ВАРІАНТ 1
1. Давньогрецький учений, який найбільш точно визначив довжину земного екватора
Б Ератосфен
2. До ендогенних процесів належить
А метаморфізм
3. Земля здійснить оберт навколо своєї осі на 5° за
Г 20 хв
4. Курило-Камчатський жолоб розташований
Б У Тихому океані
5. Крайня північна точка Африки
Б мис Рас-Енгела
6. Серед інших материків Австралія за площею посідає
Г шосте місце
7. Площа України становить
607,3 тис. км2
8. Відстань між західною та східною крайніми точками України становить
Г 1 316 км
9. Метод, який використовують учені-географи в процесі експедиційних досліджень
Б метод польових досліджень
10. Найвищою частиною Українських Карпат є
Г масив Чорногора
11. У Карпатах розташоване озеро
А Синевир
12. Поліська низовина була утворена
А давніми льодовиковими відкладами
13. Регіон України, для якого типовими є бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні ґрунти, у
деревостанах представлені бук, ялина, ялиця, ялівець, серед тварин представлені олень
благородний, ведмідь бурий, глухар
Г Полісся
14. Вид економічної діяльності, що Не належить до первинного сектору
А металургійне виробництво
15. Показник економічної могутності країни (сукупна вартість усього обсягу товарів та послуг,
вироблених і реалізованих у країні за календарний рік, враховуючи надходження від їх
експорту й імпорту)
Б ВВП
16. Регіон світу, у якому переважають країни з постіндустріяльною стадією розвитку
В Європа
17. Сільськогосподарські культури, які доцільно вирощувати у зоні Мішаних лісів
А жито, картопля
18. Культура, яка НЕ належить до зернових
Г соя

19. Найбільш небезпечний вид забруднення вод Світового океану
Г забруднення нафтопродуктами та побутовими відходами
20. Меліоративний захід, найбільш доцільний у Степовій зоні
А зрошування
21. Установіть відповідність між термінами та їх трактуванням
1 землетрус — Г підземні поштовхи та коливання земної...
2 сейсмічний пояс — В місця розходження й зіткнення літосферних...
3 епіцентр землетрусу — Б ділянка земної кори, що розташована над...
4 гіпоцентр — А місце розривів і зміщень у земній корі
22. Установіть відповідність між наслідками процесу експансії, змішуванням рас народів та
представниками мішаних рас і народів Південної Америки
1 нащадки шлюбів європейців та індіанців — Б метиси
2 нащадки шлюбів індіанців і негрів — В самбо
3 нащадки шлюбів негрів та європейців — Г мулати
4 винищене та вимерле населення Південної Америки — А Інки
23. Установіть відповідність між назвами міст і чисельністю їх мешканців
1 Харків — Б 1,5 млн осіб
2 Київ — Г 2,7 млн осі
3 Дніпро — Д 1 млн осіб
4 Львів — А 760 тис. осіб
24. Установіть відповідність між морськими портами України та областями, у яких вони
розташовані.
1 Чорноморськ — Г Одеська область
2 Бердянськ — Д Миколаївська область
3 Маріуполь — Б Донецька область
4 Керч — В АР Крим
25. Установіть відповідність між групами країн та видами мінеральних ресурсів, що в них
переважають.
1 Канада, Росія — В калійна сіль
2 Ірак, Польща — А сірка
3 Саудівська Аравія, Іран — Д нафта й природний газ
4 США, Узбекистан — Г каолін
26. Укажіть три моря, які належать до внутрішніх
2 Середземне
4 Червоне
5 Мармурове
27. Укажіть трьох дослідників Антарктиди
1 Роберт Скотт
2 Михайло Лазарев
7 Руал Амундсен
28. Укажіть три області України, які мають вихід до кордону з Польщею
1 Львівська область
3 Закарпатська область
4 Волинська область

29. Укажіть три країни, які с лідерами за довжиною автошляхів у світі
1 Китай
6 США
7 Індія
30. Дайте визначення поняття «азимут».
Азимут — кут між напрямком на північ і на даний предмет.
31. Поясніть, що є предметом економічної та соціальної географії.
Предметом економічної та соціальної географії є територіальна організація суспільства та окремих
його частин: населення, виробничої, соціальної, політичної, духовної чи природно-ресурсної сфер.
Для економічної та соціальної географії важливим є визначення взаєморозташування об’єктів у
межах земного простору, встановлення зав’язків між розташованими в межах земної поверхні
об’єктами, існування територіальних суспільних утворень (економічний район, господарський
вузол, територіальна система розселення) та їх функціонування.
32. Що включає поняття «адміністративно-територіальний устрій»?
Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на систему територіальних
одиниць різного рівня, відповідно до яких утворюються місцеві органи державного управління і
влади. Територія сучасної України охоплює Автономну Республіку Крим і 24 області. Окремими
адміністративними одиницями є міста Київ і Севастополь.
Середньою ланкою адміністративно-територіального устрою є адміністративні райони та міста
обласного підпорядкування. Найнижчою ланкою адміністративного устрою районів є міста
районного підпорядкування, селища й села. Територія великих міст може ділитись на райони.
В унітарній за політико-адміністративним устроєм Україні головним компонентом територіальної
структури є адміністративна область.
33. Обчисліть висоту бархана, якщо відомо: стрімкість його підвітряного схилу — 30°, довжина
— 200 м.
100
34. Визначте ресурсозабезпеченість Чилі, враховуючи, що щорічний видобуток мідних руд —
5,5 млн. т, а загальні запаси мідних руд становлять 192,5 млн. т.
35
35. Визначте різницю висот (у метрах) найвищих вершин Українських Карпат та Кримських
гір.
516

36. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять приток Дніпра.

Прикладами приток Дніпра можуть бути:
Прип'ять (1);
Тетерів (2);
Ірпінь (3);
Рось (4);
Самара(5).

ВАРІАНТ 2
1. Учений стародавнього світу, який є автором 17-томної праці «Географія»
Г Страбон
2. Цунамі спричиняють
Б землетруси
3. Фактор, що насамперед забезпечує родючість грунту
Г гумус
4. Кліматичний пояс, у межах якого НЕ розташований Тихий океан
Б арктичний
5. Європа відділена від Африки
Г Середземним морем і Гібралтарською протокою
6. Літній місяць в Австралії
В грудень
7. Держави, з якими межує Україна на заході
Г Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова
8. Учення про ноосферу заснував
В Володимир Вернадський
9. Найвища точка рівнинної території України розташована в межах
А Хотинської височини
10. Геологічна епоха утворення Кримських гір
В кайнозойська
11. Чорноземні ґрунти різних підтипів поширені в межах
А Причорноморської та Приазовської низовин
12. Найбільшу площу в Україні займає
Г Степова зона
13. Дерево, яке є типовим представником Лісової зони
В сосна
14. Вид економічної діяльності, що входить до третинного сектору
А транспорт
15. Регіон, де зосереджена більшість найбіднішнх країн світу
Г Центральна Африка
16. Група країн, які вирізняються високою часткою (понад 25 %) первинного сектору ВВП
Б Нігер, Мадагаскар, Непал
17. Суспільно-географічна наука, яка вивчає географію природних ресурсів
Б економічна географія
18. Група країн, до якої належить Польща за показником індексу людського розвитку
Г з високим людським розвитком
19. Група країн, які належать до північного лісового поясу
А Росія, США, Канада

20. Країна з найбільшою довжиною трубопровідної мережі
А США
21. Установіть відповідність між дослідниками та їх відкриттями
1 X. Колумб — Б відкрив Багамські острови, Гаїті та Кубу
2 Ф. Магеллан — Д довів, що Земля кулястої форми...
3 Д. Кук — А відкрив східне узбережжя Австралії
4 Белінсгаузен та М. Лазарев — В відкрив Антарктиду
22. Установіть відповідність між тектонічними структурами Південної Америки та формами
рельєфу, які ними утворені
1 бразильський кристалічний щит — Б Бразильське плоскогір’я
2 гвіанський щит — В Гвіанське плоскогір’я
3 кайнозойська складчаста область — Г Анди
4 південноамериканська платформа — А Ла-Платська низовина
23. Установіть відповідність між назвами родовищ паливних ресурсів і басейнами паливних ресурсів,
до яких вони належать
1 Шебелинське — Б Дніпровсько-Донецька нафтогазоносний...
2 Павлоградське — В Донецький кам’яновугільний басейн
3 Ватутінське — А Дніпровський буровугільний басейн
4 Замглайське — Г торфове родовище на Поліссі
24. Установіть відповідність між назвами міст і чисельністю їх мешканців
1 Харків — Б 1,5 млн осіб
2 Київ — Г 2,9 млн осіб
3 Одеса — В 1 млн осіб
4 Львів — А 760 тис. осіб
25. Установіть відповідність між найбільшими судноплавними каналами та країнами, де вони
функціонують
1 Нільський — В Німеччина
2 Панамський — Г Панама
3 Бургундський — А Франція
4 Біломорсько-Балтійський — Б Росія
26. Укажіть три назви древніх материків
[1] Лавразія [2] Гондвана [3] Пангея
27. Укажіть три вулкани, які розташовані в межах Південної Америки
[1] Льюльяйльяко [2] Сан-Педро [4] Чимборасо
28. Укажіть три адміністративні області, на території яких містяться крайні точки України
[1] Закарпатська обл. [3] Чернігівська обл. [5] Луганська обл.
29. Укажіть три країни, які посідають провідні місця з виробництва продукції легкої промисловості.
[2] Італія [5] Франція [6] Білорусь
30. Дайте визначення поняття «план місцевості».
План місцевості — зображення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою
умовних знаків.

31. Коротко схарактеризуйте географічне положення України.
Територія України лежить у Східній і Центральній Європі на межі впливу західної та східної культур.
Крайня північна точка території України розташована біля с. Грем’яч Новгород-Сіверського району
Чернігівської області. Крайня південна точка — маяк на мисі Са-рич у Криму. Крайня західна точка
розташована поблизу с. Соломонове біля міста Чоп у Закарпатській області. Крайня східна точка
розташована на околиці с. Рання Зоря Міловського району Луганської області. Відстань між
крайньою північною та південною точками становить 893 км, а між західною та східною — 1 316 км.
Географічний центр України розташований поблизу с. Мар’янівка Шполянського району Черкаської
області.
32. Які риси розміщення ГЕС в Україні?
Гідроелектростанції дають найдешевшу енергію. Однак в Україні вони споруджені переважно на
рівнинних річках і водосховища затоплюють великі площі, а тому втрати від затоплення родючих
земель і поселень значно перевищують вартість виробленої енергії. Україна зараз використовує
лише 20 % свого гідроресурсного потенціалу.
33. Визначте витрату води річки, якщо ширина річки становить 20 м, середня глибина — 1 м,
швидкість течії — 1 м/с.
20
34. Використовуючи дані таблиці, визначте густоту населення Чернівецької області (заокруглити до
цілого числа).
112
35. Визначте водозабезпеченість (л/особу, приблизно) населення Венесуели, в якій проживає 28 млн
осіб, а об’єм прісної води становить 1 320 км3.
47
36. На контурній карті позначте й підпишіть адміністративні області України, що розташовані на
території підзони Мішаних лісів.

Підзона Мішаних лісів розташована в межах областей
Волинської (1);
Рівненської (2);
Житомирської (3);
Київської (4);
Чернігівської (5).

ВАРІАНТ 7
1. Товщина літосфери під рівнинами становить
В 30-40 км
2. Назва довгої та вузької океанічної западини з крутими схилами завглибшки понад 6 000 м
А глибоководний жолоб
3. Лінії, які на карті вказують напрямок північ — південь
В меридіани
4. Клімат Японських островів є м’яким і теплим завдяки
В течії Куросіо
5. Значна кількість опадів в східній частині Мадагаскару пов'язана з
Б мусонною циркуляцією в Індійському океані
6. Мис Фроуерд є крайньою
Б південною точкою Південної Америки
7. Країна, яка є одночасно суходільним і морським сусідом України
Г Росія
8. Висота гори Говерла становить
В 2 061 м
9. Вік порід Українського щита
А докембрійський
10. Родовище в межах Прикарпатського нафтогазоносного району
Г Солотвинське
11. Місто, у якому фіксують найбільшу річну амплітуду температур
Б Донецьк
12. Найгустіша річкова мережа в Україні сформувалася
Б у Передкарпатті
13. Канівські гори розташовані в
В Лісостеповій зоні
14. Тип електростанцій, які одночасно з електроенергією виробляють також теплову енергію
Б ТЕЦ
15. Процес збагачення руд чорних металів передбачає
Г видалення порожньої породи та збільшення вмісту металу...
16. Показник, який оцінює рівень інтернаціоналізації національної економіки держави
A співвідношення обсягу експорту товарів до матеріального...
17. Частка економічно-активного населення, яке на сьогодні зайняте в
сільськогосподарському виробництві світу
B близько 40%
18. Країна з найвищою часткою первинного сектору в загальному обсязі ВВП
А Нігер
19. Країна, яка НЕ належить до ЄС
Б Швейцарія

20. Країна, яка належить до групи світових лідерів економіки серед країн, що розвиваються
Б Китай
21. Установіть відповідність між географічними поясами та природними зонами
1 Арктичний пояс — Г зона Арктичних пустель
2 Тропічний пояс — В зона Пустель і напівпустель
3 Екваторіальний пояс — А зона Вологих екваторіальних лісів
4 Помірний пояс — Б зона Тундри
22. Установіть відповідність між стислими характеристиками географічних об’єктів та їх
позначеннями на контурній карті Північної Америки
1 найменша річна кількість опадів — Г
2 найбільша висота над рівнем моря — В
3 найбільша за площею система озер — А
4 затока за назвою «Льодовий мішок» — Б
23. Установіть відповідність між складовими хімічної промисловості та продукцією, яку вони
виробляють
1 гірничо-хімічна — В кухонна й калійна сіль, фосфорити.
2 основна хімія — Б луги, солі, сода, мінеральні добрива
3 хімія органічного синтезу — А етилен, пропілен, ацетилен, бензол...
4 вироб-во та пер-ка... — Д ліки
24. Установіть відповідність між центрами транспортного машинобудування та їх
спеціалізацією виробництво рухомого складу залізничних... суднобудування
автомобілебудування тракторобудування літакобудування
1 Запоріжжя — В автомобілебудування
2 Харків — Г тракторобудування
3 Миколаїв — Б суднобудування
4 Кам’янське — А виробництво рухомого складу залізничних...
25. Установіть відповідність між основними туристичними регіонами та місцями, які вони
посідають за рейтингом відвідування туристами (2015 рік)
1 Азійсько-Тихоокеанський — Б Друге
2 Американський — В третє
3 Європейський — А перше
4 Африканський — Д п’яте
26. Укажіть три теплі течії
[1] Гольфстрім [3] Північнотихоокеанська [4] Бразильська
27. Укажіть три пустелі на території Австралії
[2]пустеля Гібсона [3] Вел. Пуст. Вікторія [4] Велика Піщана пустеля
28. Укажіть три родовища сірки на території України
[2] Язівське [4] Роздольське [6] Яворівське
29. Укажіть три країни-лідери за виробництвом алюмінію
[2] Австралія [3] Росія [7] Індія
30. Дайте визначення терміна «тропосфера».
Тропосфера — це нижній шар атмосфери, що простягається від поверхні Землі 8-10 кілометрів у
полярних широтах та 16-18 кілометрів у екваторіальних широтах.
31. Схарактеризуйте Кримську гірську країну.
Кримські гори займають крайній південь Кримського півострова. Вони простягаються із заходу на
схід на 180 км. Виділяються три гірські пасма: Головне з висотами 1 200-1 500 м, Внутрішнє з

висотами 400-600 м та Зовнішнє з висотами 250-350 м. Схили пасом асиметричні (куести): південні
— круті, стрімкі, а північні — пологі, що пов’язано з розмиванням м’яких порід у гірських
нашаруваннях, що складаються з пластів різної твердості.
Головне пасмо Кримських гір найвище. Воно становить суцільний ланцюг плоских безлісих масивів,
які називають яйлами (татарське слово «яйла» означає «літнє пасовище»): Байдарська яйла, АйПетринська, Ялтинська, Нікітська, Гурзуфська, Довгору-ківська, Бабуган-, Чатирдаг-, Демерджі-,
Карабі-яйла. На Бабуган-яйлі розташована найвища точка Кримських гір — г. Роман-Кош (1 545 м).
Узбережні схили Головного пасма закінчуються Південним берегом Криму, де поширені ерозійні,
зсувні та вулканічні форми рельєфу. Сучасного вигляду Кримські гори набули в епоху альпійської
складчастості.
У геологічній будові гір беруть участь породи різного віку, складу та походження. Адже горотворчі
процеси тут започатковані ще в кембрійську епоху, а в альпійську відбулось омолодження гір.
Характерною рисою Кримських гір, особливо Головного пасма, де поширені вапнякові породи, є
наявність різноманітних карстових форм рельєфу. Трапляються дуже глибокі провалля, печери. На
дні багатьох із них існують підземні потоки й озера, які є важливим джерелом живлення для річок
Криму.
32. Маятникова міграція та її риси в Україні.
Маятникові міграції — вид міграції, що характеризується щоденними переміщеннями людей з
одного населеного пункту в інший без зміни постійного місця проживання), як правило,
здійснюються у великі міста з сіл і малих міст. На території України сформувались два великі райони
інтенсивних маятникових трудових міграцій: східний (Донецька й Луганська області) та західний
(Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська). Цьому сприяли густа сітка транспортних
шляхів у. них, а також високий рівень розвитку індустрії на Донбасі та велика густота сільського
населення у західних областях. Причини постійних і маятникових міграцій переважно економічні.
Передусім, люди їдуть у пошуках роботи, кращих умов життя.
33. Визначте відносну вологість повітря у класній кімнаті, якщо за температури повітря +20 °С
в 1 м3 (густота насичення пари — 17 г/м3) повітря міститься 9 г водяної пари.
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34. Визначте різницю місцевого часу між крайньою західною точкою України (22°05' сх. д.) та
Киевом (30°30' сх. д).
0 год 33 хв 20 сек
35. Визначте середній показник доходів на душу населення (млн дол.) країни «А», якщо
населення її становить 25 млн осіб, а обсяг ВНП —150 млн дол. США.
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36. Позначте на контурній карті залізорудні басейни та залізорудні райони України.

