванню
Д померти від медичних експериментів
Е померти від важкої праці
Є серед перелічених варіантів немає правильної відповіді

 7. Кого серед полонених Червоної армії розстрілювали першими?

А українців
Б євреїв
В командирів підрозділів
Г політичних керівників підрозділів
Д всі категорії мали однакове право померти першими
Е поранених і хворих

 8. Які умови покращували або погіршували життя остарбайтера

А галузь народного господарства, де він працював
Б ставлення німецького господаря чи керівника підрозділу
В приналежність до певної групи на підприємстві чи у сільському господарстві
Г фізичне здоров’я
Д всі з вище перелічених
Е серед перелічених немає правильної відповіді

 9. Які причини могли вберегти українців від остарбайтерства?

А вагітність
Б малолітні діти
В каліцтво
Г інфекційна хвороба
Д документи, які засвідчували потрібність Райху в межах України
Е вступ до підрозділів колаборантів
Є немає правильної відповіді
Ж всі відповіді правильні, крім Є
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10.  Як називався план щодо колонізації німцями територій колишнього СРСР після 
окупації?

А план голоду
Б план «Барбаросса»
В план «Тайфун»
Г план «Ост»

11. Як називався план звільнення «життєвого простору для німців» та «забезпечення 
німців продовольством з окупованих територій»?

А план голоду
Б план «Барбаросса»
В план «Тайфун»
Г план «Ост»

12. Чому, не зважаючи на активну пропагандистську кампанію щодо залучення 
громадян СРСР на роботи у Німеччину, кількість остарбайтерів у другій половині 
1942 року скоротилася?

А перемога Червоної армії під Москвою
Б активізація партизанського руху
В інформація з листів тих, хто поїхав раніше в Німеччину
Г жорстоке поводження з громадянами на окупованих територіях СРСР
Д всі відповіді правильні, крім А і Б
Е всі відповіді правильні
Є всі відповіді неправильні


