
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ 

 

9  клас 

(Максимальна кількість балів - 33) 

І рівень.  Завдання з вибором  3-х  правильних відповідей 

( 3 бали за кожне завдання.    Максимальна кількість - 9 балів.) 

1. Вкажіть адміністративні області України, що межують одна з одною: 

а) Вінницька;  

б) Рівненська; 

в) Хмельницька; 

г) Житомирська; 

д) Київська. 

2. Виберіть з переліку об’єктів природо-заповідного фонду України заповідники:

а) Рівненський; 

 б) Святі гори; 

 в) Асканія-Нова; 

 г) Поліський; 

 д) Шацький. 

3. Назвіть основні компоненти територіальної організації господарства: 

а) центр; 

б) пункт; 

в) вузол; 

 г) ареал; 

 д) територія. 

ІІ рівень. Практичні завдання 

(5  балів за кожне завдання.  Максимальна кількість - 10 балів). 

1. Накресліть схему ринкової інфраструктури господарства України. 

2. Заповніть таблицю, розподіливши названі національні меншини за місцем їх 

компактного проживання в Україні (болгари, греки, росіяни, молдовани, поляки, євреї, 

білоруси, кримські татари, угорці, румуни, гагаузи, цигани): 

Захід України Північ України Центр України Південь 

України 

Схід України 

     

ІІІ рівень. Завдання відкритого типу 

(7 балів за кожне завдання.   Максимальна кількість – 14 балів ) 

1. Охарактеризуйте розташування території України стосовно годинних поясів. 

2. Назвіть природні та соціально-економічні чинники, що впливають на розміщення 

населення України. 



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ 

 

10 клас 

 (Максимальна кількість балів - 33) 

І рівень  

Завдання з вибором  3-х  правильних відповідей 

( 3 бали за кожне завдання.    Максимальна кількість - 9 балів.) 

1.Оберіть з переліку корисні копалини, що належать до рудних: 

а) магнезит;  

б) ільменіт; 

в) хроміт; 

г) каолін; 

д) нафта. 

2. Виберіть, із запропонованих, країни, де переважає чоловіче населення: 

а) Китай ; 

 б) Індія; 

 в) Канада; 

 г) Іран; 

 д) Україна. 

3. Назвіть країни світу із найбільшою тривалістю життя:  

а) Японія; 

б) Україна; 

в) Ботсвана; 

 г) Швеція; 

 д) Канада. 

ІІ рівень 

Практичні завдання 

(5  балів за кожне завдання.  Максимальна кількість - 10 балів). 

1. Накресліть схему класифікації країн світу за їх площею, вказавши приклади. 

2. Заповніть таблицю «Мовні групи індоєвропейської сім’ї»: 

Мовні групи Мови Країни 

   

ІІІ рівень 

Завдання відкритого типу 

(7 балів за кожне завдання.   Максимальна кількість – 14 балів ) 

1.Охарактеризуйте особливості урбанізації різних типів країн (розвинутих та країн, що 

розвиваються). 

2.Який зв’язок , на вашу думку, існує між навколишнім природним середовищем, 

антропосферою та географічним середовищем. 

 



КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ГЕОГРАФІЇ 

11 клас 

 (Максимальна кількість балів - 33) 

І рівень 

Завдання з вибором  3-х  правильних відповідей 

( 3 бали за кожне завдання.    Максимальна кількість - 9 балів.) 

1.Вкажіть, які бувають острови за походженням: 

а) материкові;  

б) магматичні; 

в) атоли; 

г) вулканічні; 

д) коралові. 

2. Виберіть з переліку назви геологічних ер: 

а) кембрій; 

 б) палеоген; 

 в) архей; 

 г) палеозой; 

 д) кайнозой. 

3. Назвіть міста України, де діє метрополітен:  

а) Вінниця; 

б) Львів; 

в) Дніпро; 

 г) Київ; 

 д) Харків. 

ІІ рівень 

Практичні завдання 

(5  балів за кожне завдання.  Максимальна кількість - 10 балів). 
1. Накресліть схему «Історико-географічні регіони світу». 

2. Заповніть таблицю «Характеристика основних ґрунтів України»: 

Тип ґрунту Підтип Тип рослинності Коефіцієнт 

зволоження 

    

ІІІ рівень 

Завдання відкритого типу 

(7 балів за кожне завдання.   Максимальна кількість – 14 балів ) 

1.Наведіть приклади та  охарактеризуйте основні джерела забруднення 

навколишнього середовища. 

2. Доведіть, що науково-технічний потенціал країни має велике значення для її 

розвитку.

 

 


