КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ
9 КЛАС
I рівень . Обрати одну або кілька правильних відповідей. Максимальна
оцінка кожного завдання 3 бали
1. Яка із перерахованих електростанцій є тепловою
а) Хмельницька
б) Каховська
в) Вуглегірська
2. Із переліку історичних земель України виберіть етнографічні райони
а) Донщина
б) Буковина
в) Гуцульщина
г) Бойківщина
д) Поділля
е) Лемківщина
3. Виберіть галузі основної хімії
а) гірно-хімічна
б) виробництво кислот
в) хіміко-фармацевтична
г) виробництво соди
д) виробництво мінеральних добрив
е) лакофарбова

II рівень. Максимальна оцінка кожного завдання 5 балів.
1.Встановіть відповідність між тектонічними структурами та формами
рельєфу на території України:
А Донецька складчаста споруда;
Б Український щит;
В Схили Воронезького кристалічного масиву.
1 – Причорноморська низовина;

2 – відроги Середньоросійської височини;
3 – Донецький кряж;
4 – Придніпровська та Приазовська височини.
2. Установіть відповідність між нафтогазоносними регіонами та
родовищами:
А Карпатський;
Б Дніпровсько-Донецький;
В Кримсько-Причорноморський.
1 – Щебелинське, Хрестищенське;
2 – Джанкойське, Глібовське;
3 – Сергіївське, Мужіївське;
4 – Брославське, Надвірнянське.

ІІІ рівень. Максимальна оцінка завдання – 7 балів.
1.Розв`язати задачу:
Ви отримали повідомлення, що ваші знайомі вилетіли з Лондона о 15 годині
(час Великої Британії). О котрій годині вам необхідно приїхати в аеропорт,
щоб зустріти їх у Донецьку?
2. Укажіть позитивні та негативні наслідки урбанізації в Україні

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ
10 КЛАС
I рівень . Обрати одну або кілька правильних відповідей. Максимальна
оцінка кожного завдання 3 бали
1.
Яка з названих країн світу є двонаціональною?
а)Бельгія
б)Німеччина
в)Греція
г)США
2.
Виберіть з переліку природних ресурсів ті, що відносяться до
вичерпних відновних
а) мінеральні
б) лісові
в) кормові
г) агрокліматичні
д) рибні
е)водні

3.
Виберіть з переліку релігій ті, що є світовими
а) індуїзм
б) мусульманство
в) буддизм
г) конфуціанство
д) християнство
е) сінтоізм

II рівень. Максимальна оцінка кожного завдання 5 балів.
1.Установіть відповідність між закономірностями географічної оболонки
та прикладами їх прояву:
А цілісність;
Б ритмічність;
В широтна зональність.

1 – зміна дня і ночі;
2 – вирубка лісу призвела до зміни місцевого клімату;
3 – температурний режим в екваторіальних широтах;
4 – зміна географічних поясів від екватора до полюсів.
2.Установіть відповідність між країнами та їх підтипами:
А середньо розвинені країни нової індустріалізації;
Б країни, що розвиваються, з порівняно зрілою структурою господарства;
В нафтовидобувні країни.
1 – Південна Корея, Тайвань, Мексика;
2 – Індія, Таїланд, Венесуела, Єгипет;
3 – Німеччина, Франція, Італія;
4 – Ірак, Іран, Саудівська Аравія.

ІІІ рівень. Максимальна оцінка завдання – 7 балів.
1.Розв`язати задачу:
В Японії частка населення молодшого віку від загальної чисельності
населення складає 155, похилого віку – 21%, частка ЕАН (економічно
активного населення) – 53%. Обчисліть різницю між часткою населення
середнього віку та часткою ЕАН.
2. Наведіть приклади, як впливають агрокліматичні умови на спеціалізацію
сільського господарства світу.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ГЕОГРАФІЇ
11 КЛАС
I рівень . Обрати одну або кілька правильних відповідей. Максимальна
оцінка кожного завдання 3 бали
1. Укажіть область України, де розташований Шацький
національний природний парк
а) Волинська
б) Рівненська
в) Житомирська
2. Виберіть країни планової економіки
а) Північна Корея
б) Південна Корея
в) Китай
г) Куба
д) Хорватія
е) Філіппіни
3. Укажіть теплі течії Світового океану
а) Аляскінська
б) Каліфорнійська
в) Канарська
г) Північноатлантична
д) Перуанська
е) Бразильска

II рівень. Максимальна оцінка кожного завдання 5 балів.
1.Знайдіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:
А відносна вологість;
Б абсолютна вологість;
В конденсація.
1 – процес переходу води з газоподібного стану в рідкий;
2 – процес переходу води з рідкого стану в газоподібний;

3 – містить максимально можливу за даної температури кількість водяної
пари;
4 – відношення кількості водяної пари, що міститься в повітрі, до її
максимально можливої кількості.

2. Встановіть відповідність між поняттями та їх характеристиками:
А субурбанізація;
Б міська агломерація;
В діаспора.
1 – перебування значної кількості народу поза межами країни його
походження;
2 – частина населення, зайнятого суспільно-корисною діяльністю;
3 – зосередження міських поселень;
4 – процес росту і розвитку приміської зони великих міст.

ІІІ рівень. Максимальна оцінка завдання – 7 балів.
1.Розв`язати задачу:
Похил річки Дніпро складає 11 см/км, довжина – 2201 км. Обчисліть , на якій
висоті над рівнем моря Дніпро бере початок.
2. Охарактеризуйте сучасні міграційні процеси в світі. Вкажіть напрями
міграційних потоків, основні райони тяжіння мігрантів та причини міграцій

