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Контрольна робота з географії
9 клас
Завдання І рівня (20 балів)
1. Вкажіть географічний об’єкт, у межах якого розташована точка з максимальною
абсолютною висотою:
А Приазовська височина
Б Донецький кряж
В Волинська височина
Г Хотинська височина
2. Оберіть правильне твердження щодо клімату України:
А континентальність клімату зростає із заходу на схід
Б континентальність клімату не змінюється зі зміною довготи
В континентальність клімату зменшується із заходу на схід
Г континентальність клімату зростає з півночі на південь
3. Вкажіть найпоширеніші у зоні Лісостепу тип ґрунтів:
А бурі лісові
Б чорноземи
В дерново-підзолисті
Г каштанові
4. Оберіть правильне визначення терміна «падіння річки»:
А кількість води, що проходить через переріз річки за одиницю часу
Б відношення похилу річки до довжини
В різниця між абсолютними висотами витоку і гирла річки
Г різниця між абсолютними висотами вододілу і русла річки
5. Вкажіть, яка категорія населення не належить до трудових ресурсів
А працюючі пенсіонери
Б непрацюючі пенсіонери
В працюючі підлітки
Г безробітні люди, які активно шукають роботу
6. Зазначте, що є елементом територіальної структури господарства
А виробниче об’єднання
Б промисловий центр
В галузь господарства
Г інфраструктура
7. Вкажіть, як називається система заходів, що проводить держава з метою
регулювання кількості населення:
А демографічна криза
Б демографічний вибух
В демографічна політика
Г демографічна ситуація
8. Визначте країну, з якою Україна має морський і суходільний кордони:
А Білорусь
Б Румунія
В Польща
Г Угорщина

9. Знайдіть відповідність між басейнами і регіонами зосередження паливних
корисних копалин та центрами їх видобування:
1 Донбас
А Нововолинськ
2 Львівсько-Волинський
Б Павлоград
3 Дніпровський
В Олександрія
4 Карпатський
Г Шебелинка
Д Косів
10. Знайдіть відповідність між географічними точками на території України та
їхніми назвами
1. мис Сарич
А. крайня східна точка
2. с. Ділове
Б. географічний центр України
3. с. Соломонове (околиці м Чоп)
В. крайня західна точка
4. с. Червона Зірка
Г. географічний центр Європи
Д. крайня південна точка

Завдання ІІ рівня (10 балів кожне завдання)
11. Охарактеризуйте фізико-географічне положення України.
12. Назвіть природні та соціально-економічні чинники, які впливають на густоту
населення України.
13. Назвіть головні чинники розміщення виробництва та опишіть один з них (за власним
вибором).

Завдання ІІІ рівня (25 балів кожне завдання)
14. Двоє друзів 21 березня перебували в різних місцях: один – у Харкові (50° пн. ш.),
другий – у Донецьку (48° пн. ш.) розташованих приблизно на 37° сх. д. Опівдні цього
дня кожен з них визначив найбільшу висоту Сонця над горизонтом. Які результати вони
отримали? Як можна за цими результатами приблизну відстань у кілометрах між
Харковом і Донецьком?

15. Середньорічна кількість опадів певної території становить 745 мм/ рік, коефіцієнт
зволоження – 1,15. Унаслідок вирубки лісів випаровуваність з цієї території збільшилася
на 50%. Обчисліть новий коефіцієнт зволоження.

Контрольна робота з географії
10 клас
І рівень (20 балів)
1. Вкажіть, до яких утворень за своїм значенням належить Північноатлантичний
блок (НАТО):
А військово-політичних
Б економічних
В інтелектуально-аналітичних
Г фінансових
2. Вкажіть, які із зазначених груп країн є двонаціональними:
А Україна, Польща, Молдова
Б Кіпр, Бельгія, Канада
В США, Мексика, Бразилія
Г Індія, Китай, Японія
3. Вкажіть, яка з указаних акваторій Світового океану має найвищий рівень
забруднення нафтопродуктами:
А Велика Австралійська затока
В Мексиканська затока
Б протока Дрейка
Г Баренцове море
4. Вкажіть країну, природні умови якої дозволяють вирощувати у промислових
масштабах цукровий буряк і цукрову тростину:
А Єгипет
Б Росія
В Франція
Г США
5. Вкажіть, у якій пустелі найспекотніша пора триває з грудня по лютий:
А Аравійська
Б Калахарі
В Гобі
Г Каракуми
6. Укажіть особливість фізико-географічного положення України:
А розташована у помірному поясі північної півкулі
Б має вихід до портів Чорного та Азовського морів
В територію перетинають транзитні транспортні магістралі
Г межує з країнами-членами Євросоюзу та НАТО
7. Установіть відповідність між формами правління та назвами країн Європи:
1. Іспанія
А абсолютна монархія
2. Польща
Б конституційна монархія
3. Німеччина
В парламентська республіка
4. Ватикан
Г президентська республіка
Д парламентсько-президентська республіка

8. Установіть відповідність між назвами держав Євразії та їх належністю до певних
соціально-економічних типів країн:
1. Афганістан, Бутан
А високорозвинені країни
2. Китай, В’єтнам
Б нові індустріальні країни
3. Японія, Ізраїль
В країни з плановою економікою
4. Південна Корея, Сінгапур
Г країни з перехідною економікою
Д найменш розвинені країни
9. Розташуйте послідовно промислові райони в Євразії із заходу на схід:
А Кузбас
В Верхня Сілезія
Б Рур
Г Донбас
10. Розташуйте регіони світу в порядку зменшення їх чисельності населення:
А Англо-Америка
В Азія
Б Африка
Г Європа
ІІ рівень (10 балів кожне завдання)
11. Охарактеризуйте етапи формування політичної карти світу.
12. Порівняйте забезпеченість різних регіонів світу паливними корисними копалинами.
13. Розкрийте суть демографічної проблеми світу та шляхи її вирішення.
ІІІ рівень (25 балів кожне завдання)
14. Відстань від Києва до пункту А, що лежить від нього на північ на меридіані 30° сх. д.,
становить 1500 км. Встановіть висоту полуденного Сонця у цьому пункті у дні
осіннього і весняного рівнодення та у дні зимового і літнього сонцестояння.
15. Визначте ресурсозабезпеченість країни залізними рудами за такими даними: загальні
запаси залізних руд – 1,5 млрд. тонн; щорічний видобуток – 50 млн. тонн; чисельність
населення країни – 20 млн. осіб. Поясніть, що таке ресурсозабезпеченість та як вона
визначається.

Контрольна робота з географії
11 клас
Завдання І рівня (20 балів)
1. Вкажіть, яким кольором позначають гірські системи на географічних картах:
А синім
Б зеленим
В жовтим
Г коричневим
2. Вкажіть ознаку морського типу клімату:
А значні річні амплітуди температур
Б значні добові амплітуди температур
В дуже морозна зима
Г незначні річні амплітуди
3. Зазначте, що є проявом внутрішніх сил Землі:
А робота річок
Б рухи літосфери
В робота льодовиків
Г робота вітру
4. Виберіть із запропонованих об’єктів крайню східну точку України:
А с. Соломонове (околиці м Чоп)
Б с. Червона Зірка
В с. Грем’яч
Г мис Сарич
5. Вкажіть галузь спеціалізації Придніпровського економічного району України:
А нафтова промисловість
Б буряківництво
В чорна металургія
Г виноградарство
6. Вкажіть вид транспорту в Україні, який має найбільший вантажообіг:
А автомобільний
Б авіаційний
В залізничний
Г річковий
7. Оберіть варіант, у якому зазначено правильний перелік країн із числа «Великої
сімки»:
А Італія, Іспанія, Японія, США
Б Велика Британія, Німеччина, Франція
В Канада, Росія, США
Г Росія, Китай, Японія
8. Оберіть варіант, у якому перелічені країни нової індустріалізації:

А Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур
Б Польща, Чехія, Угорщина
В Колумбія, Еквадор, Ямайка
Г ОАЕ, Бахрейн, Катар
9. Вкажіть відповідність між озерами та їхніми характеристиками:
1 Каспійське море
А найсолоніше озеро світу
2 Байкал
Б озеро льодовикового походження
3 Мертве море
В найглибше озеро світу
4 Аральське море
Г озеро реліктового походження,
частина дна якого перетворилася на
соляну пустелю
Д найбільше озеро в світі
10. Вкажіть відповідність між назвами країн і назвами історико-географічних
регіонів:
1 Монголія
А Північна Європа
2 Індонезія
Б Південно-Західна Азія
3 Туреччина
В Південно-Східна Азія
4 Швейцарія
Г Східна Азія
Д Західна Європа
Завдання ІІ рівня (10 балів кожне завдання)
11.
Охарактеризуйте
основні
ознаки
раціонального
та
природокористування.

нераціонального

12. Складіть схему галузевої структури господарства України. Охарактеризуйте одну
з галузей на вибір.
13. Вкажіть основні причини міграцій у сучасному світі та наведіть приклади прояву
названих причин.
Завдання ІІІ рівня (25 балів кожне завдання)
14. Обчисліть природний приріст, густоту населення та сальдо міграцій країни, обравши
з таблиці необхідні дані:
Площа, тис км2
Населення, млн. осіб
Народжуваність, ‰
Смертність, ‰
Урбанізація %
Еміграція, тис. осіб
Імміграція, тис. осіб

301,2
57,5
9,1
10,0
70
350
542

15. Розрахуйте відносну вологість повітря, якщо фактична вологість при температурі
+20 °С становить 10 г/м3, а вологість насиченого за даної температури повітря становить
17 г/м3. Дайте визначення термінам, що зустрічаються у завданні.

