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Тести є результатом роботи обласної творчої групи вчителів географії 
Черкаської області

Укладачі: С.Г.Мойсеєва, завідувач лабораторії природничо-математичних 
дисциплін Черкаського ОІПОПП,
О.Д.Епов, учитель географії Черкаської спеціалізованої школи №18 
Черкаської міської ради,
Л.Є.Епова, учитель географії Черкаської спеціалізованої школи №18 
Черкаської міської ради;
О.А.Бондаренко, завідувач лабораторії-центру моніторингу якості 
освіти Черкаського ОІПОПП

Рецензенти:
Н.І.Лісова, заступник директора Черкаського ОІПОПП з питань зовнішнього 
незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти,  кандидат педагогічних 
наук.
І.С. Кравченко, методист з географії Черкаського міського методичного 
кабінету установ освіти Черкаської міської ради

Тестові завдання з географії є важливим інструментом моніторингу знань, 
умінь, навичок та компетенцій учнів за весь курс шкільної географії.
Дані завдання структуровані за темами і розділами. Кожен розділ  включає 
п’ять типів тестових завдань, які охоплюють всі питання для повторення, 
засвоєння та перевірки навчального матеріалу.
Посібник розрахований  на вчителів географії, учнів 6-10 класів та учнів, які 
готуються до здачі ЗНО.  

Затверджено на засіданні Вченої ради інституту.
Протокол  №4 від 05.11.2008 року
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10 клас

Вступ. Політична карта світу

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланках відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших 
позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Позначте твердження, яке розкриває поняття «Економічна і соціальна 
географія світу»:

а) досліджує проблеми збереження природи Землі;
б) вивчає окремі країни або регіони;
в)вивчає територіальну організацію людського суспільства та його господарства;
г) досліджує природні умови та ресурси Землі.

2. Історико-географічні регіони відрізняються один від одного:
а) кількістю країн, що розташовані на території регіону;
б) особливістю історичного розвитку;
в) наявністю природних бар’єрів;
г) ступеню внутрішньої єдності, який залежить від історичного розвитку.

3. Яка з названих територій не є історико-географічним регіоном:
а) Західна Європа;
б) Південна Азія;
в) Росія;
г) Латинська Америка.

4. На сучасній політичній карті світу нараховують:
а) біля 100 країн;
б) більше 200 країн;
в) більше 300 країн;
г) біля 150 країн.

5. Політично незалежна держава називається:
а) суверенною;
б) залежною;
в) протекторатом;
г) залежною територією.

6. Держава, до якої не належать самокеровані утворення; називається:
а) Федерацією;
б) Конфедерацією;
в) Унітарною;
г) Унією.

7. Виберіть державу з федеративним устроєм:
а) Італія;
б) Японія;
в) США;
г) Франція.
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8. Виберіть державу з монархічною формою правління:
а) Йорданія;
б) Греція;
в) Італія;
г) Індія.

9. Виберіть державу з республіканською формою правління:
а) Нідерланди;
б) Вірменія;
в) Велика Британія;
г) Швеція.

10. Позначте регіон, де розташована найбільша кількість високорозвинених 
країн:

а) Південно-Західна Азія;
б) Західна Європа;
в) Східна Азія;
г) Північна Америка.

11. Для економіки аграрної країни характерним є переважання:
а) сільського господарства;
б) невиробничої сфери;
в) промисловості;
г) сфери послуг.

12. У постіндустріальних країнах більша частина населення зайнята:
в) в обробній промисловості;
б) в сільському господарстві;
в) у невиробничій сфері;
г) у добувній промисловості.

13. Згідно з міжнародною конвенцією ширина територіальних вод не повинна 
перевищувати:

а) 20 морських миль;
б) 15 морських миль;
в) 25 морських миль;
г) 12 морських миль.

14. Основу міждержавних економічних відносин складає: 
а) територіальний поділ праці;
б) спеціалізація господарства;
в) міжнародний поділ праці;
г) інтернаціоналізація господарства.

15. Найавторитетніша і найбільша  міжнародна організація світу:
а) НАТО;
б) ООН;
в) ЄС;
г) СНД.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ; доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
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впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі 
інші види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як 
ПОМИЛКИ:

16. Встановіть відповідність між країнами та формами державного устрою:
а) Кувейт;
б) Україна;
в) США;
г) Швеція.

1. Конституційна монархія.
2. Абсолютна монархія.
3. Парламентсько-президентська республіка.
4. Президентська республіка.
5. Джамахірія.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між термінами та їх значенням:

а) територія;
б) країна;
в) держава;
г) колонія.

1. Суверенна країна з певною територією,
господарством і політичною владою в ньому.
2. Частина суходолу з природними і створеними 
людською діяльністю ресурсами, що має географічне 
положення.
3. Територія з визначеними кордонами і населенням,
що може бути залежною або незалежною в політико-
географічному відношенні.
4. Країни, населення яких позбавлене економічної і 
політичної самостійності.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між поняттями та їх змістом:

а) федерація;
б) конфедерація;
в) унітарна держава;
г) унія.

1. Керується з одного центру і не має у своєму 
складі самоврядних утворень.
2. Союзна держава, до якої входять 
самоврядні території, що мають повну 
політичну і економічну самостійність.
3. Союз держав, що об’єднуються для 
розв’язання певних політичних чи воєнних 
цілей, зберігаючи при цьому свою 
самостійність.
4. Об’єднання держав під скіпетром одного 
монарха.

А

Б

В

Г

19. Виберіть фразу, яка характеризує відповідну країну:

а) високорозвинена країна Західної Європи;
б) країна Латинської Америки із середнім рівнем 

розвитку;

1. Уругвай.
2. Республіка 
Корея.

А

Б
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в) постсоціалістична країна;
г) нова індустріальна країна.

3. Словаччина.
4. Данія.
5. Японія.

В

Г

20. Поряд із подіями укажіть відповідні етапи формування політичної карти 
світу:

а) давній;
б) середньовічний;
в) новий період;
г) новітній період.

1. Великі географічні відкриття.
2. Існування Стародавньої Греції.
3. Існування Візантійської імперії.
4. Розпад колоніальної системи.

А

Б

В

Г

21. Знайдіть відповідність між міжнародними організаціями цілями та їх 
характеристикою:

а) ООН;
б) ЄС;
в) НАТО;
г) ОПЕК.

1. Військово-політичний союз, створений в 1949 р.
2. Універсальна міжнародна організація, створена в 1945 

році.
3. Організація 13-ти нафтодобувних країн світу.
4. Найбільш потужне регіональне інтеграційне утворення 
з 1992 р.

А

Б

В

Г

22. Поряд із подіями укажіть відповідні етапи формування політичної карти 
світу:

а) давній;
б) середньовіччя;
в) новий період;
г) новітній період.

1. Проголошення суверенітету держав 
колишніх республік СРСР.
2. Епоха утвердження капіталізму.
3. Утворення держави Київська Русь.
4. Виникнення Карфагену,3 Єгипту.

А

Б

В

Г

23. Установіть характерні типи країн за рівнем сформованості господарства:

а) економічно розвинуті;
б) країни; що розвиваються;
в) країни централізовано 

керованої економіки;
г) країни нової 

індустріалізації.

1 Понад 120 держав Азії; Африки;
Латинської Америки і Океанії; значні 
зміни – у другій половині ХХ ст.

2.Зберігаються адміністративні методи 
управління господарством.

3.Володіють величезними  фінансовими 
ресурсами 9/10 іноземних інвестицій.

4.Динамічна перебудова господарства;
за рахунок іноземних інвестицій.

А

Б

В

Г
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24.Визначити відповідність між країнами і їх географічним положенням:

а) континентальне;
б) приморське;
в) країна – архіпелаг;
г) острівні.

1 Україна.
2. Білорусія.
3. Ісландія.
4. Японія.

А

Б

В

Г

25. Встановіть приналежність політичних діячів до перелічених країн:

а) Ангелла Меркель;
б) Жак Ширак;
в) Вацлав Гавел;
г) Фідель Кастро.

1. Чехія.
2. Франція.
3. Куба.
4. Німеччина.

5.  Польща.

А

Б

В

Г

26. Установіть відповідність між країною та її місцем у світі щодо площі 
території:

а) Китай;
б) Індія; 
в) США;
г) Бразилія.

1. П’яте.
2. Третє.
3. Сьоме.
4. Четверте.

5. Десяте.

А

Б

В

Г

27. Виберіть фразу, яка характеризує відповідну країну:

а) високорозвинена країна Західної Європи;
б) країна Латинської Америки із середнім 

рівнем розвитку;
в) постсоціалістична країна;
г) нова індустріальна країна.

1. Уругвай.
2. Республіка Корея.
3. Словаччина.
4. Данія.
5. Японія.

А

Б

В

Г

28. Підібрати країну, яка відповідає певному підтипу країн:

а) країни Великої сімки;
б) малі високорозвинені країни;
в) країни переселенського капіталізму;
г) нові індустріальні країни.

1. Нова Зеландія.
2. Бельгія.
3. Канада.
4. Мексика.
5. Іспанія.

А

Б

В

Г
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29. Оберіть підтип країни, яка відповідає такій характеристиці:

а) постсоціалістичні країни;
б) країни – експортери нафти;
в) найменш розвинені країни;
г) країна Південної півкулі.

1. Австралія.
2. Ангола.
3. Венесуела.
4. Польща.
5. Франція.

А

Б

В

Г

30. ООН має 16 спеціалізованих установ. Які завдання виконують найбільші 
серед них:

а) ЮНЕСКО;
б) ФАО;
в) ІМФ;
г) ЮНІДО.

1. Продовольча і с/г організація.
2. Міжнародний Валютний фонд.
3. Організація з питань освіти, науки і культури.
4. Промислового розвитку.

А

Б

В

Г

Завдання 31-36 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших 
позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. Визначте основне завдання сучасної географічної науки:
а) вивчення проблем, пов’язаних з впливом на навколишнє середовище;
б) вивчення системи розселення та інших характеристик населення;
в) прогнозування варіантів можливого розвитку людства у майбутньому на 
основі аналізу минулого і сучасності;
г) вивчення змін природних умов і ресурсів, прогнози щодо майбутнього 
використання.

32. Встановіть критерій для визначення рівня економічного розвитку країни:
а) площа країни;
б) розміри природних ресурсів;
в) кількість і якість трудових ресурсів;
г) валовий національний продукт або валовий внутрішній продукт.

33. Визначте чинник, який сприяє формуванню групи НІК (нових індустріальних 
країн): 

а) в минулому мали могутні колоніальні імперії;
б) значні інвестиції американського та японського капіталу;
в) здобуття незалежності;
г) значні запаси природних ресурсів.

34. Виберіть основну причину виникнення збройних конфліктів між країнами:
а) колонізація;
б) штучне встановлення державних кордонів;
в) несправедливість або незгода країн щодо своїх державних кордонів;
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г) труднощі проведення державних кордонів за природними межами.

35. Визначте етап, що відображає найбільш значущі зміни на політичній карті 
світу:

а) середньовічний період;
б) новітній період;
в) новий період;
г) давній період.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ 
відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так:

36. Прочитайте визначення і дайте відповідь: «Спільне здійснення влади над 
однією територією кількома державами».

37. Прочитайте текст і визначте про який політичний режим ведеться:
«Політична організація суспільства, що характеризується участю народу в управлінні 
державними справами».

38. Прочитайте текст і визначте назву країни: «Індустріально-аграрна країна, з 
централізовано керованою економікою. Має значні родовища кам’яного вугілля,
залізної руди, нафти, кольорових металів та ін. Грошова одиниця юань».

39. Прочитайте текст і визначте назву регіону: «Історично-географічний регіон, де 
налічується 45 незалежних держав і одна колонія, загальна площа майже 10 млн. 
км2».

У завданнях 40-44 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х 
та перенесіть її до бланка відповідей. Не робіть інших позначок,
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

40. Визначте правильність наведеного твердження: «Чи можна розглядати 
формування політичної карти світу не тільки з кількісної точки зору (утворення 
чи зникнення країн), але і з огляду на якісні зміни».

Так Ні

41. Визначте правильність наведеного твердження: «На початку ХХ ст. багато 
вчених вважали, що з ростом добробуту населення країн світу залишаються в 
минулому міжнаціональні чвари всередині держави. Чи виправдалися їхні 
припущення?»

Так Ні
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42. Визначте правильність наведеного твердження: «У світі більше республік ніж 
монархій».

Так Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження: «Пуерто-Рико – колонія 
США».

Так Ні

44. Визначте правильність наведеного твердження: «У республіках і 
конституційних монархіях законодавча влада належить парламенту, а виконавча 
– уряду».

Так Ні

Завдання 45-49 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при 
цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей.

45. Визначте середню густоту населення Землі.

Відповідь___________________________________________

46. Обчисліть природний приріст населення; якщо народжуваність складає 2,8 
%; а смертність 1,0%; еміграція – 0,5%; імміграція – 0,1%.

Відповідь___________________________________________

47. Обчисліть об’єм повітря, який можуть очистити від вихлопних газів 30 
каштанів, якщо одне дерево очищає зону завдовжки 100 м, завширшки 12 
м, заввишки 10 м. 

Відповідь___________________________________________

48. Лісопереробний комбінат за рік переробляє 5 млн м3 деревини. Розрахуйте,
яку площу лісів треба закріпити за лісопереробним комбінатом, якщо 
середній запас деревини на 1 га складає 200 м3; а термін необхідний для їх 
відновлення, дорівнює 90 рокам.

Відповідь___________________________________________

49. Визначте частку населення Індії від загальної чисельності населення світу.

Відповідь___________________________________________
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НАСЕЛЕННЯ  СВІТУ

Завдання 1-15 мають по чотири  варіанти відповідей. У кожному завданні 
ОДНА ПРАВИЛЬНА   відповідь. Оберіть  правильну відповідь та позначте її у 
бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок –
комп’ютерна програма  реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Позначте твердження, яке розкриває поняття «діаспора»:
а) переміщення осіб найманої праці між національними господарствами;
б) перебування певного народу на іншій території, внаслідок добровільної чи  

примусової міграції;
в) переміщення населення з одного поселення в інше;
г) швидкі темпи приросту населення.

А Б В Г

2. Позначте  твердження, яке розкриває поняття «демографічна політика»:
а) поширення міського способу життя;
б) система адміністративних економічних та інших заходів, які  здійснюються 

державою для регулювання народжуваності;
в) структурність процесів народжуваності і смертності, які  визначають розміри 

природного приросту;
г) система державних заходів щодо регулювання статево-вікової структури 

населення.
А Б В Г

3. Урбанізація – це…
а) зростання і підвищення частки міського населення в країні, регіоні, світі;
б) зростання чисельності населення в країні, регіоні, світі;
в) процес вирівнювання економічного розвитку;
г) наявне працездатне населення країни.

А Б В Г

4. Позначте поняття яке означає виїзд громадян зі своєї країни до іншої 
держави на постійне проживання або на тривалий період:

а) Міграція;
б) Еміграція;
в) Імміграція;
г) Рееміграція.

А Б В Г

5. Позначте найбільшу форму міського населення:
а) агломерація;
б) мегаполіс;
в) місто;
г) конурбація.

А Б В Г
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6. Позначте міста, що виконують суто політико – адміністративні функції:
а) Бонн, Канберра;
б) Кембридж, Гейдельберг;
в) Ніцца, Брайтон;
г) Чикаго, Детройт.

А Б В Г

7. Позначте країну Європи, що має найвищий в Європі рівень урбанізації:
а) Великобританія;
б) Німеччина;
в) Італія;
г) Чехія.

А Б В Г

8. Позначте найбільшу мовну сім’ю світу:
а) Китайсько – тібетська;
б) Індоєвропейська;
в) Кавказька;
г) Алтайська.

А Б В Г

9. Позначте найбільш поширену в світі релігію:
а) Іслам;
б) Індуїзм;
в) Християнство;
г) Буддизм.

А Б В Г

10. Позначте країну Африки, яка має найбільшу кількість жителів:
а) Єгипет;
б) Нігерія;
в) Ефіопія;
г) ПАР.

А Б В Г

11. Позначте мегаполіс, розміщений в США:
а) Англійський;
б) токайдо;
в) Сан – Сан;
г) Рейнський.

А Б В Г

12. Позначте групу країн де чоловіче населення переважає над жіночим:
а) Австралія, Бразилія, Перу;
б) Індія, Ірак, Іран;
в) США, Франція, Японія;
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г) Україна, Польща, Чехія.
А Б В Г

13. Позначте міста, що виконують наукову та освітянську функції:
а) Вашингтон, Канберра;
б) Кембридж, Оксфорд;
в) Ніцца, Брайтон;
г) Філадельфія, Бостон.

А Б В Г

14. Позначте країну, яка відзначається найбільшою густотою населення:
а) Китай;
б) Індія;
в) Бангладеш;
г) Нігерія.

А Б В Г

15. Позначте поняття, яке характеризує процес перевищення смертності над 
народжуваністю:

а) депопуляція;
б) урбанізація;
в) геноцид;
г) етноцид.

А Б В Г

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ.

16.  Встановіть  відповідність між  країнами і густотою населення:

а) Світ;
б) Ісландія;
в) Великобританія;
г) Україна.

1.  15;4 ос/км2.

2.  2; 6 ос/км2.

3.  239 ос/км2.

4.  42 ос/км2.

5.  137 ос/км2.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між расами і часткою населення світу, що 
належить  до певних рас:

а) європеоїдна;
б) австралоїдна;
в) монголоїдна;
г) негроїдна.

1. 36 %.
2. 42; 3 %.
3. 7; 4 %.
4. 0; 3 %.
5. 16; 6 %

А

Б

В

Г
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18. Встановіть відповідність між країнами і релігіями:

а) Конфуціанство;
б) Індуїзм;
в) Синтоїзм;
г) Іудаїзм.

1. Японія.
2. Китай.
3. Індія.
4. Австралія.
5. Ізраїль.

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між мегалополісами і країнами:

а) Англійський;
б) Рейнський;
в) Токайдо;
г) Бос – Ваш.

1 Японія.
2. Німеччина.
3. США.
4. Бразилія.
5. Великобританія.

А

Б

В

Г

20. Встановіть відповідність між країнами і чисельністю населення:
а) Японія;
б) Німеччина;
в) Австралія;
г) Індія.

1.  19; 7  млн. ос.
2.  128 млн. ос.
3.  83 млн. ос.
4.  39 млн. ос.
5.  1065 млн. ос.

А

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між країнами і часткою ЕАН до загальної кількості 
населення (%):

а) США;
б) Китай;
в) Індія;
г) Нігерія.

1. 38 %.
2. 47 %.
3. 50 %.
4. 58 %.
5. 31 %.

А

Б

В

Г

22. Встановіть відповідність між типом країни і часткою  зайнятих у сільському 
господарстві:

а) постіндустріальні;
б) індустріальні;
в) індустріально – аграрні;
г) аграрні.

1. 60 %.
2. 35 %.
3. 10 %.
4. 59 %.
5. 2 %.

А

Б

В

Г
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23. Встановіть відповідність між країнами та рівнем урбанізації:

а) Чад;
б) Ізраїль;
в) Бразилія;
г) Афганістан.

1. 91 %.
2. 6 %.
3. 15 %.
4. 89 %.
5. 40 %.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між країнами і мінімальною кількістю населення 
міського населеного пункту:

а) > 200 чол.;
б) > 2, 5 тис. чол.;
в) > 12 тис. чол.;
г) > 100 тис. чол.

1. США.
2. Росія.
3. Канада.
4. Швеція.
5. Китай.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між країнами і міськими агломераціями:

а) Токійська;
б) Шанхайська;
в) Нью-Йоркська;
г) Сан – Паулу.

1. Китай.
2. Єгипет.
3. Японія.
4. США.
5. Бразилія.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між містами та їх функціями:
а) Мекка;
б) Ніцца;
в) Вашингтон;
г) Запоріжжя.

1. Промислове.
2. Курортне.
3. Наукове.
4. Політико-адміністративне.
5. Релігійне.

А

Б

В

Г

27. Встановіть відповідність між країнами і релігіями:
а) православні;
б) католики;
в) протестанти;
г) мусульмани.

1. Польща.
2. США.
3. Казахстан.
4. Японія.
5. Росія.

А

Б

В

Г
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28. Встановіть відповідність між країнами і мовами:
а) Іспанська;
б) Арабська;
в) Англійська;
г) Німецька.

1. Алжир.
2. Венесуела.
3. Австрія.
4. Австралія.
5. Японія.

А

Б

В

Г

29. Встановіть  відповідність між країнами і природним приростом населення:
а) 5-12 ‰;
б) 12-20 ‰;
в) 20-30 ‰;
г) 30 ‰;

1. Бразилія.
2. ФРН.
3. Пакистан.
4. Туреччина.
5. Чад.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між країнами і рівнем безробіття:
а) 0 – 10 %;
б) 20-30 %;
в) 40-50 %;
г) >  50 %.

1. Уганда.
2. Ангола.
3. Італія.
4. Польща.
5. Австралія.

А

Б

В

Г

У завданнях 36 – 40 впишіть відповідь та перенесіть  її до бланка відповідей. 
Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка.

36. Визначте поняття, зміст якого розкриває  наведений нижче текст:
«Перебування певного  народу на іншій території внаслідок добровільної чи 
примусової міграції».

37. Прочитайте текст і визначте назву країни за етнічним складом її населення:
«Фламандці – 50%»; валлони – 39%; італійці – 3%; інші національності – 8 %».

38. Прочитайте текст і  визначте, який процес, описано в ньому:
«Процес перевищення смертності над народжуваністю».

39. Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст: «В’їзд 
громадян іншої держави на постійне або тривале  проживання».
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40. Прочитайте текст і запишіть термін, який характеризує описане географічне 
явище: «Збільшення частки міського населення, поширення міського способу життя і 
підвищення ролі міст».

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь  позначте в табличці знаком Х 
та перенесіть її до бланка відповідей. Не робіть інших позначок,
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Визначте правильність наведеного твердження: «У країнах  першого типу 
відтворення населення демографічна політика спрямована на підвищення 
народжуваності та природного приросту населення».

42. Визначте правильність наведеного  твердження: «У  міжнародній практиці 
працездатним прийнято вважати населення віком від 15 до 60».

43. Визначте  правильність наведеного твердження: «До другого типу відтворення 
населення належать країни Європи і Північної Америки».

44. Визначте правильність наведеного твердження: «Урбанізація – відтік міського 
населення у передмістя».

45. Визначте правильність наведеного твердження: «Демографічна політика – це 
система заходів, за допомогою яких держава зменшує використання природних 
ресурсів».

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому 
не вимагається). Впишіть  відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46. Визначте частку українців від загальної  чисельності населення світу, якщо 
відомо, що у  різних країнах їх проживає близько 60 млн. чол.

Відповідь:__________________________________________________

47.Визначте, яка середня очікувана тривалість життя населення, що  
народилися у 1995-1996 роках; якщо відомо, що вона  становитиме 95, 8 % від 

Так Ні

Так Ні

Так Ні

Так Ні

Так Ні
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тривалості життя людей, що народились у 1985-1986 роках, яка дорівнювала 71 
рік.

Відповідь:_______________________________________________

48. Визначте, скільки чоловіків припадає в  розрахунку на 1000 жінок, якщо 
відомо,що в країні проживає 23; 9 млн. чоловіків та 27, 0 млн. жінок.

Відповідь:_________________________________________________

49. Більшу частину безробітних  в Україні становлять   жінки 
(67, 2%). Встановити чисельність цієї категорії безробітних.

Відповідь:__________________________________________________

50. Визначте, користуючись таблицею, показник природного приросту 
населення країни за рік на 1 тис. чоловік.
Рік Народжуваність на 

1 тис. чол.
Смертність 
на 1 тис. 
чол..

Еміграція
тис. чол.

Імміграція 
тис. чол.

Населення 
тис. чол.

2005 8 17 6 11 40

Відповідь:___________________________________________________

Світове господарство

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланка відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших 
позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. До одного з центрів світового господарства відноситься:
а) Росія;
б) Україна;
в) Японія;
г) Індія.

2. Країна експортер нафти:
а) Китай;
б) США;
в) ОАЄ;
г) Україна.

3. Країна  імпортер нафти:
а) Китай;
б) США;
в) ОАЄ;
г) Україна.

4. Країна експортер кам'яного вугілля:
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а) Польща;
б) Швеція;
в) Угорщина;
г) Туреччина.

5. Країна експортер залізної руди:
а) Ірак
б) Мексика;
в) Монголія;
г) Австралія.

6. Країна, де найбільше вирощують пшениці:
а) Аргентина;
б) Росія;
в) Китай;
г) Єгипет.

7. Найбільша густота транспортної мережі сформувалася в:
а) Австралії;
б) США;
в) Франція;
г) Китай.

8. Країна, що славиться виробництвом годинників:
а) Австрія;
б) Швеція;
в) Швейцарія;
г) Росія.

9. Країна, в якій вирощується найбільше цукрового буряку:
а) Бразилія;
б) Великобританія;
в) Іспанія;
г) Франція.

10. Країна, де найбільше виробляється електроенергії на душу  населення:
а) Японія;
б) Індонезія;
в) Німеччина;
г) Італія.

11. Країна, в якій найбільше  розвинута чорна металургія:
а) Португалія;
б) Мексика;
в) Великобританія;
г) Японія.

12. Країна, де найбільше видобувається бокситів (сировина для виробництва 
алюмінію):

а) Гвінея;
б) Австралія;
в) Індія;
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г) Китай.

13. Країна, де найбільше виробляється алюмінію.
а) США;
б) Австралія;
в) Індія;
г) Китай.

14. Країна, що має найбільший за тоннажем  морський транспорт:
а) Росія;
б) Греція;
в) Панама;
г) Норвегія.

15. Країна, де найбільше виробляється автомобілів (разом легкових і 
вантажних):

а) Канада;
б) США;
в) Італія. 
г) Франція.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ.

16. Вугільні басейни і країни, де вони розташовані:
а) Кансько-Ачинський                        
б) Аппалачський;
в) Рурський;
г) Селезській.

1. Польща.
2. Китай.
3. Росія.
4. Німеччина.
5. США.

А

Б

В

Г

17. Регіони і країни та експорт с\г продукції:
а) чай;
б) кава;
в) арахіс;
г) вовна.

1. Австралія.
2. Країни Латинської Америки.
3. Країни Північної Америки.
4. Країни Південної Азії.
5. Країни Африки.

А

Б

В

Г

18. В яких країнах були засновані ТНК?
а) Нісан;
б) Форд;
в) Пежо;
г) Фольксваген.

1. США.
2. Німеччина.
3. Японія.
4. Франція.
5. Великобританія.

А

Б

В

Г
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19. Щорічний видобуток нафти:
а) 476млн.т.;
б) 400млн.т.;
в) 414млн.т.;
ш) 198млн.т.

1. США.
2. Іран.
3. Росія.
4. Саудівська Аравія.
5. Норвегія.

А

Б

В

Г

20. Країни, що мають найбільшу кількість атомних реакторів:
а) 108 реакторів;
б) 55;
в) 49;
г) 10.

1 Німеччина.
2. Японія.
3. США.
4. Франція.
5. Індія.

А

Б

В

Г

21. Країни - найбільші виробники сталі у % від світового виробництва:
а) 13,5 %               
б) 12,6 %                                                 
в) 6,7 %                                                   
г) 5,6 %                                                    

1. Росія.
2. Японія.
3. США.
4. Україна.
5. Німеччина.

А

Б

В

Г

22. Країни, де найбільше вирощуються:
а) рис;
б) пшениця;
в) кукурудза;
г) цукровий буряк.

1. Китай.
2. США.
3. Франція.
4. Росія.
5. Єгипет.

А

Б

В

Г

23. Країни, де найбільше виробляється:
а) льон;
б) джут;
в) бавовна;
г) вовна.

1 Україна.
2. США.
3. Австралія.
4. Індія.
5. Китай.

А

Б

В

Г
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24. В яких країнах найкраще розвинуті відповідні види транспорту:
а) авіаційний;
б) морський;
в) залізничний;
г) автомобільний.

1. Великобританія.
2. Франція.
3. Японія.
4. США.
5. Україна.

А

Б

В

Г

25. Найбільші країни експортери:
а) пшениця;
б) рис;
в) цукор сирець;
г) кава.

1. Україна.
2. Китай.
3. США.
4. Бразилія.
5. Франція.

А

Б

В

Г

26. Найбільші країни експортери:
а) нафта;
б) природний газ;
в) вугілля;
г) уран.

1. Росія.
2. Країни Перської затоки.
3. ПАР.
4. США.
5. Угорщина.

А

Б

В

Г

27. Для яких країн названі галузі є галузями міжнародної спеціалізації:
а) виробництво цукру;
б) суднобудівництво;
в) наукоємке машинобудування;
г) вівчарство.

1 Індія.
2 Японія. 
3. Куба.
4. Німеччина.
5. Австралія.

А

Б

В

Г

28. Найбільші країни імпортери:
а) пшениці;
б) рису;
в) соняшнику;
г) кукурудзи.

1. Японія.
2. Туреччина.
3. Австралія.
4. Україна.
5. Росія.

А

Б

В

Г



23

29. Країни, де найкраще розвинуті галузі видобувної промисловості:
а) залізна руда;
б) нікель;
в) мідь;
г) марганець.

1. Канада.
2. США.
3. Індія.
4. Австралія.
5. ПАР.

А

Б

В

Г

30.Світове виробництво текстильного волокна у %
а) 48%                                                 
а) 45%                                                 
в) 5%                                                   
г) 2%                                                   

1. Вовна.
2. Штучні та синтетичні волокна.
3. Бавовна.
4. Шовк.
5. Льоноволокно.

А

Б

В

Г

Завдання 31-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланка відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших 
позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. Що таке світове господарство?
а) це господарство окремих країн світу;
б) система національних господарств;
в) господарства країн; що мають торгові відносини між собою;
г) система національних господарств, що пов’язані і взаємодіють за законами 

міжнародного поділу праці.

32. Що таке міжнародний поділ праці?
а) це спеціалізація країн на світовому ринку;
б) спеціалізація діяльності окремих виробників, товарів і послуг для обміну;
в) спеціалізація діяльності окремих виробників товарів;
г) спеціалізація країн на випуск окремих видів товарів і послуг для продажу.

33. Що таке науково-технічна революція?
а) це поступальний рух  людського суспільства  у розвитку науки і техніки;
б) це заміна старої техніки і технологічної бази господарства на нову;
в) це  якісний стрибок у розвитку продуктивних сил, що відбувається на базі 

новітніх досягнень науки і техніки;
г) це докорінні зміни у виробництві.

34. Маркетинг це:
а) метод роботи підприємця на ринку;
б) керування процесом виробництва товарів;
в) координація праці інших людей;
г) керування процесом надання послуг.

35. Менеджмент це:
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а) управління;
б) діяльність з координації праці інших  людей;
в) вивчення ринків збуту продукції;
г) діяльність пов’язана з керуванням технологічними процесами на виробництві.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. 
Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка,
починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

36. Як називають цілеспрямовані зони діяльності, в яких поєднуються 
взаємодіючи науково-дослідні інститути, вузи та наукомісткі промислові 
підприємства?

37. Яким словом можна визначити процеси об'єднання, формування світових  
міжгалузевих систем у світовому господарстві?

38. Який міжнародний ринок допомагає країнам  торгувати між собою?

39. Яка система галузей є  особливо складною і забезпечує технічне 
переоснащення господарства. Вона найкраще розвинута в країнах з високим 
рівнем економічного розвитку.

40. Яка форма міжнародних економічних відносин є найбільш поширеною?

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та 
перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як помилки.

41. Чи правильно сказав Ламарк: «Можна сказати; що призначення людини  
полягає в тому, щоб знищити свій рід, попередньо зробивши  земну кулю 
непридатною для життя».

Так Ні

42. Чи правильно сказано, що функціонально-господарська структура країни 
залежить від сучасного стану суспільного поділу праці?

Так Ні

43. Що провідна галузь енергетики це нафтова промисловість:

Так Ні
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44. Що хімічна промисловість – найбільш динамічна галузь і складна за 
структурою:

45. Яку провідну роль у міжнародних вантажних перевезеннях відіграє 
автомобільний транспорт?

Так Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому 
не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46. Підрахувати виробництво зернових на душу населення в найбільших 
країнах  виробниках зернових. Китай - 400 млн. т.  в рік; США – 301 млн. т.  в 
рік; Індія – 197 млн. т. в  рік.

Відповідь___________________________________________

47. Підрахувати сальдо зовнішньої торгівлі Японія 397 імпорт (млрд. $); 275
експорт в  (млрд. $) Німеччина 497 імпорт (млрд. $); 382 експорт в  (млрд. $)

Відповідь___________________________________________

48. Підрахувати ресурсозабезпеченість залізною рудою (визначити кількість 
років на які вистачить). Австралія – запаси 28.1 млрд. тон; видобуток за рік –
107 млн. тон США – запаси – 10 млрд. тон; видобуток – 35 млн. тон

Відповідь___________________________________________

49. Підрахувати ресурсозабезпеченість природним газом . США – запаси 10,7 
трлн тон; видобуток – 450 млрд тон; Росія – запаси 24;1 трлн тон; видобуток –
615 млрд тон

Відповідь___________________________________________

50. Підрахувати виробництво сталі на душу населення за рік
Японія – 10 млн тон; населення – 125 млн чоловік
США – 90 млн тон; населення – 256 млн чоловік
Відповідь___________________________________________

Взаємодія  природи  і  суспільства

Завдання  1 – 15  мають  по  чотири  варіанти  відповідей.  У  кожному  
завданні  лише  ОДНА  ПРАВИЛЬНА  відповідь.  Оберіть  правильну  відповідь  
та  позначте  її  у  бланка відповідей  згідно  з  інструкцією.  Не  робіть  
позначок – комп’ютерна  програма  реєструватиме  їх  як  ПОМИЛКИ.

1. Позначте  країни, що  володіють найбільшими  запасами  вугілля:
а) Венесуела, Мексика, Білорусь;
б) Китай, США, Росія;

Так Ні
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в) Індія, Ботсвана, Україна;
г)  Німеччина, Великобританія, ПАР.

2. Позначте  твердження, яке  розкриває  поняття  «природні  ресурси» 
а) земне  довкілля, частина  географічної  оболонки, яка  пов’язана  з  життям  і  

діяльністю  людини;
б) сукупність  компонентів  географічної  оболонки, що  впливають  на   

можливості  розвитку  господарства;
в) компоненти  природи, які  використовуються  або  можуть  бути  використані  

в   господарстві;
г) різноманітність  природних  умов  певної  території.

3. Позначте  країни, що  володіють  найбільшими  запасами  нафти :
а) Росія, Польща, Канада;
б) Індія, Венесуела, США;
в) Франція, Китай, Італія;
г) Саудівська  Аравія, Ірак, Кувейт.

4. Позначте  країни, що  володіють  найбільшими  запасами  природного  газу:
а) Росія, Ірак, Катер;
б) Китай, США, Австралія;
в) Мексика, Канада, Індія;
г) Польща, Франція, Німеччина.

5. Позначте  головний  шлях  вирішення  водної  проблеми  людства:
а) транспортування  айсбергів  з  Антарктиди;
б) зменшення  водоємкості  виробничих  процесів;
в) опріснення  морської  води;
г) будівництво  очисних  споруд.

6. Позначте  країну, в  якій  використання  геотермальної  енергії  має  
найбільше  значення:

а) США;
б) Японія;
в) Ірландія;
г) Ісландія.

7. Позначте  правильне  твердження:
а) ресурси  прісної  води  становлять  біля  30 %  загального  об’єму  

гідросфери;
б) прісна  вода  становить  лише  2,5 %  усієї  води  на  Землі;
в)  понад  1/5  прісної  води  законсервовано  в  льодовиках  та  сніжниках;
г)  використовується  тільки  0,2 %  загальних  запасів  прісних  вод.

8. Позначте  правильне  твердження:
а) в  Америці  зосереджено  біля  1/5  лісів  планети;
б) запаси  геотермальної  енергії  великі  в  Ісландії, західних  районах  США,

східних районах  Росії;
в)  паливні  ресурси  найчастіше  зустрічаються  в  складчастих  областях  

земної  кори;
г)  Єгипет  і  Аргентина – це  країни  з  найменшою  забезпеченістю  ресурсами    

річкового  стоку.
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9. Позначте, які  із  ресурсів  Світового  океану найбільш  інтенсивно  
використовуються:

а) водні;
б) біологічні;
в)  мінеральні;
г)  енергетичні.

10. Позначте  регіони, де  зосереджені  найбільші  світові  запаси  залізної  
руди:

а) Австралія, Східна  і  Південна  Азія, Південна  Америка;
б) Африка, Північна  Америка, Південно-Західна  Азія;
в) Африка, Азія, Східна  Європа;
г) Західна  Європа, Північна  Америка, Африка.

11. Позначте  головний  шлях  запобігання  забрудненню  навколишнього  
середовища:

а) створювати  різні  типи  очисних  споруд;
б) будувати  димарі  висотою  200 – 300  м.;
в)  застосовувати  безвідходні  технології  і  перейти  на  оборотне  

водопостачання;
г)  раціонально  розміщувати  хімічні  і  нафтохімічні; металургійні  

підприємства.

12. Позначте; яку  частку  суходолу  займають  ліси:
а) 25 %;
б) 30 %;
в) 50 %;
г) 15 %.

13. Позначте  твердження, яке  розкриває  поділ  корисних  копалин  за  
промисловим  використанням:

а) енергохімічні, технічні, гірничо - хімічні;
б) рудні, нерудні, паливні, гідромінеральні;
в)   промислові, паливно – енергетичні, будівельні;
г)  вичерпні, невичерпні, мінеральні.

14. Позначте  країни, які  мають  найбільші  запаси  мідної  руди:
а) Казахстан, Україна, Китай;
б) Австралія, Алжир, Італія;
в) Канада, Франція, Танзанія;
г) Замбія, Заїр, Чилі.

15. Позначте  види  енергетичних  ресурсів  Світового  океану, які  найбільше  
використовуються:

а) енергія  припливів  і  відпливів;
б) енергія  океанічних  течій;
в)  енергія  морського  прибою;
г)  різниця  температури  поверхневих  і  глибинних  вод.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
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впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ.

16.  Встановіть  відповідність  між  паливними  корисними  копалинами  та  
країнами, що  володіють  найбільшими  запасами :

а) нафта;                                                 
б) природний  газ;                             
в) кам’яне  вугілля;                                             
г) буре  вугілля.                                          

1. Китай.
2. Саудівська  Аравія.
3. ФРН.
4. Росія.
5. Україна.

А

Б

В

Г

17. Встановити  відповідність  між  металевими  корисними  копалинами  та  
країнами, що  володіють  найбільшими  запасами:

а) залізні  руди;
б) мідні  руди;
в) алюмінієва  сировина;
г) золото.

1. Замбія.
2. Австралія.
3. США.
4. ПАР.
5. Іспанія.

А

Б

В

Г

18.  Встановіть  відповідність  між  нерудними  корисними  копалинами  та  
країнами, що  володіють  найбільшими  запасами:

а) самородна  сірка;
б) фосфорити;
в) калійна  сіль;
г) кам’яна  сіль.

1. Науру, Марокко.
2. Канада, Росія.
3. Польща, Білорусь.
4. США, Мексика.
5.Філіппіни, Японія.

А

Б

В

Г

19.  Встановіть  відповідність  між  площею  земельного  фонду  та  регіонами  
світу:

а) 2,7  млрд. га;
б) 3  млрд. га;
в) 2  млрд. га;
г) 1,7  млрд. га.

1. Північна  Америка.
2. Південна  Америка.
3. Африка.
4. Азія.
5. Австралія.

А

Б

В

Г

20.Встановіть  відповідність  між  країнами  та  показниками  лісистості  
території:

а) Фінляндія;
б) США;
в) Росія;
г) Бразилія.

1.   32 %.
2.   45 %.
3.   66 %.
4.   77 %.
5.   88 %.

А

Б

В

Г



29

21.  Встановіть  відповідність  між  об’ємами  води  та  водними  об’єктами:
а)  2464  тис.км3;
б)  17  тис. км3;
в)  11,3  тис. км3;
г)  2,12  тис. км3.

1. Річки.
2. Озера.
3. Болота.
4. Льодовики.
5. Моря.

А

Б

В

Г

22.Встановіть  відповідність  між  корисними  копалинами, що  розробляються  
на  континентальному  шельфі  та  районами  їх видобутку:

а) нафта;
б) титанові  руди;
в) залізні  руди;
г) алмази.

1. Перська  затока.
2. Узбережжя  Південної  Африки.
3. Узбережжя  Бразилії.
4. Узбережжя  Західної  Африки.
5. Узбережжя Європи.

А

Б

В

Г

23. Встановіть  відповідність  між  показниками  середньорічного  річкового  
стоку  та  частинами  світу:

а) 3210  км3;
б) 14410  км3;
в) 4570  км3;
г) 2390  км3.

1 Австралія.
2. Європа.
3. Азія.
4. Африка.
5. Америка.

А
Б

В

Г

24. Встановіть  відповідність  між  видами  рекреаційних  ресурсів  та  
визначними  об’єктами  туризму:
а) Віфлієм;
б) Карлові  Вари;
в) Лазуровий  берег;
г) Афінський  Акрополь.

1 Узбережжя  теплих  морів.
2. Міста – курорти.
3. Релігійно – культові  споруди.
4. Давні  міста; фортикаційні  споруди.
5. Природні заповідники.

А

Б

В

Г

25.  Встановіть  відповідність  між  природними  ресурсами  та їх  видами:

а) корисні  копалини;
б) енергія  вітру;
в) енергія  Сонця;
г) рослинний  світ.

1. Вичерпні  не поновлювальні.
2. Вичерпні  поновлювальні.
3. Невичерпні  космічні.
4. Невичерпні  кліматичні.
5. Невичерпні поновлювальні.

А

Б

В

Г
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26.  Встановіть  відповідність  між  визначними  об’єктами  туризму  та  
назвами  країн, де  вони  розташовані:
а) Віфлієм;
б) Карлові  Вари;
в) Лазуровий  берег;
г) Афінський  Акрополь.                                 

1. Чехія.
2. Ізраїль.
3. Греція.
4. Франція.
5. Росія.

А

Б

В

Г

27.  Встановіть  відповідність  між  основними  поняттями  та  їх  
визначеннями:

а) природні  умови;
б) природні  
ресурси;
в) географічне  
середовище;
г) 
ресурсозабезпечені
сть.

1 Співвідношення  між  обсягом  природних  ресурсів  і  
обсягами  їх  використання.
2. Земне  довкілля  і  частина  географічної  оболонки,
яка  безпосередньо  пов’язана  з  життям  і  діяльністю  
людини.
3. Сукупність  компонентів  географічного  середовища,
що  впливають  на  можливості  розвитку  господарства  
та  умови  життя  людини.
4. Компоненти  природи, які  за  даного  рівня  розвитку  
продуктивних  сил  використовуються  або  можуть  
бути  використані  в  господарстві.

А

Б

В

Г

28. Встановіть  відповідність  між  основними  поняттями  та  їх  визначеннями:
а) природно – ресурсний  

потенціал;
б) природокористування;
в) раціональне  

природокористування;
г) нераціональне  

природокористування.

1 Забезпечує  нормальні умови  життєдіяльності  
людини, запобігає  можливим  шкідливим  
впливам  на  навколишнє  середовище.
2. Система  заходів, що  здійснюються  
суспільством  з  метою  вивчення, освоєння,
перетворення  і  охорони  навколишнього  
середовища.
3. Катастрофічно  швидко  використовує  
ресурси  природного  середовища, істотно  
знижує  їх  якість  і  властивості.
4. Сукупність  природних  ресурсів, які  можуть  
бути  використані  в  господарстві  з  
урахуванням  тенденцій  розвитку  науки  і  
техніки

А

Б

В

Г

29.  Встановіть  відповідність  між  корисними  копалинами  та  назвами  країн,
які  їх  не  мають  зовсім  або недостатньо  ними  забезпечені:
а) залізна  руда;
б) мідна  руда;
в) поліметалічна  руда;
г) залізна  руда, мідна  руда, поліметалічна  

1  Японія.
2. Франція.
3. Італія.
4. ФРН.
5. Іспанія.

А

Б

В

Г
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30.  Встановіть  відповідність  між  ресурсами  Світового  океану  та  країнами,
що найбільше  їх  використовують:
а) риба;
б) нафта;
в) природний  газ;
г) кам’яне  вугілля.

1 Саудівська  Аравія, Кувейт, США.
2. Нідерланди, Норвегія, Великобританія.
3. Японія, Росія, Китай.
4. Великобританія, Нова  Зеландія, Канада.
5. Україна, Замбія, Німеччина.

А

Б

В

Г

Завдання  31–35  відкритого  типу  на  встановлення  причинно – наслідкових  
зв’язків  з  вибором  ОДНІЄЇ  правильної  відповіді.  Оберіть  правильну  
відповідь  та  позначте  її  у  бланка відповідей  згідно  з  інструкцією.

31. Визначте  фактор, що  пояснює  нерівномірне  розміщення  корисних  
копалин  на  земній  кулі:

а) особливості  рельєфу;
б) кліматичні  умови;
в)  особливості  геологічної  та  тектонічної  будови;
г)  тип  земної  кори.

32. Визначте  основні  проблеми  використання  земельних  ресурсів:
а) значні  території  у  високих  широтах  не  входять  до  продуктивних  

земель;
б) зниження  родючості  та  опустелення;
в)  збільшення  площі  сільськогосподарських  угідь;
г)  відтворення  ґрунтового  покриву відбувається  дуже  повільно.

33. Визначте  фактори, що  впливають  на  зростання  дефіциту  прісної  води:
а) збільшення  витрат  води  в  сільському  господарстві  і  промисловості,

зростання  забруднення  гідросфери;
б) на  Світовий  океан  припадає  93,5 %  загальних  запасів  води;
в)  у  багатьох  країнах  великі  річки  знаходяться  на  погано освоєних  

територіях;
г)  прісна  вода  становить  лише  2,5 %  усієї  води  на  Землі.

34. Визначте  фактор, який  сприяє  економічному  розвитку  Японії :
а) високий  показник  ресурсозабезпеченості;
б) раціональне  використання  мінеральних  ресурсів;
в)  людські  ресурси, працездатність  населення, наявність  науково –

технічних   ідей;
г)  зменшення  обсягів  природокористування..

35. Визначте  фактори, які  найбільше  впливають  на  характер  використання  
рекреаційних  ресурсів:

а) рівень  розвитку  країни;
б) приморське  положення  території;
в)  екологічний  стан  території, порядок  або  безладдя  в  соціально –

політичному   житті  суспільства;
г)  наявність  пам’яток  світової  культурної  спадщини.
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Завдання 36–40  відкритого  типу  з  описом  процесів  або  явищ, які  
передбачають  запис  короткої  однієї  чи  двох  відповідей.  У  завданнях  
після  слова  «ВІДПОВІДЬ»  запишіть  слово  в  правильній  граматичній  
формі.  Слово  записуйте  великими  друкованими  літерами  відповідно  до  
зразка, починаючи  з  лівої  клітинки  відведеного  поля, так :

36. Прочитайте  текст  і  визначте  назву  країни: «Острівна  держава  поблизу  
полярного  кола, для  якої використання  геотермальної  енергії  має  найбільше  
значення».

37.  Прочитайте  текст  і  визначте, який  процес  описано  в  ньому:
«Поліпшення якостей  корисних  копалин  (переважно  очищення  від  непотрібних  
домішок)».

38.  Прочитайте  текст  і  визначте  назву  металу: «Цей  метал  є  
найпоширенішим, тривалість  можливого  споживання  якого  понад  200  років».

39.  Визначте  поняття, зміст  якого  розкриває  наведений  нижче  текст:   «Вона  
займає  частину  біосфери, що  використовується  і  видозмінюється  людьми».

40. Прочитайте  текст  і  запишіть  термін: «Середовище  життя і  трудової  
діяльності  людей».

Питання  41 – 45  передбачають  вибір  позначення  правильності  або  
неправильності  наведеного  твердження.  Вибрану  відповідь  позначте  в  
табличці  знаком  Х.  Не  робіть  інших  позначок, комп’ютерна  програма  
реєструватиме  їх  як  ПОМИЛКИ.

41. Визначте  правильність  наведеного  твердження: «Найбільші  запаси 
бокситів  зосереджені  в  Австралії, Гвінеї, Бразилії  та  на  Ямайці».

Так Ні

42. Визначте  правильність  наведеного  твердження: «Світовий  океан – це  
основний  резервуар  найціннішого  і  все  більш  дефіцитному  ресурсу – прісної  
води».

Так Ні
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43. Визначте  правильність  наведеного  твердження: «Бразилія, Росія,
Австралія, Китай  і  США  володіють  найбільшими  в світі  запасами  залізних  руд».

Так Ні

44.  Визначте  правильність  наведеного  твердження: «Для  більшості  країн, що  
розвиваються, характерне  зниження  забезпеченості  лісовими  ресурсами  
(збезлісення території)».

45.  Визначте  правильність  наведеного  твердження: «За  даними  ООН, понад  
50 %  земної  поверхні  стали  пустелями  або  перебувають  під  загрозою  
опустинювання».

Так Ні

Завдання  46 – 50  передбачають  певні  обчислення  (запис  розв’язання  при  
цьому  не  вимагається).  Отриману  вами  цифру  запишіть  у  бланку  
відповідей, враховуючи  положення  коми  по  одній  цифрі  в  кожному  
білому  прямокутнику  так, як  показано  на  прикладі:
46. Розрахуйте  ресурсозабезпеченість  країни  залізними  рудами  за  такими  
даними:  загальні  запаси  залізних  руд – 10  млр. т., щорічний  видобуток – 25 
млн. т., чисельність  населення  країни – 40  млн. осіб.

Відповідь___________________________________________________

47. Розрахуйте, скільки  потрібно  років  на  утворення  мінімально –
необхідного  для  землеробства  шару  ґрунту  потужністю  18 см.

Відповідь___________________________________________________

48. Розрахуйте  ресурсозабезпеченість  країни  кам’яним  вугіллям  за  такими  
запитами :  загальні  запаси  кам’яного  вугілля – 1,5  млрд. т., щорічний  
видобуток – 50  млн. т., чисельність  населення – 20  млн.  осіб.

Відповідь___________________________________________________

49.  Розрахуйте  частку  щорічного  морського  промислу, якщо  загальна  маса  
живих  організмів  Світового  океану  35  млрд. т., а  видобуток  всього  
морського  промислу  досягає  200  млн. т.  щорічно.

Відповідь___________________________________________________

50. Розрахуйте  загальну  площу  с/г  угідь; якщо  світовий  земельний  фонд  
становить  133,9  млн.  км2, частка  с/г  угідь  становить  34 %.

Відповідь__________________________________________________

Так Ні
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Глобальні проблеми людства

Завдання 1-15  мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте 
її у бланках відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок -
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1.  Найважливішою глобальною проблемою людства є:
а) збереження миру на Землі;
б) значна кількість населення;

в) голод;
г) проблема житла.

2. Виберіть твердження, яке розкриває поняття „глобальні проблеми”:
а) проблеми природи поверхні Землі;
б) проблеми, які стосуються інтересів всього світу;
в) досліджує проблеми економічні;
г)  досліджує розвиток рослинного світу.

3. Різке загострення суперечностей у відносинах між суспільством і  
природою призвело до:

а) демографічної проблеми;
б) екологічної проблеми;
в) політичної проблеми;
г) соціальної проблеми.

4.  Виберіть правильне твердження:„Екологічна криза - це”:
а)погіршення навколишнього середовища;
б) результати антропогенної діяльності;
в)  забруднення водойм;
г) порушення взаємозв’язків у системі географічної оболонки, що викликані  

антропогенною  діяльністю і загрожують існуванню людини як виду.

5. Райони найбільшого забруднення  світового океану пов’язані з:
а) гірничодобувною промисловістю;
б) транспортуванням нафтопродуктів;
в) розвитком машинобудування;
г) транспортуванням лісу.

6.  Продовольчу допомогу переважно надають:
а) країни, що розвиваються;
б) розвинуті країни;
в) усі країни світу;
г) середньорозвинуті країни.

7.  Де спостерігається порушення цілісного озонового шару:
а) над Тихим океаном;
б) над материками;
в) біля полюсів;
г) над материком Антарктида.
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8. Екологічна проблема виникла в результаті взаємодії:
а) суспільства і природи;
б) природних компонентів;
в) міського і сільського  населення;
г) проблем між країнами.

9. Сукупність негайних проблем, що постали перед людством у другій половині    
ХХ ст., називають проблемами:  

а) глобальними;      
б) економічними;
в) політичними;
г) людськими.

10. Що є наслідком утворення сировинної  та енергетичної проблеми: 
а) знищення родючості  ґрунтів;
б) збільшення кількості населення;
в) нераціональне використання ресурсів;
г) голод.

11. Що означає поняття „глобальний”:
а) одинокий;
Б) загальний, всесвітній;
в) суспільний;
г) країнознавчий;

12. Що таке „парниковий ефект”:
а) кислотні дощі;
б) пилове забруднення;
в) різке потепління клімату на земній кулі, спричинене зростанням у повітрі 

вмісту вуглекислого газу;
г) утворення „озонових дір”.

13. Перспективи вирішення продовольчої проблеми:
а) зменшити посівні площі;
б) вносити надмірну кількість добрив;
в) удосконалення технології обробітку землі, запровадження    

досягнень селекції;
г) зменшення кількості населення;

14. Виберіть із зазначених проблем ту що стосуються соціальних:
а) збільшення кількості населення;
б) проблеми охорони здоров’я, освіти, культури;
в) голод;
г) природні умови.

15. Райони деградації ґрунтів пов’язані з:    
а) випаданням кислотних дощів;
б) забрудненням атмосфери;
в) забрудненням Світового океану;
г) збільшенням кількості населення.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
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впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилку:

16. Встановіть відповідність між глобальними проблемами та їх          
особливостями:  
а) політична;         
б) екологічна;
в) демографічна;
г) соціальна.

1. Демографічний вибух, депопуляція.
2.Охорона здоров’я, освіта, наука, культура.
3. Забруднення навколишнього середовища.
4. Знищення природних ресурсів.
5. Збереження миру на Землі.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між поняттями та їх змістом:
а) парниковий ефект;
б) руйнування озонового шару;           
в) утворення пустель;
г) дефіцит прісних  вод.

1. Надлишки вуглекислого газу в атмосфері.
2. Використання ґрунтів.
3. Господарська діяльність людини.
4.Надмірне використання аерозолів.
5. Недосконалі очисні споруди.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між глобальними проблемами та Країнами, де 
вони існують найбільше:

а) Китай;                       
б) Україна;                    
в) Пакистан;                 
г) Нігерія.

1. Екологічна проблема.
2. Проблема війни і миру.
3. Демографічна проблема.
4. Продовольча.
5. Освоєння космосу.

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між групою глобальних проблем та           
причинами їх виникнення:
а) екологічна проблема;        
б) проблеми якості життя;
в) проблеми забезпечення    
життєдіяльності;
г) збереження миру.

1. Велика кількість ядерної та іншої зброї.
2. Бажання володарювати над іншими.
3. Неосвічені люди, хвороби віку.
4. Безробіття.
5. Викиди отруйних речовин в оболонку.

А

Б

В

Г

20.Встановіть відповідність між показниками якості життя і країнами:
а) ВВП;                                            
б) тривалість життя;                    

1 Японія.
2. США.

А
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в) рівень освіти;                
г) добробут.                                    

3. Велика Британія.
4. Франція.

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між країнами та демографічною політикою в них:                                                                                                             
а) Китай               
б) Швеція;             
в) Україна;          
г) США.

1. Заходи соціально-економічного характеру.
2. Для підтримки сімей та жінок.
3. Грошова допомога при народжені дитини.
4.Політика стримування народжуваності шляхом її  
обмеження (не більше однієї дитини в сім’ї).
5. Високий рівень медичного обслуговування,

субсидії, допомоги.

А

Б

В

Г

22.Встановіть, яка частка приросту населення відповідає регіону світу:
а) Африка;                                  
б) Азія;           
в) Європа;                                   
г) Латинська Америка.

1.    1,8%.
2.    1,6%.
3.    2,8%.
4. 0,2%.
5.    6,9%.

А

Б

В
Г

23. Встановіть відповідність між глобальними проблемами та їх       
важливістю:     

а)  II місце;
б)  III місце;
в)  I  місце;
г)  IV місце.

1. Політичні проблеми.
2. Екологічні проблеми.
3. Демографічні проблеми.
4. Соціальні проблеми.                  
5. Освоєння космосу.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між країнами і екологічними       проблемами в них:
а) Індія;                        
б) Британія;                 
в) США;                       
г) Австралія.                        

1. Збільшення площ пустель.
2. Кислотні дощі.
3. Забруднення річок.
4. Деградація ґрунтів.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між глобальними проблемами та шляхами їх 
вирішення:
а) екологічна проблема;      
б) енергетична проблема;
в) продовольча проблема;
г) соціальні проблеми.      

1. Впровадження економічних реформ.
2. Підвищення   продуктивності земель.
3. Розробка регіональних схем          

екологічно шкідливих виробництв.

А

Б
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4. Використання альтернативних                                  
джерел енергії.

В

Г

26. Встановіть відповідність між поняттями та їх змістом:
а) глобальні 
проблеми;   
б) демографічна 
криза;   
в) екологічна 
політика;  
г) економічна 
політика.

1. Політика спрямована на охорону довкілля.
2. Проблеми, які стосуються всього людства.
3.Політика спрямована на вирішення енергетичних,

сировинних  продовольчих проблем.
4.Глибоке порушення відтворення населення.

А

Б

В

Г

27. Установіть відповідність між країною і видами альтернативних джерел  
енергії, що використовують для розв’язання енергетичної проблеми:
а) Франція;                  
б) Україна;          
в) Японія;                     
г) Росія.                       

1. Використання енергії Сонця.
2. Використання енергії вітру.
3. Використання енергії океану.
4. Використання геотермальної  енергії.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між регіонами світу і глобальними  проблемами:
а) Азія;                          
б) Африка;                    
в) Європа;                     
г) Америка.

1. Демографічна проблема.
2. Продовольча проблема.
3. Екологічні проблеми.
4. Проблема війни і миру.

А

Б

В

Г

29.Встановіть приналежність географічних об’єктів до перелічених глобальних 
проблем:

а) Чорне, Азовське море;    
б) Китай, Індія;                    
в) США, Німеччина;           
г) Іран, Ірак.                        

1  Проблема війни і миру.
2. Проблеми вод Світового океану.
3. Демографічна проблема.
4. Екологічна проблема.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між глобальними проблемами людства та 
подіями:
а) політичні проблеми;                
б) продовольчі проблеми;           

1. Чорнобиль.
2. „Чума” ХХ ст. — СНІД.

А
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в) соціальні проблеми;                 
г) екологічні проблеми.               

3. Афганістан.
4. Голодомор в Україні (1932-1933р).

Б

В

Г

Завдання 31-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її 
у бланка відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок -
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. Визначте фактор, який сприяє забрудненню атмосфери:
а) викиди отруйних газів;
б) викиди отруйних вод підприємств;
в) виливи нафти на поверхню Землі;
г) вирубування лісів.

32. Визначте фактор, який сприяє забрудненню гідросфери:
а) викиди отруйних газів;
б) викиди отруйних вод підприємств;
в) виливи нафти на поверхню Землі;
г) вирубування лісів.

33. Встановіть основну глобальну проблему регіону світу -Австралія:
а) демографічна криза;
б) проблема війни і миру;
в) екологічна проблема;
г) енергетична проблема.

34. Виберіть фактор, який визначає особливість прояву екологічної проблеми:
а) недостатня кількість корисних копалин;
б) надлишки вуглекислого газу, що виділяється в повітря від згоряння   

вугілля, нафти;
в) недосконале медичне обслуговування;
г) швидке зростання кількості населення світу.

35. Визначте фактор, який сприяє виникненню енергетичної проблеми:
а) ріст енергоспоживання;
б) низька якість паливних ресурсів;
в) нераціональне використання природних ресурсів;
г) використання нетрадиційних джерел енергії.

У завданнях  36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. 
Слово записуйте великими друкованими літерами відповідно до зразка,
починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так:

36.Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст: „Вони 
стосуються всього людства і торкаються інтересів і доль усіх країн і народів”.
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37.Прочитайте текст і визначте, який процес, описано в ньому:
„Надавання грошових субсидій, підтримка багатодітних сімей, особливий статус 

жінці-матері, стимулювання народжуваності”.

38.Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст: „Цей процес 
відбувається в результаті нераціональних і екстенсивних методів експлуатація 
ґрунтів, випасу худоби, знищення рослинності”.

39.Прочитайте тексті визначте назву країни: „Кожен п’ятий житель Землі -
громадянин цієї країни. За історичними даними; її відвідав видатний мандрівник;
свого часу Марко Поло. Населення щороку збільшується на 12 - 14млн. чоловік, не 
зважаючи на політику держави „в сім’ї  не більше однієї дитини”. Країна багата на 
традиційні галузі (текстильна; шовкова). Тут збирають понад 1/3 світового врожаю 
рису. Гостро стоїть демографічна проблема”.

40. Прочитайте тексті визначте назву країни: „Країна розташована на невеликих 
за площею островах. На островах царство згаслих і діючих вулканів, що є символом 
країни. Уся територія перебуває в зоні активної діяльності мусонів). В країні 
енергетичну проблему розв’язують шляхом використання альтернативних джерел 
енергії –енергії Сонця, геотермальних електростанцій”.

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та 
перенесіть її до бланка відповідей. Не робіть інших позначок; комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Визначте правильність наведеного твердження: „Природа-неподільна, а 
перебіг природних процесів не зважає на державні кордони”.

Так Ні

42. Визначте правильність наведеного твердження: „Чи справді навантаження на 
географічне середовище різко зросло в другій половині ХХ століття”.

Так Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження: „Науковці вважають, що 
глобальною проблемою є лише одна - це продовольча проблема”.

Так Ні

44. Визначте правильність твердження: Ж. Ламарка: „Можна сказати, що 
призначення людини полягає в тому, щоб знищити свій рід, попередньо зробити 
земну кулю неприродною для життя”.

Так Ні
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45. Визначте правильність твердження: „Розв’язання глобальних екологічних 
проблем можливе лише за умов різкого обмеження потреб людини”.

Так Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому 
не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46. На 1 січня 2001р чисельність населення України складала 49,3 млн. чол., а  
показники; що визначають природний  і механічний рухи населення за один рік 
були такими:
Коефіцієнт народжуваності - 9 ‰.
Коефіцієнт смертності - 15 ‰.
Коефіцієнт імміграції -1 ‰.
Коефіцієнт еміграції - 5 ‰.

Розрахуйте, якою буде чисельність населення України на 1 січня 2021 р., якщо 
ці щорічні показники не зміняться упродовж 20 років незалежно від 
демографічної політики, що проводитиметься в державі.

Відповідь:

47. На карті масштабу 1:10000 екологічно забруднена ділянка займає площу 
25см2. На карті якого масштабу ця ділянка буде займати площу в 1см2 ?

Відповідь:

48. Визначте масштаб карти; на якій зображено металургійний завод, що 
становить небезпеку навколишньому середовищу. Займає площу 400 гектарів 
та займає на карті площу в 1см2 .

Відповідь:

49. Яку частку Світового океану щорічно забруднюють танкери, якщо залишки 
нафти, яку вони викидають у воду, складають 2млн.тонн, а одна тонна нафти 
забруднює 12км2 поверхні води?
Відповідь:
50. Визначте ресурсозабезпеченість США  нафтою за такими даними:
- загальні запаси нафти – 4,6 млрд. т; - щорічний видобуток – 368 млн. т.

Відповідь:

КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте 
її у бланка відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок -
комп'ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1.    Частка міського населення у країнах Західної Європи становить:    
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а) 75 %;
б)   25 % ;                                                                                                                       
в) 50 %;
г) 90 %.

2.    За державним  ладом Великобританія є:
а) республікою;                                                                                                                 
б) парламентською монархією;                           
в) абсолютною монархією;                                                                                                        
г) федеративною республікою.

3.    За розмірами території перше місце у Західній Європі посідає:
а) Німеччина; 
а) Іспанія;  
в) Франція; 
г) Португалія.

4.     Сільське населення переважає у:
а)   Німеччині;   
б) Норвегії;                                                                                     
в) Ісландії;                                                                    
г)   Великобританії.

5.    Провідною галуззю промисловості Німеччини та Великобританії є:
а) легка промисловість;                                                                                                         
б) машинобудування;                     
в) кольорова промисловість;                                                                    
г) харчова промисловість.

6.    У Великобританії та Німеччині у внутрішніх перевезеннях переважає 
транспорт:

а) залізничний;                                                                                                                       
б) автомобільний;                                                                                      
в) повітряний;                                                                                                                  
г) морський.

7.     Франція посідає перше місце в Європі за запасами:
а) уранових руд;                                                                                                                
б) марганцевих руд;                                                                                                                            
в) бурого вугілля;                                                  
г) нафти.

8. Перше місце в Європі за виробництвом  тканин посідає:
а) Італія;                                                                                                                      
б) Франція;                                                                          
в) Німеччина;                                                                                                                   
г) Швеція.

9.    “Лісовий цех” Західної Європи – це:
а) Швеція та Фінляндія;
б) Німеччина та Франція;



43

в) Швейцарія та Австрія;
г) Польща та Чехія. 

10. Найбільший морський порт в Європі:                                                
а) Лондон;                                                                                                                            
б) Роттердам;     
в) Гамбург;                                                                                             
г) Гавр.

11. Західна Європа має високий рівень розвитку:                                                                                  
а) промисловості;                                              
б) промисловості та транспорту;                                                                                                 
в) промисловості, транспорту, невиробничої сфери;                                                                                                          
г) сільського господарства.

12.  Держави Західної Європи належать до групи країн з :                                                                                                      
а) першим типом  відтворення;                                   
б) другим типом відтворення;
в) високою народжуваністю;                                                                   
г) переважанням сільського населення.

13. Перше місце за виробництвом вин посідає:                                                                                                       
а) Німеччина;                                                                                                                   
б) Великобританія;                                                                                                                            
в) Франція;                                                                          
г) Швеція.

14. Країна – світовий банкір:                                                                                                                      
а) Великобританія;                                                                                                              
б) Швейцарія;                                                                             
в) Швеція;                                                                                                                      
г) Австрія.

15. На що зорієнтовані у своєму розміщенні АЕС у більшості європейських країн:
а) на сировину;
б) на вигідне транспортне положення;
в) на споживача і воду;
г) на кваліфіковані кадри.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ.

16.   Встановіть відповідність між  країнами  та їх столицями:

а) Великобританія;                       
б) Німеччина;                                        
в) Швеція;                                      
г) Італія.                                          

1. Берлін.
2. Рим.
3. Лондон.
4. Стокгольм.
5. Варшава.

А

Б

В

Г
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17.   Встановіть відповідність між країнами та автомобілебудівними фірмами:

а) Франція;                                     
б) Італія;                                           
в) Великобританія;                       
г) Німеччина.

1. Фольксваген.
2. Рено.
3. Фіат.
4. Бритіш лейланд.
5.Тойота.

А

Б

В

Г

18.   Встановіть відповідність  між країнами та морськими портами:
а) Іспанія;
б) Великобританія;
в) Франція;
г) Італія.

1 Дувр.
2. Неаполь.
3. Барселона.
4. Марсель.
5. Антверпен.

А

Б

В

Г

19.   Встановіть відповідність між країнами та державним устроєм:

а) Ліхтенштейн;
б) Австрія;
в) Німеччина;
г) Франція.

1 Федеративна республіка.
2. Конституційна монархія.
3. Республіка.
4. Парламентська демократія.
5. Абсолютна монархія.

А

Б

В

Г

20.   Встановіть відповідність між країнами та грошовою одиницею:

а) Німеччина;
б) Великобританія;
в) Бельгія;
г) Данія.

1. Фунт стерлінгів.
2. Марка.
3. Крона.
4. Франк.
5. Злотий.

А

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між країнами та їх географічним положенням на карті 
Європи:

а) Норвегія;
б) Італія;
в) Ірландія;
г) Австрія.

1. На півдні.
2. В центрі.
3. На півночі.
4. На заході.
5. На сході.

А

Б

В

Г
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22.  Встановіть відповідність між  країнами та їх площею:

а) Ватикан;
б) Ірландія;
в) Італія;
г) Франція.

1.   44 га.
2.   301 тис км².
3.   552 тис км².
4.   70 тис км².
5.   122 тис. км2.

А

Б

В

Г

23.  Встановіть відповідність між країнами та рівнем економічного розвитку:

а) Франція;
б) Австрія;
в) Іспанія;                                                  
г) Монако.

1. Малі промислово розвинені країни.
2. Країни-карлики.
3. Економічно розвинені країни.
4. Середньо розвинуті країни.
5. Країни, що розвиваються.

А

Б

В

Г

24.  Встановіть відповідність між країнами та покладами корисних копалин:

а) Нідерланди;                                        
б) Італія;                                                  
в) Німеччина ;                                          
г) Франція.             

1 Буре вугілля.
2. Боксити.
3. Газ.
4. Свинцево-цинкові руди.
5. Алмази.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між країнами та кількістю населення:

а) Франція;
б) Сан-Марино;
в) Норвегія;
г) Німеччина.

1.    81,8 млн. чол.
2. 4,3 млн. чол.
3.    4,4 млн. чол.
4.    58  млн. чол.
5.    12,6 млн. чол.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між типом сільського господарства та спеціалізацією:

а) північноєвропейський;
б) середньоєвропейський;
в) південноєвропейський;
г) гірський.           

1. Пасовищне тваринництво.
2. Виноград, цитрусові, зернові.
3. Молочне тваринництво.
4. Молочно-м’ясне тваринництво 
свинарство, птахівництво.

А

Б

В

Г



46

27.  Встановіть відповідність між країнами та випуску конкретних хімічних 
продуктів:

а) Швейцарія;
б) Німеччина;
в) Франція;
г) Італія.                                                     

1. Фарбники та пластмаси.
2. Синтетичні волокна.
3. Фармацевтична продукція.
4. Фарбники та вироби парфумерії.
5. Добрива.

А

Б

В

Г

28.   Встановіть відповідність між країною та державною мовою:

а) Великобританія;
б) Монако;
в) Австрія;
г) Сан-Марино.

1 Французька.
2. Німецька.
3. Італійська.
4. Англійська.
5. Іспанська.

А

Б

В

Г

29.   Встановіть відповідність між країною та імпортом товарів:

а) Велика Британія;
б) Італія;
в) Бельгія;
Г) Нідерланди.                                         

1. Машини, устаткування, хімікати, текстиль,
продовольство.
2. Нафта, вугілля, газ, лісоматеріали.
3. Продукти харчування, чорні і кольорові метали, 
ліс.
4. Залізна руда, нафта, руди кольорових металів,
бавовна.

А

Б

В

Г

30.  Встановіть відповідність між країною та релігією:

а) Франція;
б) Швеція;
в) Німеччина;
г) Албанія.

1. Лютерани.
2. Мусульмани.
3. Римо – католики.
4. Протестанти.

А

Б

В

Г

Завдання 31-40 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише 
ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку 
відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок - комп'ютерна 
програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. На що зорієнтовані підприємства нафтопереробної промисловості у більшості 
європейських країн:                                                                                        
а)  на власну сировину;                                                                                                          
б) на споживача;      
в) на вигідне транспортне положення;                                                                                
г на воду.
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32.   Вкажіть одну ознаку, яка відноситься до характеристики економіко-географічного 
положення Норвегії: 

а) розміщена на півострові;                                         
б) межує з Швецією;                                                                                                             
в) має багаті лісові ресурси;                                                                                                   
г) має вихід до моря.

33.  Яку характерну рису має демографічна ситуація в країнах Західної Європи:
а) другий тип відтворення населення;                                                                                            
б) перший тип відтворення населення;
в) демографічний “вибух”;                                                                                                                        
г) “старіння нації”.

34.  В експорті Франції та Італії переважають:  
а) сировина і паливо;                           
б) готова продукція промисловості і сільського господарства;                                                                
в) енергоносії;                                                                                                                 
г) гідроресурси.

35.   У Німеччині в сільському господарстві переважають:
а) фермерські господарства;
б) поміщицькі землеволодіння;                                                                                                   
в) плантаційні господарства;                         
г) орендні підприємства.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. 
Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка,
починаючи з лівої клітинки відведеного поля; так:

Г Е О Г Р А Ф І Я

36.  Прочитайте текст і визначте назву країни: “Розташована на півночі Європи, активно 
використовує шельф для видобутку нафти і газу, посідає перше місце у світі по 
виробництву електроенергії на душу населення, що сприяє розвиткові кольорової 
металургії”.

Відповідь: 

37.   Назвіть єдину колонію, яка збереглася в Західній Європі.

Відповідь: 

38.Прочитайте текст і вкажіть назву країни: “Одна з розвинутих країн світу, за 
чисельністю населення можна співставити з Великою Британією та Італією, але 
більша за площею, за європейськими мірками багата на різноманітні природні 
ресурси, її роль помітна у виробництві та експорті автомобілів, авіаційно-ракетної 
техніки, парфумерно-косметичної продукції, вина і сиру”. 

Відповідь: 
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39.  Вкажіть країну, якій відповідають всі перераховані нижче ознаки: Більшу частину 
території займають ліси (28%); орні землі (46%); 63% населення проживає в містах; країна 
експортує машини; морські судна; кам’яне вугілля; продукти сільського господарства.

Відповідь: 

40.  Прочитайте текст і вкажіть назву цієї країни: “Не має виходу до моря; столиця –
невелике місто, національний склад неоднорідний, розвинуте точне машинобудування,
харчова промисловість, підтримує постійний політичний нейтралітет, широко відома своїми 
банками”.

Відповідь: 

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком X 
та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок,
комп'ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Визначте правильність наведеного твердження: “Найбільші промислові центри 
Італії – Мілан; Генуя; Турін; Венеція та інші – розміщені на півночі; півдні; заході; 
сході країни; тобто рівномірно на її території”.

Так ні

42.  Визначте правильність наведеного твердження:
“ФРН – середньорозвинута країна”.

Так ні

43. Визначте правильність наведеного твердження: “Великобританія – економічно 
високорозвинена країна)Розташована в Південній Європі в центральній 
частині Середземномор’я”. 

Так ні

44.  Визначте правильність наведеного твердження: “Ватикан – теократична 
монархія”

45. Визначте правильність наведеного твердження: “Марсель, Страсбург, Гавр,
Лілль, Тулуза – великі індустріальні центри Франції”.

Так ні

Так ні
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Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв'язання при 
цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей.

46.  Площа Німеччини – 357 тис.  км². Населення 81,8 млн. чол. Визначить густоту 
населення Німеччини.

Відповідь: ________________________________________________

47.   Найбільший з островів Європи – Великобританія (230 тис км²) – займає 2,1% 
площі цієї частини світу. Яка площа Європи?

Відповідь: _______________________________________________________

48.  Визначити показник природного приросту населення Франції; якщо коефіцієнт 
народжуваності становить 12‰, а смертності  9 ‰.

Відповідь:__________________________________________________

49.  Визначити ресурсозабезпеченість Німеччини нафтою, якщо запаси становлять 
0,07 млрд. т, а видобуток 7 млн. т.

Відповідь:____________________________________________________

50.   Визначити забезпеченість земельними ресурсами 1 жителя Франції, якщо 
кількість населення країни становить – 58 млн. чол., а земельні ресурси 
становлять 55,1 млн. га.

Відповідь:___________________________________________________

Країни Східної Європи, Північної і Центральної Азії

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших
позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Визначте, які країни найкраще забезпечені паливними ресурсами серед 
країн Східної Європи, Північної та Центральної Азії:
а) Росія та Узбекистан;
б) Азербайджан та Киргизстан;
в) Росія та Киргизстан;
г) Таджикистан та Казахстан;

2. Позначте країни, які мають добре розвинену нафто-газову 
промисловість:
а) Киргизстан та Молдова;
б) Росія та Азербайджан;
в) Росія та Казахстан;
г)  Туркменістан та Киргизстан;
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3. Позначте країну  Східної Європи та Північної і Центральної Азії, столиця   
якої розташована на півострові:
а) Узбекистану;
б) Азербайджану;
в) Казахстану;
г) Грузії;

4. Позначте країни Східної Європи та Північної і Центральної Азії, кордони 
яких не омиваються морями:
а) Грузія та Вірменія;
б) Таджикистан та Вірменія;
в) Казахстан та Росія;
г) Узбекистан та Таджикистан;

5. Позначте рядок, у якому місцезнаходження великих вугільних басейнів –
Донецький, Кансько–Ачинський, Карагандинський, Ткібулі вказано у
правильній послідовності:
а) Грузія, Росія, Узбекистан, Вірменія;
б) Азербайджан, Туркменістан, Таджикистан, Росія;
в) Казахстан, Грузія, Росія, Туркменістан;
г) Україна, Росія, Казахстан, Грузія;

6. Визначте, які країни належать до країн Східної Європи, Північної та 
Центральної Азії:
а) високо розвинуті країни;
б) колишні республіки СРСР;
в) країни, що розвиваються;
г) постсоціалістичні країни перехідної економіки;

7. Позначте країни, в яких легка промисловість спеціалізується на випуску 
бавовняних тканин:
а) країни Закавказзя;
б) країни Центральної Азії;
в) країни Північної Азії;
г) Росія;

8. Визначте, які країни Східної Європи та Північної і Центральної Азії 
володіють потужною гірничо – хімічною сировинною базою:
а) Росія, Вірменія, Таджикистан;
б) Грузія, Казахстан, Туркменія;
в) Азербайджан, Грузія, Вірменія;
г) Казахстан, Узбекистан, Росія.

9. Визначте провідну галузь легкої промисловості країн Східної Європи,
Північної та Центральної Азії:
а) текстильна;
б) взуттєва;
в) шкіргалантерейна;
г) трикотажна.
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10.  Визначте, яка з технічних культур є найбільш поширеною в країнах 
Східної Європи, Північної та Центральної Азії:
а) соняшник;
б) цукровий буряк;
в) льон;
г) бавовник;

11. Позначте, де зайняте 2/3 населення Росії:
а) матеріальне виробництво;
б)  невиробнича сфера;
в) сільському господарстві;
г) сфері обслуговування;

12. Вкажіть, які країни мають одно національний склад населення:
а) Росія;
б) Польща;
в) Казахстан;
г) Грузія;

13. Позначте країну, де кольорова металургія стала галуззю спеціалізації:
а) Туркменістан;
б) Казахстан ;
в) Грузія;
г) Азербайджан;

14. Визначте чинник, який визначає розміщення головних центрів хімічної 
промисловості країн Східної Європи:
а) у містах концентрації кваліфікованих кадрів;
б) сировинна база;
в) траси міжнародних нафто- та газопроводів;
г) густозаселені промислові центри;

15. Позначте країну, для якої характерна субтропічна спеціалізація 
сільського господарства:
а) Росія;
б) Білорусь;
в) Грузія;
г) Казахстан

Завдання 16 – 30 мають на меті встановлення відносності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ:

16. Встановіть відповідність між країнами та їх столицями:
а) Грузія;
б) Вірменія;
в) Киргиз стан;
г) Таджикистан.

1. Єреван.
2. Душанбе.
3. Тбілісі.
4. Баку.
5. Бішкек.

А

Б

В

Г
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17. Встановіть відповідність між країнами Східної Європи, Північної і 
Центральної Азії та їх спеціалізацією на виробництв:

а) кольорових металів;
б) авіатехніки;
в) пшениці;
г) картоплі.

1. Казахстан.
2. Узбекистан.
3. Таджикистан.
4. Білорусь.
5. Естонія.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між країнами Східної Європи та Північної  та 
Центральної Азії, які займають провідні позиції за запасами і видобутком:

а) вугілля;
б) солі;
в) нафти і газу;
г) залізної руди.

1. Білорусь.
2. Туркменістан.
3. Грузія.
4. Вірменія.
5. Латвія.

А

Б

В

Г

19. Встановіть, яка частка електроенергії виробляється в країнах Східно 
Європи, Північної та Центральної Азії на:

а) ТЕС;
б) ГЕС;
в) АЕС;
г) інші види.

1.   15 %.
2.   10%.
3.   70%.
4.   5%.
5.   3%.

А

Б

В

Г

20. Встановіть відповідність між країнами та морськими портами:

а) Магадан;
б) Поті;
в) Сумгаїт;
г) Батумі.

1. Грузія.
2. Казахстан.
3. Росія.
4. Азербайджан.
5. Узбекистан.

А

Б

В

Г

21. Встановіть співвідношення між сировинними базами та видами корисних 
копалин Росії:

а) Печорська сировинна база;
б) Волго-Уральська;
в) Курська магнітна аномалія;
г) Кансько-Ачинська.

1. Нафта та газ.
2. Золото.
3. Кам’яне вугілля.
4. Буре вугілля.
5. Залізна руда.

А

Б

В

Г
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22. Встановіть співвідношення між провідними галузями тваринництва та 
країнами, що характерно для них:

а) оленярство;
б) верблюдівництво;
в) вівчарство;
г) шовківництво.

1. Казахстан.
2. Росія.
3. Азербайджан.
4. Молдова.
5. Туркменістан.

А

Б

В

Г

23. Встановіть відповідність між машинобудівними Центрами та їх  
спеціалізацією Росії:

а) Тольятті;
б) Астрахань;
в) Воронеж;
г) Брянськ.

1 Літакобудування.
2. Автомобілебудування(легкові).
3. Локомотиво та вагонобудування.
4. Суднобудування.
5. Вантажне автомобілебудування.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між країнами та їх столицями:

а) Узбекистан;
б) Туркменістан;
в) Білорусь;
г) Казахстан.

1. Душанбе.
2. Астана.
3. Ташкент.
4. Мінськ.
5. Ашгабат.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між провідними напрямами рослинництва та 
країнами, де їх вирощують:

а) льон-довгунець;
б) цитрусові;
в) пшениця;
г) баштанні.

1. Казахстан.
2. Грузія.
3. Узбекистан.
4. Таджикистан.
5. Росія.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між країнами та галузями спеціалізації їхнього 
господарства:

а) Туркменістан;
б) Грузія;
в) Узбекистан;
г) Росія.

1. Паливна промисловість.
2. Нафто-газова, чорна та кольорова металургія,
машинобудівний комплекс.
3. Тваринництво та нафто-переробна промисловість.
4. Бавовницький комплекс.
5.Транспортне машинобудування та           
субтропічне землеробство.

А

Б

В

Г
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27. Встановіть відповідність між країнами та нафто-газоносними басейнами:

а) Росія;
б) Казахстан;
в) Азербайджан;
г) Туркменістан.

1. Апшеронський.
2. Західно-Сибірський.
3. Мангишлацький.
4. Прикарпатський.
5. Майське.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між рівнем урбанізації для країн Східної Європи,
Північної та Центральної Азії:

а) низький;
б) середній;
в) високий;
г) дуже високий.

1. Вірменія.
2. Росія.
3. Узбекистан.
4. Таджикистан.

А

Б

В

Г

29. Встановіть відповідність між зональною спеціалізацією сільського 
господарства країн Східної Європи, Північної та Центральної Європи:

а) лісостеп;
б) напівпустелі та 
пустелі;
в) субтропіки;
г) гірські райони.

1. Землеробство (жито, овес ячмінь, пшениця,
картопля, овочі), молочно-м’ясне тваринництво.
2. Тваринництво гірсько-пасовищного типу.
3. Рослинництво зернового    напрямку (пшениця,
жито,   овес), картопля, цукрові    буряки,
садівництво, овочівництво та молочно - м’ясне 
тваринництво.
4. Рослинництво (чай, цитрусові, ефірно - олійні,
виноград).

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між країнами та площею, яку вони займають:
а) дуже велика;
б) велика;
в) середня;
г) найменша.

1. Вірменія.
2. Росія.
3. Киргизстан.
4. Казахстан.
5. Туркменістан.

А

Б

В

Г

Завдання 31–40 мають варіанти відповідей. У кожному завданні лише 
ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у 
бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок –
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. Визначте чинники, яким обумовлений переважаючий розвиток 
промисловості в країнах Східної Європи та Північної і Центральної Азії:

а) традиціями, що склалися в країнах регіону;
б) дешевими енергетичними ресурсами;
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в) значним природно-ресурсним потенціалом;
г) вигідним географічним положенням.

32. Визначте чинник, яким обумовлене розміщення центрів хімічної 
промисловості країн Східної Європи на трасі міжнародних нафто- та 
газопроводів:

а) транзитна сировина дешевша;
б) погано розвинена транспортна система;
в) екологічний фактор;
г) при нестачі власних ресурсів економічно вигідно.

33. Визначте за якої умови структура господарства Росії є індустріальною:
а) зростання зайнятості у виробничій сфері;
б) значний спад сільськогосподарського виробництва;
в) зростання промислового виробництва;
г) провідна роль в обсязі матеріального виробництва належить промисловості.

34. Визначити чинник, який обумовив розвиток субтропічного землеробства 
країн Закавказзя:

а) вилив тропічних повітряних мас;
б) висотна поясність;
в) вологий субтропічний тип клімату;
г) подвійний вилив морів.

35. Визначити чинник, який обумовлює пріоритетний розвиток тваринництва в 
сільському господарстві Росії:

а) зростає потреба в продукції тваринництва;
б) вилив природно-кліматичних умов;
в) вплив науки на розвиток галузі;
г) традиціями, що склалися в країні.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ 
відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

36. Прочитайте текст і запишіть країну, столиця який місто Рига

37. Прочитайте текст і визначте назву країни:
«Найбільша за площею, одна з найбільших за кількістю населення та 
економічним потенціалом країна світу. 1/3 її території розташована у Східній 
Європі, а 2/3 у Північній Азії».

38. Прочитайте текст і визначте, про яку країну йдеться мова:
«В оазисах південної частини території, що належать  до районів давнього 
освоєння, розвивалося зрошувальне землеробство. Тут, на Шовковому шляху,
виникли торгові міста – Бухара, Хіві. Самарканд, що стали центрами торгівлі,
науки, культури, архітектурні пам’ятки яких увійшли до світової культурної 
спадщини ЮНЕСКО». 
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39. Прочитайте текст і визначте назву країни:
«Однією з галузей спеціалізації даної країни є транспортне машинобудування. 
Вантажні автомобілі її можна зустріти скрізь, а їх марка відповідає назві 
найбільшої низовини на території країни». 

40. Прочитайте текст і визначте скорочену назву співдружності.
«Проголосивши незалежність і суверенітет, 12 країн з п’ятнадцяти об’єдналися 
і утворили співдружність європейських та азіатських країн».

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в таблиці знаком Х та 
перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41.Визначте правильність наведеного твердження: «Минуле, що визначило 
сучасний характер соціально-економічних процесів, дає можливість розглядати 
країни Центральної і Східної Європи, Північної та Центральної Азії як певну 
соціально-економічну єдність».

Так Ні

42. Визначте правильність наведеного твердження: «Серед країн Східної 
Європи, Північної та Центральної Азії найкраще забезпечена природними ресурсами 
Білорусь».

Так Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження: «75% населення Східної 
Європи. Північної та Центральної Азії проживає в європейській частині».

Так Ні

44. Визначте правильність наведеного твердження: «У структурі паливно-
енергетичного балансу більшості країн Східної Європи, Північної та Центральної Азії 
переважає вугілля».

Так Ні

45. Визначте правильність наведеного твердження: «Країни; що розташовані на 
сході Європи, півночі та в центрі Азії, займає шосту частину суходолу Землі, в різні 
часи і за різних обставин території цих країн були приєднані до Російської імперії. 
Нині їх об’єднує не тільки територіальна спільність, сусідське розташування, а й 
спільність історичної долі, що зумовила певну господарську подібність».

Так Ні

Завдання 46–50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання 
при цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей.
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46.Обчисліть ресурсозабезпеченість Росії лісовими ресурсами; 
використовуючи дані таблиці.

Площа країни
млн. км2

К-сть населення
млн. чол.

Площа лісових угідь
млн. га

Площа лісових угідь
%

17,075 145,2 850 34

Відповідь___________________________________________

47. Обчисліть ресурсозабезпеченість Росії нафтою; якщо передбачувані 
геологічні запаси становлять 7,2 млрд. т, а щорічний видобуток становить 320 
млн. т.

Відповідь___________________________________________

48. Визначте, користуючись таблицею, середню, густоту населення 
Центральної Азії (регіону):

Відповідь___________________________________________

49. Визначте, користуючись таблицею, показник  природного приросту 
населення країни за рік (на 1 тис. чол.)

Рік
Народжуваність 
на 1 тис. чол.

Смертність 
на 1 тис. 
чол.

Еміграція 
тис. чол.

Імміграція 
тис. чол.

Населення 
тис. чол.

2001 10 18 6 7 23

Відповідь___________________________________________

50. Обчисліть ресурсозабезпеченість Росії залізною рудою, запаси якої 
становлять 50 млрд. т, а в країні проживає 145,2 млн. чол. населення.

Відповідь___________________________________________

Країни Центральної Азії. Казахстан. Закавказзя.

Завдання 1–15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному 
завдані лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.  Не робіть позначок –
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Район Закавказзя розташований між такими морями:
а) Чорним і Каспійським;

Країна
Площа
тис. км2

К-сть населення
млн. чол.

Казахстан 2717,3 16,6
Киргиз стан 198,5 4,8
Таджикистан 143,1 6,4
Туркменістан 488,1 4,7
Узбекистан 447,4 24,8
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б) Чорним і Азовським;
в) Каспійським і Аральським;
г) Каспійським і Азовським.

2. Виберіть із переліку країну регіону, що має виходи до моря:
а) Азербайджан;
б) Вірменія;
в) Грузія;
г) Іран.

3. Серед країн Закавказзя Азербайджан має великі родовища:
а) Марганцевої руди;
б) Мідних і поліметалевих руд;
в) Нафти і природного газу
г) Кам’яне вугілля.

4. Країни Центральної Азії не межують з однією з цих країн:
а) Росія;
б) Афганістан;
в) Туреччина;
г) Китай.

5. Затока Кара-Богаз-Гол має унікальні запаси:
а) нафти;
б) мінеральних солей;
в) мідних руд;
г) золота.

6. Понад 1/3 території Центральної Азії займають:
а) гори;
б) височини;
в) рівнини;
г) низовини.

7. Виберіть країни з найбільшою площею і кількістю населення:
а) Азербайджан;
б) Грузія;
в) Вірменія;
г) Абхазія.

8. Агрокліматичні ресурси Грузії сприяють розвитку типу
землеробства:

а) помірно континентального;
б) різкоконтинентального; 
в) пустельного;     
г) субтропічного.

9. Основна частина населення Центральної Азії концентрується в:
а) горах;
б) оазисах;
в) пустелях;
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г) рівнинах.
10. Більшість населення Центральної Азії належать до:

а) Тюркської групи;
б) Слов’янської групи;
в) Іранської групи;
г) Уральської групи.

11. Вкажіть країну Центральної Азії, яка не добуває нафту і природний газ:
а) Казахстан;
б) Туркменістан;
в) Узбекистан;
г) Таджикистан.

12. Найпотужніші поклади вугілля має країна:
а) Туркменістан;
б) Узбекистан;
в) Киргизстан; 
г) Казахстан.

13.Основна сільськогосподарська культура (монокультура) Центральної Азії:
а) пшениця;
б) бавовна;
в) виноград;
г) баштанні культури.

14. Яке з міст не є столицею країн Центральної Азії:
а) Алмати;
б) Астана;
в) Ташкент;
г) Ашгабат.

15. Найбільша країна Центральної Азії за кількістю населення:
а) Туркменістан;
б) Казахстан;
в) Узбекистан;
г) Киргизстан.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ:

16. Встановіть відповідність між історико географічними регіонами і країнами:
а) Закавказзя;
б) Центральна Азія;
в) Південно-Західна Азія;
г) Південна Азія;

1. Казахстан.
2. Іран.
3. Вірменія.
4. Пакистан.
5. Китай.

А

Б

В

Г
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17. Встановіть відповідність між країнами і найбільшими запасами корисних 
копалин:

а) Нафта;
б) Марганцеві руди;
в) Мідні руди;
г) Кам’яне вугілля.

1. Грузія.
2. Азербайджан.
3. Казахстан.
4. Вірменія.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між назвами мінеральних і термальних джерел та 
країнами Закавказзя:

а) Боржомі;
б) Арзні;
в) Істісу;
г) Цхалтубо.

1 Азербайджан.
2. Грузія.
3. Вірменія.
4. Грузія.

А

Б

В

Г

19. Знайдіть відповідність між назвами країн та їх столицями:

а) Азербайджан;
б) Казахстан;
в) Грузія;
г) Таджикистан.

1. Астана.
2. Душанбе.
3. Тбілісі.
4. Ашгабат.
5. Баку.

А

Б

В

Г

20. Знайдіть відповідність між назвами країн та їх столицями:

а) Вірменія;
б) Туркменістан;
в) Узбекистан;
г) Киргиз стан.

1. Бішкек.
2. Ташкент.
3. Єреван.
4. Ашгабат.
5. Астана.

А

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між країнами та галузями міжнародної 
спеціалізації:

а) Грузія;
б) Вірменія;
в) Узбекистан;
г) Азербайджан.

1 Точне машинобудування.
2. Нафтова промисловість.
3. Бавовництво.
4. Виноградарство.
5. Свинарство.

А

Б

В

Г
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22. Встановіть відповідність між країнами Центральної Азії та спеціалізацією 
кольорової металургії:

а) Казахстан;
б) Узбекистан;
в) Киргизстан;
г) Таджикистан.

1. Мідна промисловість.
2. Сурм’яно – ртутна промисловість.
3. Вольфрамо – молібденова.
4. Алюмінієва.

А

Б

В

Г

23. Встановіть відповідність між центрами промисловості Казахстану та їх 
спеціалізацією:

а) Джесказган;
б) Теміртау;
в) Павлоград;
г) Караганда.

1. Чорна металургія.
2. Тракторне машинобудування.
3. Кольорова металургія.
4. Вугільна промисловість.
5. Автомобілебудування.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між центрами промисловості Узбекистану та їх 
спеціалізацією:

а) Ташкент;
б) Фергана;
в) Черчик;
г) Коканд.

1 Хімічна промисловість.
2. Виробництво мінеральних добрив.
3. Машинобудування.
4. Текстильна промисловість.
5. Автомобілебудування.

А

Б

В

Г

25.Встановіть відповідність між центрами промисловості Туркменістану та їх 
спеціалізацією:

А) Мари;
Б) Туркменбаші;
В) Чарджоу;
Г) Ашгабат;

1 Газодобувна;
2. Хімічна промисловість;
3. Машинобудування;
4. Нафтопереробна промисловість.
5. Автомобілебудування

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між напрямами спеціалізації сільського 
господарства країн Центральної Азії та основними сільськогосподарськими 
рослинами і тваринами:
а) вівці, верблюди і марали;
б) які;
в) пшениця, кукурудза;
г) бавовни.

1. Степове сільське господарство.
2. Оазисне сільське господарство.
3. Відгінно-пасовищне тваринництво.
4. Високогірне тваринництво.

А

Б

В

Г
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27. Встановіть відповідність між головними галузями тваринництва та 
відповідними країнами:

а) Узбекистан;
б) Казахстан;
в) Туркменістан;
г) Киргизстан.

1. Вівчарство.
2. Каракульське вівчарство.
3. Скотарство.
4. Конярство.
5. Свинарство.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між видами екологічних проблем та районами їх 
прояву:

а) Засолення земель;
б) Аральське море;
в) Озеро Балхаш;
г) Пилові бурі.

1. Підвищення солоності води.
2. Зрошування земель.
3. Будівництво зрошувальних каналів.
4. Розорювання цілинних земель.

А

Б

В

Г

29. Встановіть відповідність між назвами країн та прізвищами політичних 
діячів:

а) Грузія;
б) Азербайджан;
в) Казахстан;
г) Туркменістан.

1.  С. Ніязов.
2.  Н. Назарбаєв.
3.  М. Саакашвілі.
4.  Г. Алієв.
5.  А. Карімов.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між назвами курортних і туристичних об’єктів та 
країнами: 

а) Медео
б) Джем рук;
в) Самарканд;
г) Гагри.

1. Вірменія.
2. Грузія.
3. Казахстан.
4. Узбекистан.
5. Туркменістан.

А

Б

В

Г

Завдання 31-35 відкритого типу на встановлення причинно-
наслідкових зв’язків з вибором ОДНІЄЇ правильної відповіді. Оберіть 
правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.  

31. Вигідне географічне положення країн Закавказзя пояснюється 
розташуванням:

а) між Чорним і Каспійським морями;
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б) в межах гірської системи Кавказу;
в) в умовах ізольованості одна від одної;
г) далеко від морів.

32. Серед мінерально-сировинних ресурсів Закавказзя особливо 
вирізняються:

а) нерудні;
б) рудні і паливно-енергетичні;
в) солі;
г) будівельні матеріали.

33. Всім країнам регіону Закавказзя притаманні:
а) низькі темпи урбанізації;
б) переважання сільського населення;
в) високі темпи урбанізації;
г) велика густота населення.

34. Встановити умови розвитку чорної металургії Казахстану:
а) значні поклади кольорових металів;
б) поклади вугілля Караганди і залізних руд Кустанаю;
в) родовища нафти і газу;
г) поклади бурого вугілля.

35. Визначте один з основних шляхів інтеграції країн Центральної Азії у світову 
економіку:

а) збільшення рівня ВНП;
б) підвищення ефективності виробництва;
в) створення докорінно нової транспортної мережі;
г) інтенсифікація сільського господарства.

Завдання 36-40 вимагають опис процесів або явищ, які передбачають 
запис короткої однієї чи двох відповідей. Відповіді записуйте великими 
друкованими літерами відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки 
відведеного поля так:

36. Прочитайте текст і визначте назву країни:
За кількістю населення – це найбільша країна Закавказзя. Основна частина 
населення проживає на півострові Апшерон та в долині річки Кури. 

37. Прочитайте текст і визначте тип клімату вказаного регіону:
Природні умори регіону сприяють вирощуванню чаю, цитрусових, ефіроолійних 
культур.

38. Прочитайте текст і відгадайте назву країни Центральної Азії:
Населення спілкується двома державними мовами. Титульна нація становить 42% 
населення; віросповідання – мусульмани 47%; православні 44%.
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39. Прочитайте текст і відгадайте назву країни:
Це найбільша за кількістю населення країна Центральної Азії. Титульна нація 
становить 71% населення, віросповідання – мусульмани.  

40. Прочитайте текст і визначте назву країни Центральної Азії:
Світову славу цій країні приніс скаковий кінь ахалкетінської породи. Сьогодні 
чистопородні скакуни є національним надбанням і заборонені до вивозу з країни.

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та 
перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Узбекистан збирає більше всіх у регіоні бавовни.

Так ні

42. Киргизстан має вихід до Аральського моря. 

Так ні

43. У радянські часи столицею Казахстану було місто Алма – Ата.

Так ні

44. Найвологіше місце Закавказзя – м. Батумі.

Так ні

45. Азербайджан має великі запаси нафти.

Так ні

Завдання 46 – 50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання не 
вимагається). Отриману цифру запишіть у бланку відповідей враховуючи 
положення коми по одній цифрі в кожному білому прямокутнику так, як 
показано на прикладі.

46.Обрахуйте середню густоту населення Грузії; якщо площа країни – 69,7 тис. 
км2; кількість населення – 5,4 млн. осіб.

Відповідь___________________________________________
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47. Визначте, якою буде температура повітря на висоті 5033 м ( г) Казбек), якщо 
біля підніжжя вона становить  +10 0С.

Відповідь___________________________________________

48.Розрахувати запаси водних ресурсів Туркменістану, якщо повний річковий 
стік на одну особу становить  8000 м3/рік. 

Відповідь___________________________________________

49. Визначте ресурсозабезпеченість Туркменістану природним газом, якщо 
запаси складають 1;7 трлн.м3; а видобуток – 4 млрд. м3/рік.

Відповідь___________________________________________

50. Визначити частину населення Узбекистану від загальної чисельності 
населення світу, якщо чисельність населення складає 26 млн. осіб.

Відповідь___________________________________________

Країни Східної Азії

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному 
завдані лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.  Не робіть позначок –
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ. 

1. До країн Східної Азії не відноситься:
а) Китай; 
б) Японія; 
в) Південна Корея; 
г) Непал.

2. В якій з країн Східної Азії найбільш контрастні природні умови?
а) Японія;
б) Тайвань;
в) КНДР;
г) Китай.

3. В якому природному поясі не розташовані країни регіону?
а) помірний; 
б) екваторіальний; 
в) субтропічний; 
г) тропічний.

4. Який вид  корисних копалин є у всіх країнах регіону?
а) вугілля; 
б) нафта; 
в) олово; 
г) мідь.
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5. Яка народність становить 95% населення Китаю?
а) Тай;
б) Хань; 
в) Мяо; 
г) Уйгури.

6. Яка країна регіону за формою правління є конституційною монархією?
а) Китай; 
б) Монголія. 
в) Японія; 
г) Тайвань.

7. Яка з країн регіону має найвищій рівень урбанізаціїЇ?
а) КНДР; 
б) Монголія; 
в) Японія; 
г) Південна Корея.

8. В якій з країн регіону переважає сільське населення?
а) Китай; 
б) Південна Корея; 
в) Тайвань; 
г) Японія.

9. Яка  з країн регіону є країною з командно-адміністративною системою 
економіки?
а) Китай; 
б) КНДР; 
в) Японія; 
г) Тайвань.

10. Яка з країн регіону  відноситься до країн «нової індустріалізації»?
а) Китай;
б) Південна Корея; 
в) Монголія; 
г) Японія.

11. Яка з країн регіону є найбільш розвинутою економічно і відноситься до 
країн великої сімки?
а) Китай; 
б) Японія; 
в) Тайвань; 
г) Монголія.

12. В якій з країн регіону найбільше  міських агломерацій?
а) Монголія; 
б) Південна Корея;  
в) Японія; 
г) КНДР.

13. В якій з країн регіону найбільша густота населення?
а) Монголія; 
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б) Китай; 
в) Японія; 
г) КНДР.

14. Яка з країн регіону найменша за розмірами території?
а) КНДР; 
б) Тайвань; 
в) Японія; 
г) КНДР.

15. В якій з країн регіону найбільша чисельність населення?
а) Тайвань; 
б) Японія; 
в) КНДР; 
г) Монголія.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ:

16. Встановити відповідність за рівнем  економічного розвитку:

а) аграрно – індустріальна;
б) постсоціалістична;
в) економічно розвинута;
г) нової індустріалізації.

1. Монголія.
2. Тайвань.
3. Монголія.
4. Японія.
5. Китай.

А

Б

В

Г

17. Встановити відповідність між країнами за  середньою густотою населення 
на рівнинах:

а) 500 чол./км.;
б) 300 чол./км.;
в) 250 чол./км.;
г) 1 чол./км.             

1 Японія.
2. Південна Корея.
3. Монголія.
4. КНДР.
5. Тайвань.

А

Б

В

Г

18. Встановити відповідність країн за видами експорту продукції:
а) переважає експорт наукових розробок;
б) експорт продукції дуже обмежений;
в) переважає експорт досить якісної продукції  легкої 
промисловості – товарів масового споживання;
г) переважає експорт гірничо-добувної промисловості.

1 Тайвань.
2. Японія.
3. Китай.
4. КНДР.
5.Південна Корея.

А

Б

В

Г
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19. Встановити відповідність за елементами географічного положення:

а) не має виходу до моря;
б) розміщена на майже 10-ти тисячах островів;
в) розташована на невеликому острові  в       
Східно-Китайському морі;
г) найбільша за розмірами території.

1 Тайвань.
2. Китай.
3. Монголія.
4. Японія.
5. КНДР.

А

Б

В

Г

20. Встановити відповідності за періодами розвитку економіки Китаю:

а) земельна реформа, що ліквідувала пережитки 
системи феодалізму на селі;
б) курс на економічну реформу «гайге»;
в) програма «великого стрибка»;
г) «культурна революція».

1.1966 рік.
2. 1949-1957 рр.
3. з 1978 р.
4. 1958 р.
5. 1985 р.

А

Б

В

Г

Завдання 31-36 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших 
позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ:

31. Де розміщуються найбільші запаси вугілля в Китаї?
а) на півночі;
б) на заході;
в) на сході;
г) на півдні.

32. Де найбільша густота розміщення населення в Китаї?
а) Тибет;
б) Велика Китайська рівнина;
в) Внутрішня Монголія;
г) Центральні райони.

33. Яка кількість в Китаї економічно активного населення?
а) 1 млрд. чоловік;
б) 500 млн. чоловік;
в) 100 млн. чоловік;
г) 1,5 млрд. чоловік.

34. Найважливіша тенденція зовнішньо – економічної діяльності Японії є:
а) збільшення експорту продукції;
б) збільшення імпорту сировини;
в) розвиток міжнародного туризму;
г) перехід від зовнішньої торгівлі на інвестиційну діяльність і створення спільних 
підприємств.

35. Що характерно для  сучасної структури енергобалансу Китаю?
а) нафтовий характер;
б) газовий характер;
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в) вугільний характер;
г) переважають нетрадиційні джерела енергії.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ 
відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

36. Як називається вулкан – символ Японії

37. Найбільший острів Японії

38. Як називається найбільше місто Китаю?

39. Особливий адміністративний район Китаю (має дві назви китайську і 
європейську)

40. Острів – держава розташований у Східно-Китайському морі; що не 
визнається КНР як незалежна держава

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та 
перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок; комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Економіка Китаю функціонує в умовах надлишку робочої сили

Так Ні

42. Для Китаю характерне приховане аграрне перенаселення

Так Ні

43. Урбанізація в Японії контрольована 

Так Ні

44. Розвитку економіки Японії великі збитки приносять стихійні природні 
явища

Так Ні



70

45. В Японії добре розвинутий природно-ресурсний потенціал, що сприяє 
економічному розвитку країни

Так Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому 
не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46. Підрахувати виробництво зернових на душу населення в Китаї, якщо за рік 
в середньому виробляється 301 млн. тон 

Відповідь___________________________________________

47. Підрахувати сальдо зовнішньої торгівлі Японії якщо :
Імпорт – 397 млрд. $ - 9,6 %
Експорт – 275 млрд. $ - 6,7%

Відповідь___________________________________________

48. Підрахувати виробництво сталі на душу населення за рік в Японії 
Загальна кількість виробленої сталі на рік – 9 млн. тон

Відповідь___________________________________________

49. Розрахувати ресурсозабезпеченість Китаю кам’яним вугіллям, якщо за 
даними 1994 року, запаси його складали 1200 млрд. тон; а видобуток за рік – 1,2 
млрд. тон

Відповідь___________________________________________

50. Визначити середню густоту населення Японії, якщо площа території – 378 
тис. км²., а чисельність населення – 125 млн. чоловік

Відповідь___________________________________________

Південна  і  Південно – Східна  Азія

Завдання  1-15  мають  по  чотири  варіанти  відповідей.  У  кожному  
завданні  лише  ОДНА  ПРАВИЛЬНА  відповідь.  Оберіть  правильну  відповідь  
та  позначте  її  у  бланку  відповідей  згідно  з  інструкцією.  Не  робіть  
позначок – комп’ютерна  програма  реєструватиме їх  як  ПОМИЛКИ.

1. Позначте  назву  країни  з  найвищою  густотою  населення:
а) Пакистан;
б) Індія;
в)  Бутан;
г)  Бангладеш.

2. Позначте  назву  зернової  культури, що  є  провідною  в  країнах  Пд  
Східної  Азії :

а) просо;
б) рис;
в)  пшениця;
г)  кукурудза.



71

3. Позначте  країну, в  якій  створена  сучасна  потужна  промисловість :
а) Бангладеш;
б) Пакистан;
в)  Шрі – Ланка;
г)  Сінгапур.

4. Позначте  народи, що  належать  до  індоєвропейської  мовної  сім’ї :
а) Араби;
б) Бенгальські;
в)  Бірманці;
г)  Малайці.

5. Позначте  місто, яке  є  столицею  Малайзії:
а) Ягон;
б) Куала – Лумпур;
в)  Маніла;
г)  Пномпет.

6. Позначте  країну, що  має  нижчий  рівень  економічного  розвитку :
а) Філіппіни;
б) Малайзія;
в)  Індонезія;
г)  М’янма.

7. Позначте  країну, що  входить до  азіатських 
а) Індія;
б) Сінгапур;
в)  М’янма;
г)  Бутан.

8. Позначте  країну, що  є  основним  постачальником  чаю  на  світовий  
ринок :

а) Бутон;
б) Індонезія;
в)  Індія;
г)  Пакистан.

9. Позначте  назву  країни, що  відноситься  до  регіону  Південна Азія:
а) Таїланд;
б) Камбоджа;
в)  Непал;
г)  Філіппіни.

10. Позначте  галузь  економіки, де  зайнята  більша  частина  населення  
Південної  та  Південно-Східної  Азії:

а) промисловість;
б) сільське  господарство;
в)  сфера  послуг;
г)  транспорт.

11. Позначте  показник  густоти  населення  на  острові  Ява :
а) 1300  чол./ км2;
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б) 930  чол./ км2;
в)  630  чол./ км2;
г)  530  чол./ км2.

12. Позначте  «хліб»  екваторіального  поясу:
а) кукурудза;
б) пшениця;
в)  маніок  (касава);
г) просо.

13. Позначте  правильне  твердження :
а) в Південній  та  Південно-Східній  Азії  проживають  європеоїди  і  негроїди;
б) в Південній  та  Південно-Східній  Азії  проживають  європеоїди  і  монголоїди;
в) в Південній  та  Південно-Східній  Азії  проживають  європеоїди  і австралоїди;
г)  в Південній  та  Південно-Східній  Азії  проживають  європеоїди, негроїди,
монголоїди  і  австралоїди.

14. Позначити найрозвиненішу  частину  Індії:
а) східна;
б) північна;
в) західна;
г) південна.

15. Позначте  країну, що  входить  до  країн  нової  індустріалізації:
а) Лаос;
б) Таїланд;
в)  Пакистан;
г)  М’янма.

Завдання  16 – 30  мають  на  меті  встановлення  відповідності  (логічні  
пари  чи  хронологічної  послідовності).  До  кожного  рядка  позначеного  
БУКВОЮ, доберіть  відповідник, позначений  ЦИФРОЮ, і  впишіть  її  у  
таблицю.  Потім  послідовність  букв  та  цифр  перенесіть  до  блока). Усі  
інші  види  вашого  запису  комп’ютерна  програма  реєструватиме  як  
ПОМИЛКИ:

16. Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  їх  столицями:
а) Індія;                                                 
б) В’єтнам;                                            
в) Таїланд;                                             
г) Індонезія.                                          

1. Бангкок.
2. Делі. 
3. Ханой.
4. Джакарта.
5. Дакка.

А

Б

В

Г

17. Встановити  відповідність  між  назвами  країн  та  народами:
а) М’янма;
б) Таїланд;
в) Індія;
г) Індонезія.

1 Яванці.
2. Хіндустанці.
3. Сіамці.
4. Бірманці.
5. Кхмери.

А

Б

В

Г
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18. Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  пам’ятками  світової  
культурної  спадщини:

а) Тадж-Махал;
б) Національний  парк  Комодо;
в) Океанічний  парк  «Рифи  Туббатаха»;
г) Лумбіні  (місце  народження  Будди).

1. Індонезія.
2. Філіппіни.
3. Непал.
4. Індія.
5. Бруней.

А

Б

В

Г

19. Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  формами  державного  
управління:

а) Філіппіни;
б) Таїланд;
в) Сінгапур;
г) Бруней.

1 Абсолютна  монархія.
2. Парламентська  республіка.
3. Конституційна  монархія.
4. Президентська  республіка.
5. Джамахерія.

А

Б

В

Г

20. Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  головними  
сільськогосподарськими  культурами:
а) Індонезія;
б) Пакистан;
в) Індія;
г) В’єтнам.

1 Рис, пшениця, бобові, чай.
2. Рис, цукрова  тростина, кокосові  пальми.
3. Рис, касава, гевея, спеція.
4. Пшениця, рис, бавовна, цукрова  тростина.
5. Цукровий буряк, льон, картопля.

А

Б

В

Г

21. Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  продукцією  експорту:

а) Індонезія;
б) В’єтнам;
в) Сінгапур;
г) Малайзія.

1. Рис, вугілля, каучук.
2. Комп’ютери, оптичні  прилади, хімікати.
3. Океанічний  парк «Рифи  Туббатаха».
4. Нафта, природний  газ, олово.
5. Хроміти, мідь, золото, оливки.

А

Б

В

Г

22. Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  ВВП  на  душу  населення:
а) Лаос;
б) Малайзія;
в) Сінгапур;
г) Філіппіни.

1.  26730  дол.  США.
2.  6800  дол.  США.
3.  1050  дол.  США.
4.  250  дол.  США.
5.  100  дол. США.

А

Б

В

Г



74

23. Встановіть  відповідність  між  мінеральними  ресурсами, що  мають  
експортне  значення  та  країнами, які  ними  володіють:

а) залізна  руда, марганцева  руда, слюда;
б) нафта, природний  газ, олово;
в) олово, вольфрам, коштовне  каміння;
г) хроміти, мідна  та  залізна  руда.

1. Індонезія.
2. Індія.
3. Таїланд.
4. Філіппіни.
5. Монголія.

А

Б

В

Г

24. Встановіть  відповідність  між  кількістю  населення  і  назвами  країн:

а) 1013  млн. чол;
б) 212  млн. чол;
в) 70  млн. чол;
г) 3;6  млн. чол.

1 Сінгапур.
2. Індія.
3. Індонезія.
4. Філіппіни.
5. Лаос.

А

Б

В

Г

25. Встановіть  відповідність  між  назвами  міст  Індії  та  їх  функціональною
структурою:
а) Бангалор;
б) Мумбай;
в) Колката;
г) Боях-Гая.

1. Найбільший  центр  електронної  промисловості  і  
космічних  досліджень.
2. Важливий  торгово-фінансовий  і  промисловий  центр  
і  порт.
3. Відомий у  світі  центр  кіноіндустрії.
4. Священний  центр  буддистів  усього  світу.

А

Б

В

Г

26.  Встановіть  відповідність  між  морськими  портами  та  країнами, до  яких  
вони  належать:

а) Мумбай  (Бомбей);
б) Хошімін;
в) Джорджтаун;
г) Янгон.

1. М’янма.
2. Індія.
3. Малайзія.
4. В’єтнам.
5. Лаос.

А

Б

В

Г

27.  Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  їх  столицями:

а) Камбоджа;
б) Лаос;
в) Бангладеш;
г)  М’янма.

1 Дакка.
2. Пномпень.
3. В’єнтьян.
4. Улан-Батор.
5. Янгон.

А

Б

В

Г
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28.  Встановіть  відповідність  між  назвами  країн  та  народами:

а) Пакистан;
б) Лаос;
в) Камбоджа;
г) Сінгапур.

1 Лао.
2. Кхмери.
3. Пенджабі.
4. Китайці.
5. Сінгхи.

А

Б

В

Г

29. Встановіть  відповідність  між  типами  країн  за  рівнем  економічного  
розвитку  та  назвами  країн:

а) країни  з  порівняно  зрілою  економікою;
б) країни  « нової  індустріалізації »;
в) найменш  розвинуті  країни;
г) країни  централізовано  керованої  економіки.

1. Індія.
2. В’єтнам.
3. Сінгапур.
4. Камбоджа.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між країною і столицями:

а) Лаос;
б) Камбоджа;
в) Таїланд;
г) Бангладеш.

1. В’єнтьян.
2. Пномпень.
3. Дака.
4. Делі.
5. Бангкок.

А

Б

В

Г

Завдання  31-35  відкритого  типу  на  встановлення  причинно-
наслідкових  зв’язків  з  вибором  ОДНІЄЇ  правильної  відповіді.  Оберіть  
правильну  відповідь  та  позначте  її  у  бланку  відповідей  згідно  з  
інструкцією.

31. Визначте  основні  частини, які  прискорили  економічний  ріст  країн  нової  
індустріалізації:
а) інтенсивний  розвиток  сільського  господарства  і  туристичної  галузі;
б) збільшення  видобутку  та  експорту  корисних  копалин;
в)  дешева  освічена  і  дисциплінована  робоча  сила, іноземні  технології           і      
капітали, цілеспрямована  державна  політика;
г) основу  промисловості  складають  новітні  галузі  промисловості.

32. Визначте  основні  причини, що  утруднюють  зв’язки  між  державами  Азії:
а) природні  кордони;
б) природні  кордони  та  великі  розміри  території;
в) різний  рівень  економічного  розвитку  країн;
г)  природні  кордони, великі  розміри  території, мала  кількість  транспортних  
шляхів.
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33. Визначте  фактори, які  обумовлюють  високу  густоту  населення  в  
північних  районах  Індії:
а) рівнинний  рельєф, сприятливі  умови  для  сільського  господарства;
б) великий  природний  приріст  населення;
в)  мусонний  клімат, велика  кількість  опадів;
г) район  видобутку  корисних  копалин.

34. Визначте  фактор, який  сприяє  сезонному  коливанню  рівня  води  в  річці  
Ганг:
а) припливно-відпливні  явища  Індійського  океану;
б) мусонні  дощі;
в)  живлення  ґрунтовими  водами;
г) таяння  льодовиків.

35.Визначте  фактор, який  пояснює  відсталість  господарської  структури  
Індії:
а) важливу  роль  в  сільському  господарстві  відіграє  зрошення;
б) тваринництво має  підсобне  значення;
в)  велика  кількість  населення;
г) вузький  внутрішній  ринок; у  структурі  промисловості  переважають  галузі   легкої  
та  харчової  промисловості.

Завдання 36-40  відкритого  типу  з  описом  процесів  або  явищ, які  
передбачають  запис  короткої  однієї  чи  двох  відповідей.  У  завданнях  
після  слова  «ВІДПОВІДЬ»  запишіть  слово  в  правильній  граматичній  
формі.  Слово  записуйте  великими  друкованими  літерами  відповідно  до  
зразка, починаючи  з  лівої  клітинки відведеного  поля, так :

Г Е О Г Р А Ф І Я

36.Прочитайте  текст  і  визначте  назву  країни:
Країна  розташована  на  7107  вулканічних  островах  в  Тихому  океані; 

найвища  точка – вулкан  Апо  2954  м.

37.  Прочитайте  текст  і  визначте  назву  народу:
Це  найбільша  етнічна  спільність  в  Індії, мова  якої  проголошена  державною.

38.  Прочитайте  текст  і  визначте  назву  релігії:
Понад  80 %  населення  Індії  сповідає  цю  давню  релігію, що  заклала  основи  

кастової  системи.

39.  Прочитайте  текст  і  визначте  назву  країни:
Вона  першою  серед  країн, що  розвиваються, почала  розвивати  атомну  

енергетику, розвивається  також  аерокосмічна  галузь.



77

40.  Прочитайте  текст  і  визначте  назву  острова:
Острів, який  на  планеті  є  одним  із  найнаселеніших  і  водночас  одним  із  

найнебезпечніших  для  проживання – там  28  активних  вулканів, часто  
трапляються  землетруси, зливи, повені.

Питання  41-45  передбачають  вибір  позначення  правильності  або  
неправильності  наведеного  твердження.  Вибрану  відповідь  позначте  в  
табличці  знаком  Х.  Не  робіть  інших  позначок, комп’ютерна  програма  
реєструватиме  їх  як  ПОМИЛКИ.

41. Визначте  правильність  наведеного  твердження: За  абсолютними  
розмірами  валового  національного  продукту  Індія  входить  до  перших  15  країн  
світу.  Проте  характер  суспільства  значною  мірою  залишається  доіндустріальним.

Так Ні

42.  Визначте  правильність  наведеного  твердження: До  країн  нової  
індустріалізації  відносяться  країни:  Малайзія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни, Індія,
Сінгапур.

Так Ні

43.  Визначте  правильність  наведеного  твердження: Тваринництво  Індії  має  
підсобне  значення, хоча  за  поголів’ям  великої  рогатої  худоби  посідає  перше  
місце  (1/5  світового  поголів’я).

Так Ні

44.  Визначте  правильність  наведеного  твердження: Індійська  
кінопромисловість, що  базується  під  Бомбеєм, і за  що  названа  Боллівудом,
щорічно  випускає  більше  фільмів, ніж  кіностудія  будь-якої  іншої  країни, зокрема  
США.

Так Ні

45.  Визначте  правильність  наведеного  твердження: Досить  важливою  
причиною  виникнення  «нових  індустріальних  країн»  Азії  була  релігійно-
цивілізаційна  основа  у  вигляді  конфуціанства). На  сьогодні  всі  країни  нової  
індустріалізації  в  Азії  належать  до  неї.

Так Ні

Завдання  46 – 50  передбачають  певні  обчислення  (запис  розв’язання  
при  цьому  не  вимагається).  Отриману  Вами  цифру  запишіть  у  бланку  
відповідей  враховуючи  положення  коми  по  одній  цифрі  в  кожному  білому  
прямокутнику  так, як  показано  на  прикладі.



78

46. У  той  час, коли  населення  Індії  досягла  1  млрд. чол., показники  
народжуваності  і  смертності  у  цій  країні  складали  відповідно  35  та  17  
чоловік  на  1000  жителів)  Розрахуйте  тогорічний  природний  приріст  
населення  Індії  в  абсолютних  одиницях  ( у  млн. осіб  на  рік ).

Відповідь___________________________________________________

47.  Розрахуйте  ресурсозабезпеченість  Індії  нафтою  за  такими  даними:
загальні  запаси  0,36  млрд. т., щорічний  видобуток –
37  млн. т. Відповідь___________________________________________________

48. Розрахуйте  середню  густоту  населення  Індонезії, якщо  на  площі  2027  
тис. км2 проживає  219  млн.  чоловік.

Відповідь___________________________________________________

49.  Розрахуйте  площу  лісів  території  Таїланду, якщо  лісистість  складає  28 
%; а  площа  країни – 513  тис. км2 

Відповідь___________________________________________________

50. Визначте  місцевий  час  у  Коломбо  (координати  7°  пн. ш.  80°  сх. д.), якщо  
в  цей  момент  у  Манілі  (15°  пн. ш.  122°  сх. д.)  місцевий  час  складає  10 год. 
30 хв.

Відповідь___________________________________________________

КРАЇНИ  ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ АЗІЇ

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише одна правильна відповідь. Оберіть  правильну відповідь та позначте її 
у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не  робіть інших  позначок –
комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Позначте правильне твердження: у країнах Південно-Західної Азії 
зосереджені значні поклади:
а) нафти;
б) вугілля;
в) торфу;
г) золота.

2.Позначте правильне твердження: основним багатством Туреччини є:
а) нафта;
б) хроміти;
в) граніт;
г) вугілля.

3. Позначте правильне твердження: будівництво якого каналу значно 
покращило економіко-географічне положення країн Південно-Західної Азії:
а) Панамського;
б) Суецького;
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в) Малаккського;
г) Кільського.

4. Позначте, завдяки чому швидко зростає чисельність населення Південно-
Західної Азії: 
а) імміграції;
б) низькій смертності;
в) високому природному приросту;
г) еміграції.

5. Позначте священне місто: 
а) Єрусалим;
б) Стамбул;
в) Кабул;
г) Тель-Авів.

6. Позначте, які проблеми спричиняють у Південно-Західній Азії етнічні та 
релігійні відмінності:
а) екологічні;
б) військові конфлікти;
в) економічні;
г) сировинні.

7. Позначте, що є основою рослинництва у країнах Південно-Західної Азії: 
а) виноград;
б) пшениця;
в) соняшник;
г) бавовник.

8. Позначте, найменш розвинуту країну Південно-Західної Азії: 
а) Афганістан;
б) Туреччина;
в) Сирія;
г) Ізраїль.

9. Позначте, основний вид транспорту у внутрішніх перевезеннях країн 
Південно-Західної Азії:
а) автомобільний;
б) морський;
в) повітряний;
г) річковий.

10. Позначте, основний вид  транспорту у зовнішніх перевезеннях країн 
Південно-Західної Азії:
а) автомобільний;
б) морський;
в) повітряний;
г) річковий.

11. Позначте столицю Туреччини:
а) Анкара;
б) Стамбул;
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в) Багдад;
г) Кабул.

12. Позначте, країну в якій населення формується за рахунок  іммігрантів:
а) Іран;
б) Ізраїль;
в) Афганістан;
г) Саудівська Аравія.

13. Позначте, якою країною є Ізраїль:
а) індустріальною;
б) індустріально-аграрною;
в) аграрною;
г) постіндустріальною.

14. Позначте галузь, яка характерна для економіки Кіпру 
а) сфера послуг;
б) військова промисловість;
в) сільське господарство;
г) промисловість.

15. Позначте країну, з якої експортується каракуль, що особливо ціниться на 
світовому ринку: 
а) Сирія;
б) Афганістан;
в) Ізраїль;
г) Кувейт.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітини бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ:

16. Встановіть відповідність  між країнами і покладами корисних копалин:
а) хроміти;
б) пірити;
в) фосфорити;
г) кам’яне вугілля.

1.Кіпр.
2. Йорданія.
3. Туреччина.
4. Пакистан.
5. Іран.

А
Б
В
Г

17. Встановіть відповідність між країнами і їх столицями:
а) Саудівська Аравія; 1. Дамаск. А
б) Афганістан;
в) Сірія;

2. Бейрут.
3. Тегеран.
4. Кабул.
5. Ер-Ріяд.

Б
В

г) Ліван. Г

18. Встановіть відповідність між країнами і рівнем урбанізації:

а) Саудівська Аравія;
б) Ірак;
в) Кувейт;

1. 75 %.
2. 90 %.
3. 80 %.

А
Б
В
Г
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г) Афганістан. 4. 100 %.
5. 13 %.

19. Встановіть, із якою  із перелічених країн Туреччина межує переважно на:
а) на заході;
б) на сході;
в) північному сході;
г) півдні.

1. Пакистан.
2. Іран.
3. Вірменія.
4. Сірія.
5. Греція.

А
Б
В
Г

20. Встановіть відповідність між країною і формою правління:
а) республіка;
б) султанат;
в) королівство;
г) емірати.

1. ОАЕ.
2. Палестина.
3. Оман.
4. Йорданія.
5. Кіпр.

А
Б
В
Г

21. Встановіть відповідність між країною і  грошовою одиницею:
а) ріал;
б) динар;
в) ліра;
г) рупія.

1. Туреччина.
2. Саудівська Аравія.
3. Ірак.
4. Афганістан.
5. Пакистан.

А
Б
В
Г

22. Встановіть, яка питома вага припадає на різні галузі господарства 
Туреччини:
а) промисловість;
б) сільське господарство;
в) сфера послуг;
г) інші галузі.

1. 50 %.
2. 30 %.
3. 15 %.
4. 5 %.
5. 20 %.

А
Б
В
Г

23. Встановіть відповідність між країною і адміністративними одиницями:
а) провінція;
б) округ;

1. Кувейт.
2. Сірія.

А
Б

в) дистрикт; 3. Туреччина. В
г) вілаєт. 4. Ізраїль.

5. Ірак.
Г

24. Встановіть відповідність між країною і формами рельєфу:
а) Малоазіатське нагір’я;
б) Вірменське нагір’я;
в) Месопотамська низовина;
г) гори Загрос.

1. Кувейт.
2. Саудівська Аравія.
3. Іран.
4. Туреччина.
5. Ірак.

А
Б
В
Г

25. Встановіть відповідність між країнами і релігіями:
а) Ізраїль;
б) Іран;
в) Оман;

1. Мусульмани – суніти.
2. Мусульмани – шиїти.
3. Ібадити.

А
Б
В
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г) Туреччина. 4. Іудаїзм. Г

26. Встановіть відповідність між країнами  і статтями експорту:
а) діаманти
б) метали;
в) шкіра;
г) нафта.

1. Пакистан.
2. Саудівська Аравія.
3. Ізраїль.
4. Іран.
5. Афганістан.

А
Б
В
Г

27. Встановіть відповідність між країнами і їх столицями:
а) Іран;
б) Ірак;
в) Пакистан;
г) Йорданія.

1. Багдад.
2. Ісламабад.
3. Амман.
4. Тель-Авів.
5. Тегеран.

А
Б
В
Г

28. Встановіть відповідність між країнами і географічними об’єктами:
а) Анатолійське плоскогір’я;
б) пустеля Деште – Лут;
в) Вірменське нагір’я;
г) пустеля Великий Нефу.

1. Іран.
2. Саудівська Аравія.
3. Ірак.
4. Туреччина.
5. Афганістан.

А
Б
В
Г

29. Встановіть  відповідність між країнами і релігійними центрами:
а) Єрусалим;
б) Мекка;
в) Кербела;
г) Мешхед.

1. Саудівська Аравія.
2. Пакистан.
3. Ірак.
4. Ірак.
5. Ізраїль.

А
Б
В
Г

30. Встановіть відповідність між країнами і чисельністю населення:
а) Пакистан;
б) Туреччина;
в) Афганістан;
г) Саудівська Аравія.

1. 67,3 млн. ос.
2. 27, 8 млн. ос.
3. 143, 5 млн. ос.
4. 280 млн. ос.
5. 24,0 млн. ос.

А
Б
В
Г

Завдання 31-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших  
позначок – комп’ютерна програма  реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. Встановіть  вузлову політичну проблему регіону Південно-Західної Азії:
а) загарбницька політика Іраку;
б) арабо-ізраїльський конфлікт;
в) проблема курдів;
г) проблема між турецькою та грецькою общинами на Кіпрі.
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32. Визначте чинник, яким  обумовлена сировинна і аграрна спеціалізація 
більшості країн Південно-Західної Азії:
а) колоніальне минуле;
б) переважно гірський рельєф;
в) субтропічний і тропічний тип клімату;
г) великі запаси  нафти.

33. Визначте чинник, який впливає на розміщення сільськогосподарського  
виробництва, в країнах Південно-Західної Азії: 
а) переважно гірський рельєф;
б) великі запаси нафти;
в) кліматичні умови;
г) етнічний склад населення.

34. Визначте чинник, яким зумовлена галузева структура  промисловості 
країн Південно – Західної Азії:
а) кліматичні умови;
б) великі поклади нафти;
в) трудові ресурси;
г) міграції населення.

35. Визначте чинник, яким зумовлена молода вікова структура населення 
Південно-Західної Азії:

а) високий природний приріст населення;
б) переважання чоловіків у  статевій структурі населення;
в) значні  міграції населення;
г) релігійний склад населення.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ  друкованими літерами 
відповідно до з лівої клітинки відведеного поля так:

36. Прочитайте текст і визначте назву міста:
«Це місто з 3000-річною історією, яке виникло  на перетині стародавніх шляхів 
між Єгиптом, Сірією та Месопотамією. Тут розміщені «Стіна плачу» - священне 
місце для іудеїв. На горі Голгофа стоїть святиня християн – церква Гроба 
Господнього.

37. Прочитайте  текст і визначте історичну область Південно-Західної Азії:
«Це історична область Південно-Західної Азії між  Середземним морем на 

заході, Мертвим морем і р. Йордан на сході. Один з найдавніших районів 
цивілізації».

38. Прочитайте текст  і визначте назву країни:
«Ця країна розташована в двох частинах світу – 97 % території в Азії; 3 % - в 

Європі. До неї належать і кілька невеликих островів. Країна розділена на дві 
частини Мармуровим морем і протоками Босфор і Дарданелли».
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39. Прочитайте  текст і визначте назву міста:
«Це місто в Саудівській Аравії, яке відоме як священне місто мусульман ще до 

нашої ери. Саме в ньому народився Мухам мед і почалася історія ісламу».

40. Прочитайте текст і визначте  назву країни:
«Ця  країна займає північно-східну частину Аравійського півострова і острови у 

Перській затоці. Межує на  північному заході з Іраком, на південному заході з 
Саудівською Аравією. На сході омивається водами Перської затоки».

У завданнях 41-45 необхідно позначити  правильність або неправильність  
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в таблиці знаком Х  
та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок,
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Визначте правильність наведеного твердження: «В Південно-Західній Азії 
населення розміщене нерівномірно. Середня густота становить 23 ос. На 1 км2».

Так Ні

42. Визначте правильність наведеного твердження: Південно-Західна Азія 
посідає перше місце в світі за потужністю і протяжністю нафто- і газопроводів».

Так Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження:«Рівень  урбанізації в 
Південно-Західній Азії  високий, а в Афганістані та Ємені – найвищий у світі».

Так Ні

44.Визначте правильність твердження: «Ліван – специфічна країна, яка  
здійснює фінансово-торгові операції для всього арабського сходу».

Так Ні

45. Визначте правильність наведеного твердження: «В сучасних умовах 
господарство Туреччини набирає рис експортно орієнтованої економіки, яка 
досить активно виходить на світовий ринок».

Так Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при 
цьому не вимагається). Впишіть  відповідь та перенесіть її до бланку 
відповідей.

46. Користуючись  таблицею визначте ресурсозабезпеченість країни 
нафтою:

п/
п

Країна Запаси 
млрд.т.

Видобуток 
млн..т.

Ресурсозабезп. 
роки

Кількість 
населення

Ресурсозабезп. 
на 1 жителя

1 Саудівська 
Аравія
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Відповідь:______________________________

47. Визначте частку населення Туреччини від загальної чисельності
населення світу.
Відповідь:____________________________

48. Визначити показник природного приросту населення Південно-Західної 
Азії, якщо народжуваність 28 осіб  на 1000 жителів на рік, а смертність  - 7 
осіб на 1000 жителів.
Відповідь:_____________________________

49.Визначте густоту автомобільних шляхів в Туреччині, якщо їх загальна 
протяжність становить  59 тисяч кілометрів.
Відповідь:_____________________________

50. Визначте частку території Туреччини від загальної площі суходолу, якщо 
її площа – 779; 5 км2.

Відповідь:_____________________________

Австралія та країни Океанії

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших 
позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Позначте правильне твердження:
а) Австралія – унітарна держава;
б) Австралія – конфедеративна держава;
в) Австралія – федеративна держава в складі Британської співдружності націй;
г) Австралія – унія.

2. Позначте форму державного управління Австралії:
а) президентсько-парламентська;
б) республіка парламентська;
в) монархія;
г) конституційна монархія.

3. Позначте, до якої групи країн за рівнем економічного розвитку належить 
Австралія:
а) країни, що розвиваються;
б) країни розвинутої економіки;
в) середньо розвинуті країни перехідної економіки;
г) постсоціалістичні країни перехідної економіки.

4. Позначте природні зони, в межах яких розташована більша частина 
території Австралії:
а) твердолисті ліси та чагарники;
б) пустелі та напівпустелі;
в) мішані та широколистяні ліси;
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г) висотна поясність.

5. Позначте район найбільшої густоти населення Австралії:
а) південний схід;
б) центр;
в) північний захід;
г) захід.

6. Позначте правильне твердження:
а) Океанія – це група островів у Індійському океані;
б) Океанія – це усі острови Світового океану;
в) Океанія – це група островів у південно-західній частині Тихого океану;
г) Океанія – це група островів в районі екватора.

7. Виберіть із зазначених островів той, що входить до складу Меланезії:
а) о. Тасманія;
б) о. Мадагаскар;
в) о. Нова Гвінея;
г) о. Нова Зеландія.

8. Позначте державу Океанії, багату на запаси фосфоритів:
а) Нова Каледонія;
б) Науру;
в) Туамоту;
г) Нова Зеландія.

9. Визначте галузь сільського господарства Австралії, яка має пріоритетний 
розвиток:

а) зернове господарство;
б) вирощування технічних культур;
в) м’ясо-молочне скотарство;
г) вівчарство.

10. Позначте два найбільших за чисельністю населення міста Австралії:
а) Мельбурн і Сідней;
б) Канберра і Сідней;
в) Брісбен і Петр;
г) Канберра і Аделаїда.

11. Позначте рядок, в якому чітко визначена продукція, яку експортує 
Австралія:

а) машини та точна техніка, зерно, м’ясо, сир;
б) мінеральна сировина, виноград, цитрусові, морські судна, споживчі товари;
в) вовну, м’ясо, сир, шкіру, зерно, вугілля, залізну руду, боксити, золото;
г) комп’ютери, устаткування для телезв’язку, нафта, фрукти, вино.

12. Визначте, на чому базується електроенергетика Австралії:
а) на вугіллі;
б) на гідроресурсах;
в) на нафтопродуктах;
н) на урані.
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13. Визначте, якими видами мінеральних ресурсів для промислового 
виробництва Австралія не задовольняє власних потреб:

а) мідною рудою;
б) нафтою та вольфрамом;
в) ураном та алмазами;
г) марганцевими та олов’яними рудами.

14. Визначте, до якої групи країн належать країни Океанії, крім Нової 
Зеландії:

а) розвинутих;
б) що розвиваються;
в) із централізовано-керованою економікою;
г) постсоціалістичних країн перехідної економіки.

15. Позначте головних партнерів Австралії із зовнішньої торгівлі:
а) Велика Британія, Україна, Португалія;
б) Японія, Нова Зеландія, Корея;
в) Німеччина, Італія, Бразилія;
г) Індія, США, Росія.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі 
інші види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як 
ПОМИЛКУ!

16. Встановіть відповідність островів указаним регіонам:

а) Меланезія;
б) Полінезія;
в) Мікронезія;
г) Зондські острови.

1. Нова Гвінея.
2. Нова Каледонія.
3. Нові Гібриди.
4. Соломонові о-ви.
5. Ява.

А

Б

В

Г

17. Встановити відповідність між корисними копалинами та районами їх 
добування:

а) кам’яне вугілля;
б) залізна руда;
в) боксити;
г) мідні руди.

1. Західна Австралія.
2. Східна Австралія.
3. Північна Австралія.
4. Південна Австралія.
5. Центральна Австралія.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між країнами та їх  столицями:

а) Австралія;
б) Нова Зеландія;
в) Нова Гвінея;

1. Сідней.
2. Ярен.
3. Канберра.

А

Б
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г) Науру. 4. Порт-Морсбі.
5. Веллінгтон.

В

Г

19. Встановіть відповідність між штатами Австралії та містами, які там 
розташовані:

а) Мельбурн;
б) Сідней;
в) Перт;
г) Аделаїда.

1. Новий Південний Уельс.
2. Південна Австралія.
3. Квінсленд.
4. Західна Австралія.
5. Вікторія.

А

Б

В

Г

20. Встановити відповідність територіальної спеціалізації тваринництва 
Австралії:

а) Східне узбережжя;
б) Західна Австралія;
в) Північна    Австралія;
г) Центрально-Південна 
Австралія.

1. М’ясо-вовняне тваринництво.
2. Пасовищне  вівчарство.
3. Пасовищне м’ясо-молочне 
скотарство.
4. Свинарство, скотарство.
5. Птахівництво.

А

Б

В

Г

21. Встановити співвідношення між країнами Океанії та їх столицями:
а) Нова Каледонія;
б) Тувалу;
в) Тонга;
г) Фіджі.

1. Нукуалофа.
2. Сува.
3. Нумеа.
4. Хоніара.
5. Ваяку.

А

Б

В

Г

22. Встановити відповідність територіальної спеціалізації рослинництва 
Австралії:

а) Східне узбережжя;
б) Західна Австралія;
в) Північна Австралія;
г) Центрально-Південна 
Австралія.

1. Зерновий пояс.
2. Технічні культури.
3. Виноградарство.
4. Тропічні ліси.

А

Б

В

Г

23. Встановіть відповідність між територіями та їх особливостями в Австралії:

а) північ; 1. Найбільше лісів.
А
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б) схід;
в) південний Схід;
г) центр.

2. Знаходиться Великий Вододільний    
хребет.
3. Найвища густота населення.
4. Поширені зарості чагарників.
5. Характерні хвойні ліси.

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між островами та їх походженням:

а) вулканічні;
б) коралові;
в) материкові;
г) вулканічно-коралові.

1. Нова Зеландія.
2. Нова Гвінея.
3. Фіджі.
4. Соломонові.
5. Нова Каледонія.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між штатами Австралії та культурами, що там 
вирощують:

а) Квінсленд;
б) Новий Південний Уельс;
в) Вікторія;
г) Південна Австралія.

1. Пшениця.
2. Виноград.
3. Бавовник.
4. Цитрусові.
5. Овочеві.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між штатами Австралії та їх столичними центрами:

а) Новий Південний Уельс;
б) Вікторія;
в) Квінсленд;
г) Західна Австралія.

1. Сідней.
2. Брісбен.
3. Перт.
4. Мельбурн.
5. Канберра.

А

Б

В

Г

27. Встановіть відповідність між природними зонами Австралії та їх 
особливостями:
а) тропічні пустелі;
б) вологі тропічні ліси;
в) савани і рідколісся;
г) широколистяні ліси;

1. Займає більшу частину материка і їх 
називають «червоним серцем» Австралії.
2. Основна природна зона, де живе багато 
тварин і розташовані найвищі пасовища.
3. Займають невелику територію з поєднанням 
рослинності субтропічного та помірного поясів.
4. На червоно-жовтих ґрунтах поширені 
евкаліпти, хвойні, бамбуки та деревовидні 
папороті.
5. Утворює справжнє диво з недоторканого світу 
коралів.

А

Б

В

Г
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28. Встановіть відповідність між островами та країнами; яким вони належать:

а) Тасманія;
б) Південний;
в) Архіпелаг Бісмарка;
г) Тонгатапу.

1. Нова Зеландія.
2. Папуа Нова Гвінея.
3. Тонга.
4. Австралія.
5. Тувалу.

А

Б

В

Г

Завдання 29-38 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших 
позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

29. Визначте чинник, який обумовлює переважання в експорті Австралії 
продукції добувної промисловості:

а) значним природно-ресурсним потенціалом;
б) слабким рівнем розвитку обробної промисловості;
в) належністю країни до Британської Співдружності;
г) Історико-географічними особливостями.

30. Визначте чинник, який обумовлює переважання в експорті Австралії с/г 
продукції:

а) традиціями, що склалися історично;
б) низьким рівнем розвитку промисловості;
в) своєрідними природно-кліматичними умовами;
г) значною частиною сільського населення.

31. Визначте чинник, зумовлений с/г спеціалізацією більшості країн Океанії:
а) бідні на мінеральні ресурси;
б) це переважно країни, що розвиваються;
в) залежність від іноземного капіталу;
г) велика потреба в с/г продукції.

32. Визначте фактор, який визначає належність Австралії до країн 
переселенського типу:

а) активні імміграційні процеси;
б) зростання урбанізації;
в) вплив імміграційної політики Великої Британії;
г) нерівномірність розміщення населення.

33. Визначте фактор, який визначає високий рівень економічного розвитку 
Австралії:

а) основу економіки становить потужна обробна та гірничодобувна 
промисловість;

б) володіє значними запасами корисних копалин;
в) має значні надходження від зарубіжних  капіталовкладень;
г) високий показник ВНП та ВВП.
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У завданнях 34-38 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ 
відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного  поля, так: 

34. Прочитайте текст і визначте, про яку країну йдеться мова: «Раніше, на 
світовому ринку вона показувала себе сидячи верхи на вівці, а нині – з мішком руди 
за плечима».

35. Прочитайте текст і визначте назву групи країн: «Розташована в південно-
західній  частині найбільшого океану група островів, вулканічного, коралового та 
материкового походження; на яких є нині 13 держав».

36. Прочитайте текст і запишіть термін, який відповідає даному опису:
«Органічний світ країни дуже унікальний. І ця унікальність зумовлена тим, що дані 
види характерні тільки для Австралії. Лише серед рослинного світу їх нараховують 
75% усіх видів».

37. Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст: «До 
початку європейської колонізації вони розселялись по всьому материку і чисельність 
становила 300 тис. чол. З приходом європейців їх відтіснили в несприятливі території 
і чисельність зменшилася до 160 тис. (1,5% від загальної кількості населення 
країни)».

38. Прочитайте текст і визначте назву країни: «Багата на унікальні природні 
ландшафти: засніжені гори з льодовиками; фіорди, каньйони, гірські озера і 
водоспади, вулкани, гейзери, своєрідна рослинність. 10% її території оголошено 
національними парками, добре поставлена індустрія туризму, але її можливості 
стримує віддаленість країни».

У завданнях 38-45 необхідно позначити правильність або 
неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в 
табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших 
позначок; комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

39. Визначить правильність наведеного твердження: «У вантажообігу Австралії 
провідне місце займає повітряний вид транспорту».

40. Визначте правильність наведеного твердження: «Австралія багата на корисні 
копалини, так як тут зосереджені великі поклади бокситів, залізної руди, руд 
кольорових металів, нерудні корисні копалини, кам’яне вугілля та провідні запаси 
нафти і газу».

Так Ні

Так Ні
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41. Визначте правильність наведеного твердження: «Для розвинутих країн 
Австралії та Океанії характерний перший тип відтворення населення».

42. Визначте правильність наведеного твердження: «У структурі  господарства 
Австралії та Нової Зеландії провідну роль відіграє невиробнича сфера».

43. Визначте правильність наведеного твердження: «У сільському господарстві 
Австралії та Нової Зеландії переважають ферми».

Завдання 44-48 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при 
цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей.

44. Визначте, користуючись таблицею, забезпеченість Австралії кам’яним 
вугіллям:

Запаси
млрд. т

Видобуток
млн. т

Ресурсозабезпеченість

350 230 ?

Відповідь:_____________________________

45. Обчисліть частку населення середнього віку населення Австралії за даними 
таблиці:
К-сть 
населення
млн. чол.

Населення
молодого
віку, %

Населення
Середнього
віку, %

Населення
Похилого
віку, %

Частка 
ЕАН %

Тип 
відтворення

19;7 20 ? 17 50 І

Відповідь:_____________________________

46. Визначте, користуючись таблицею, забезпеченість Австралії земельними 
ресурсами:

К–сть населення
млн. чол.

Земельні ресурси 
країни
млн. га

Забезпеченість 
земельними ресурсами
га/особу

19,7 768,7

Відповідь:_____________________________

47. Визначте густоту населення Австралії; використовуючи дані таблиці:
Площа
тис. км2

К–сть населення
тис. чол.

Природний приріст

7687 19,7 10

Відповідь:_____________________________

Так Ні

Так Ні

Так Ні
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48. Визначте, яку частину материка Австралія займає територія з достатньою 
кількістю опадів; якщо «Зелена Австралія» -
2,5 млн. км2. Площа Австралії 7,7 млн. км2.

Відповідь:_____________________________

Країни Африки

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте 
її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок -
комп'ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Найбільша за площею території країна Африки:                                                                            
а) Ефіопія;
б) Алжир ;                                                                                              
в) ПАР;
г) Судан.

2.    Найбільш розвинута в господарському відношенні:                                                                        
а) Північна Африка;                                                                                                             
б) Тропічна Африка;                                                                 
в) Центральна Африка;                                                                                                           
г) Країни Гвінейської затоки.

3.    За формою правління більшість африканських держав:
а) республіки;                                                                                                                  
б) монархії;               
в) конституційні монархії;                                                                                                      
г) колонії.

4.     Із галузей промисловості найбільш розвинута:
а) добувна промисловість;                                                                              
б) обробна промисловість;                                                                                  
в) легка промисловість;                                                                  
г) машинобудування.

5.    Яка країна Африки має світові запаси бокситів?
а) ПАР;                                                                                                                         
б) Ангола;                                                                                                                      
в) Гвінея;                            
г) Алжир.

6.    Вкажіть країну Північної Африки:                                                         
а) Ангола;                                                                                                                      
б) Ефіопія;                            
в) Алжир;                                                                                                                       
г) Конго.

7.     Більша частина відсталих країн Африки розміщена:                                                                      
а) на узбережжі материка;                                                             
б) у внутрішніх районах;                                                                                                                            
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в) на півдні;                                                                                                                    
г) на півночі.

8.    Назву “цариця пустелі” заслуговує:                               
а) бавовник;                                                                                                                    
б) алькове дерево;                                                                                                              
в) фінікова пальма;                                                         
г) верблюд.

9.    Вкажіть тип продукції на чому спеціалізується Єгипет:
а) деревина;
б) телевізори;
в) залізна руда;
г) нафта і нафтопродукти. 

10. Єдиною економічно розвинутою країною Африки є:                                                                               
а) ПАР;                                                             
б) Конго;                                                                                                                            
в) Єгипет;                                                                                                       
г) Ангола.

11. До Африки належать також країни, розташовані на острові:                                     
а) Куба;                                                                                                                        
б) Мадагаскар;                           
в) Нова Гвінея;                                                                                   
г) Шрі-Ланка.

12.  Лідером за видобутком газу серед Африканських країн є :                                                                                                      
а) Туніс;   
б) Замбія;
в) Алжир;                                                                   
г) Мозамбік. 

13.  У країнах Західної Африки найважливішою експортною продукцією є:                                                                    
а) какао-боби;                                                                                                                        
б) ячмінь ;                                                                                                                     
в) соняшник;                                    
г) чай.

14. Основою експорту Конго є:                                                                                   
а) золото;                                                                                                                      
б) деревина;                                                   
в) продукція машинобудування;                                                                                                   
г) залізна руда.

15. Монокультурною країною Африки є:
а) Сенегал;
б) ПАР;
в) Єгипет;
г) Марокко.
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Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка,
позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть 
її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші види 
вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ:

16.   Встановіть відповідність між  країнами  та їх столицями:
а) Єгипет;                                          
б) ПАР;                                                          
в) Ефіопія;                                             
г) Мозамбік.                                          

1. Преторія.
2. Антананаріву.
3. Каїр.
4. Кіншаса.
5. Аддіс-Абеба.

А

Б

В

Г

17.   Встановіть відповідність між країнами та морськими портами:

а) ПАР;                                              
б) Єгипет;                                                 
в) Мозамбік;                                     
г) Ангола.

1. Луанда.
2. Мануту.
3. Олександрія.
4. Монровія.
5. Кейптаун.

А

Б

В

Г

18.  Встановіть відповідність  між країнами та державним устроєм:

а) Лесото;
б) Марокко;
в) Мавританія;
г) Ангола.

1. Конституційна монархія.
2. Ісламська республіка.
3. Республіка.
4. Конституційне королівство.
5. Джамахерія.

А

Б

В

Г

19.  Встановіть відповідність між країнами та релігією:

а) Сомалі;
б) Мозамбік;
в) Танзанія;
г) Єгипет.

1. Християни.
2. Мусульмани.
3. Іслам.
4. Анімісти.
5. Буддизм.

А

Б

В

Г

20.  Встановіть відповідність між країнами та грошовою одиницею:

а) Нігерія;
б) Туніс;
в) Ефіопія;

1. Франк.
2. Динар.
3. Бир.

А

Б
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г) Габон. 4. Долар.
5. Американський франк.

В

Г

21. Встановіть відповідність між країнами та державними мовами:

а) Судан;
б) Мадагаскар;
в) Нігерія;
г) Мозамбік.

1. Малагасійська.
2. Португальська.
3. Арабська.
4. Англійська.
5. Суахілі.

А

Б

В

Г

22.  Встановіть відповідність між  країнами та географічним положенням на карті:

а) Лівія;
б) ПАР;
в) Сенегал;
г) Сомалі.

1. На сході.
2. На заході.
3. На півдні .
4. На півночі.

А

Б

В

Г

23.  Встановіть відповідність між регіонами Африки та районами зосередження 
мінерально-сировинного потенціалу:

а) район Катанги в Заїрі до Східної 
Африки;
б) Гвінейська частина Західної Африки;
в) зона гір Атласу та узбережжя          Пн.-
Зх. Африки;                                        
г) Північна Африка.

1. Кобальт, молібден, свинець, 
цинк, залізна        руда.

2. Нафта, газ.
3. Боксити, марганець,олово; 
нафта.
4. Мідний пояс.

А

Б

В

Г

24.  Встановіть відповідність між природними зонами та основними плодовими 
культурами:

а) екваторіальна зона; 
б) оазиси пустель;                                         
в) тропіки ;                                                   
г) субтропіки.                                         

1. Фінікова пальма.
2. Олійна пальма.
3. Маслина.
4. Банани.
5. Апельсини.

А

Б

В

Г
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25. Встановіть відповідність між регіонами Африки та основними експортними 
культурами:

а) Західна Африка;                                    
б) Центральна Африка;                         
в) Східна Африка;                                  
г) Північна Африка.

1. Какао, арахіс, кава, банани, каучук, пальмова 
олія.
2. Оливкова олія, цитрусові, вино.
3. Пальмова олія, кава, бавовна.
4. Бавовна, чай, кава, ваніль, сизаль, горіх, кеш’ю.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між промисловими районами та промисловими 
центрами:

а) ПАР;
б) країни Магрибу;
в) Єгипет;
г) мідний пояс.                                     

1 Замбія, Заїр.
2. Олександрія, Каїр, Гелуан, Порт-Саїд.
3. Туніс, Алжир, Марокко, Лівія.
4. Йоганнесбург, Преторія, Кімберлі, Дурман, 
Кейптаун.

А

Б

В

Г

27. Встановіть відповідність між головними експортними мінерально-сировинними 
ресурсами та країнами:

а) нафта;
б) залізні руди;
в) алмази, золото;
г) мідь.                                                        

1 ПАР.
2. Алжир, Нігерія, Лівія.
3. Ліберія, Мавританія.
4. Замбія, Заїр.
5. Мозамбік, Мадагаскар.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між головною експортною сільськогосподарською 
сировиною та країнами:

а) бавовна;
б) кава;
в) арахіс;
г) оливкова олія.

1 Туніс, Марокко.
2. Єгипет, Судан, Танзанія.
3. Ефіопія, Кот-д’Івуар, Кенія, Ангола.
4. Сенегал, Судан.
5. ПАР, Мавританія.

А

Б

В

Г

29.   Встановіть відповідність між країнами та їх площею:

а) Судан;
б) Марокко;
в) ПАР;
г) Кабо-Верде.                                         

1. 4 тис. км².
2. 446 тис. км².
3. 2506 тис. км².
4. 1221 тис. км².
5. 0,212 тис. км².

А

Б

В

Г
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30. Встановіть відповідність країнами, позначеними на карті, та їх назвами:

а) Алжир;
б) Ангола;
в) Судан;
г) Танзанія.

А

Б

В

Г

Завдання 31-36 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише 
ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку 
відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок - комп'ютерна 
програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31.   У міжнародному географічному поділі праці країни Африки- експортери 
продукції:                                                                                   
а) гірничодобувної промисловості та с/г;                                                                                        
б) харчової промисловості;                                                                                                      
в) лісової та целюлозно-паперової промисловості;                                                                                                            
г) машинобудування.

32.   Однією з демографічних особливостей Африки є:                                         
а) зменшення кількості населення в арабських країнах;                                                    
б) зосередження основної маси населення в зоні екваторіальних лісів;                                                            
в) швидке зростання населення;                                                                                                  
г) перший тип відтворення населення.

33.  Африку називають “найбільшою коморою світу” через:                                                                      
а) величезні і різноманітні запаси  корисних копалин;                                                                           
б) високий економічний розвиток країн;
в) значну кількість іноземних інвестицій;                                                                                       
г) високий рівень розвитку машинобудування.

34.  Зв’язки країн Північної Африки з південними державами материка
ускладнюються через:                                                                                                       
а) відсутність виходу до Атлантичного океану;                                                                                               
б) невелику кількість шляхів сполучення через Сахару;              
в) відсутністю морських шляхів;                                                                                                 
г) наявність великих гірських хребтів.

35.   Яка риса не відповідає типовим особливостям сучасного господарства 
країн Африки:
а) багатоукладність господарства;
б) збереження колоніального характеру в зовнішній торг;                         
в) поширення монокультури в сільському господарстві;
г) переважання в промисловому виробництві продукції машинобудування.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. 
Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка,
починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так:
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Г Е О Г Р А Ф І Я

Усі інші види запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

36. Прочитайте текст і визначте назву країни: “Країна, що виробляє 40% промислової 
продукції континенту, спеціалізується на видобутку вугілля, золота алмазів”.

Відповідь: 

37.   Прочитайте текст і визначте назву країни: “Федеративна республіка, яка 
являється єдиною розвинутою державою материка, дуже багата на мінеральні 
ресурси, але не має родовищ нафти, газу, бокситів, расовий склад дуже 
складний”.

Відповідь: 

38. Прочитайте текст і вкажіть назву країни: “Назва країни походить від назви 
озера, що в перекладі з мови канурі означає “великий простір води”. Розташована 
на півночі Центральної Африки. Рослинність характерна для пустельних районів,
ростуть акація, верблюжа колючка, в оазисах – фінікова пальма, виноград. В 
саванах зустрічається баобаб”. 

Відповідь: 

39.  Прочитайте текст і визначте назву країни: “Це країна таємниць і загадок, більшість з 
яких не розв’язані ще й сьогодні. Знаходиться на узбережжі Середземного моря. Близько 
96% території займають пустелі, 4% припадає на Дельту і долину річки Ніл. Країна відома 
ансамблем пірамід та Сфінксом”.
Відповідь: 

40.  Прочитайте текст і вкажіть назву цієї країни: “Розташована на півночі Африки. На 
заході межує  з Марокко, західною Сахарою, на сході – з Тунісом і Лівією, на півдні – з 
Нігерією, Малі, Мавританією”.

Відповідь:  

У завданнях 41 - 45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком X 
та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок,
комп'ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Визначте правильність наведеного твердження: “Головні експортери нафти серед 
африканських країн – Нігерія, Лівія, Алжир”.

Так Ні
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42.  Визначте правильність наведеного твердження: “Тільки за період з 1950 по 1990 
рр. населення континенту зросло вдвічі”.

Так Ні

43.  Визначте правильність наведеного твердження: “Головний експортер 
уранових руд - Єгипет”. 

Так Ні

44.  Визначте правильність наведеного твердження: “Ліси Африки займають 
більше 1/3 території континенту”.

Так Ні

45. Визначте правильність наведеного твердження:“У складі трудових ресурсів 
африканських країн переважає молодь”.

Так Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв'язання при 
цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей.

46.  Визначить природний приріст населення Єгипту, якщо показник народжуваності 
становить 25 осіб на 1000 осіб, а показник смертності 8 осіб на 1000 осіб.

Відповідь: _________________

47. Обчисліть частину площі материка Африка від загальної площі земної кулі. 
Площа Африки – 30,3 млн. км²

Відповідь:_____________________

48.  Визначить густоту населення  материка Африка, якщо площа становить 30,3 млн. 
км², а населення 707 млн. чол.

Відповідь:___________________

49.   Обчисліть  величину зовнішньоторгівельного балансу Африки в 1994 році; 
знаючи; що експорт – 105 млрд. дол.; а імпорт – 100 млрд. дол.. 

Відповідь:___________________

50.   Визначте частку території ПАР від загальної площі материка. Площа ПАР –
1221 тис. км².

Відповідь:_____________________________
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Країни Латинської Америки

Завдання 1-15  мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте 
її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок 
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Яка територія входить  до складу  Латинської Америки:
а) територія Північної Америки;
б) територія обох Америки; яка лежить на пд. від  США;
в) територія  Північної та Південної Америки ;
г) територія Південної Америки.

2. Найрозвинутішою країною  Латинської Америки є:
а) Бразилія;
б) США;
в) Нігерія;
г) Венесуела.

3. Яка паливна промисловість розвинута в країнах Латинської Америки:
а) торфяна;
б) вугільна;
в) нафтова;
г) газова.

4. Багатством регіону Латинська Америка є ліси:
а) мішані;
б) широколисті;
в) екваторіальні;
г) тропічні ліси.

5. Світовим експортером кави є країна:
а) Бразилія;
б) Чилі;
в) Колумбія;
г) Перу.

6. Сучасні латиноамериканські нації складаються із груп зі змішаними    
расовими ознаками, як їх називають:

а) майя;
б) мулати;
в)  інки;
г)  ацтеки.

7. Для регіону Латинська Америка характерна:
а) депопуляція;
б) демографічна криза;
в) демографічний вибух;
г) екологічна криза.

8. Рівень урбанізації в Латинській Америці становить:
а)50%;
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б)79 % ;
в) 25%;
г) 100%. 

9. Яка галузь машинобудування найбільш розвинута в Латинській Америці:
а) сільськогосподарське машинобудування;
б) автомобілебудування;
в) літакобудування;
г) авіакосмічна промисловість.

10. Найпоширеніша зернова і продовольча культура в країнах Латинської 
Америки є:

а) бавовник;
б) кава;
в) кукурудза;
г) соя.

11. За державним ладом більшість країн Латинської Америки є :
а) абсолютна монархія;
б) республіками;
в) конституційна монархія;
г) унітарна держава.

12. Основною експортною с/г продукцією Бразилії є :
а) цінна деревина ;
б) кава;
в) бавовна;
г) натуральний каучук.

13. За вантажообігом у Латинській Америці перше місце належить транспорту:
а) залізничному;
б) морському;
в) автомобільному;
г) трубопровідному.

14. Найважливішими с/г районами у Латинській Америці є :
а) узбережжя океану;
б) передгір’я Анд;
в) острівна частина;
г)  великі міста.

15. Що означає „макіладорас”:
а) промисловий центр;
б) виробництво хімікатів;
в) підприємства вздовж кордону із США, де складається машинна техніка;
г) підприємства нафтодобувної промисловості. 

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме за ПОМИЛКИ:
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16.Встановіть відповідність між групами населення та їх ознаками:

а) мулати;         
б) метиси;         
в) самбо;           
г) ацтеки.          

1. Корінне населення.
2. Нащадки європейців та африканців.
3. Нащадки європейців та індіанців.
4. Нащадки індіанців та  африканців.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між країнами і державними мовами в них:

а) Бразилія
б) Ямайка;          
в) Таїті;               
г) Мексика.

1. Іспанська.
2. Французька.
3. Португальська.
4. Англійська.
5. Німецька.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між країнами і експортною продукцією:

а) Мексика;        
б) Бразилія;       
в) Ямайка;
г) Перу.

1. Боксити.
2. Залізна руда.
3. Нафта.
4. Срібло.
5. Селітра.

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між країнами і їх столицями:

а) Мексика;         
б) Бразилія;        
в) Аргентина;       
г) Чилі.                

1. Буенос-Айрес.
2. Мехіко.
3. Сант-Яго.
4. Бразиліа.
5. Джорджтаун.

А

Б

В

Г

20. Встановіть відповідність між населенням і місцем населення:

а) ацтеки;               
б) майя;                  
в) інки;                    
г) негроїдна раса.

1. Півострів Юкатан.
2. Острови Вест-Індії.
3. Мексиканське нагір’я.
4. Центральні Анди.
5. Вогняна Земля.

А

Б

В

Г
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21. Встановіть відповідність між країнами та їх типом економічного розвитку:

а) Бразилія;            
б) Мексика;             
в) Парагвай;           
г) Перу.                   

1. Аграрна.
2. Індустріальна.
3. Індустріально-аграрна.
4. Постіндустріальна.
5. Аграрно-індустріальна.

А

Б

В

Г

22.Установіть, яка частина головних експортних культур становить в країнах 
Латинської Америки:

а) кава;                                 
б) какао;                               
в) тростинний цукор;       
г) банани.                            

1. 1,2 %.
2. 62%.
3. 22%.
4. 58%.
5. 80%.

А

Б

В

Г

23. Установіть приналежність грошових одиниць до перелічених країн:

а) Панама;                     
б) Аргентина;              
в) Бразилія;                   
г) Венесуела.

1. Ескудо.
2. Реал.
3. Бальбоа.
4. Болівар.
5. Песо.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між рекреаційними ресурсами та назвами країн:

а) Бразилія;                
б) Венесуела;             
в) Аргентина;
г) Мексика.

1. Галапагоські острови.
2. Національний парк Ігуану.
3. Космодром «Алькантра».
4. Курортна зона Каліфорнійської затоки.
5. Національний парк Канайма.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між видали транспортну і країнами, де він більш 
розвинутий:

а) залізничний;          
б) морський;              
в) трубопровідний;  
г) автомобільний.

1. Мексика.
2. Панама.
3. Аргентина.
4. Венесуела.
5. Гвінея.

А

Б

В

Г
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26. Встановіть відповідність між країнами і видами продукції:

а) Аргентина
б) Перу;                       
в) Венесуела;            
г) Бразилія.                

1. Бавовник.
2. Кава.
3. Пшениця.
4. Цукрова тростина.
5. Цукровий буряк.

А

Б

В

Г

27. Який відсоток у вантажообігу країн Латинської Америки належить:

а) автомобільний;    
б) залізничний;         
в) морський;             
г) інші види.

1. 76%.
2. 10%.
3. 3.6%.
4. 4,8%.
5. 1,2 %.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між столицями і країнами:

а) Панама;                 
б) Монтевідео;         
в) Каракас;                
г) Богота.

1. Уругвай.
2. Венесуела.
3. Парагвай.
4. Панама.
5. Колумбія.

А

Б

В

Г

29.Встановіть відповідність між країнами і державами державного правління та 
устрою:

а) Колумбія;             
б) Бразилія
в) Аргентина;          
г) Барбадос.

1. Монархія.
2. Республіка.
3. Федерація.
4. Унітарна держава.
5. Джамахерія.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між етнічним складом населення Латинської  
Америки  і його показниками:

а) негроїдна раса;                              
б) мулати;                                           
в) європеоїдна раса;                         
г) інші.                                                 

1. 88,9 %.
2. 54,7%.
3. 5,89%.
4. 38,45%.
5. 0,96%.

А

Б

В

Г
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Завдання 31-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її 
у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок 
комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. Визначте фактор, що сприяє розвитку с/г в країнах Латинської Америки:
а) тропічний і субтропічний тип клімату;
б) близькість до США ;     
в) наявність природних ресурсів;
г) достатня кількість населення.

32. Визначте фактор, що створює проблеми в веденні с/г в країнах Латинської  
Америки, особливо на Тихоокеанському узбережжі:     

а) клімат;
б) вирубування лісів;
в) зона сейсмічної активності та вулканізму;
г) ерозія ґрунтів.

33. Встановіть фактор, який доводить, що країни Латинської Америки належать до  
економічно слаборозвинутих країн світу:

а) клімат;
б) віддаленість від Європи ;
в) близькість до США;
г) недостатня кількість паливних ресурсів.

34. Визначте фактор, що впливає на рівень урбанізації в Латинській Америці:
а) життєві умови;
б) масова міграція безземельних селян у міста;
в) високий індекс розвитку міст;
г) примітивність умов життя.

35. Визначте чинник, яким обумовлений інтенсивний розвиток промисловості, а не 
с/г  в країнах Латинської  Америки:          

а) традиціями, що склалися в країнах регіону;
б) імпортування енергоресурсів;
в) кваліфіковані трудові ресурси;
г) вигідне географічне положення.

У завданнях  36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. 
Слово записуйте великими друкованими літерами відповідно до зразка,
починаючи з лівої клітинки відведеного поля. 

36. Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст: 
«Підприємства; що виникли вздовж кордону із США, на яких дешеві робочі  руки 
мексиканців складають для компаній північного сусіда машинну техніку з частин».

37. Прочитайте текст і визначте назву країни: На території якої країни Латинської 
Америки, на узбережжі Атлантичного океану, по обидва боки екватора, діють два 
космодроми („Куру”, „ Алькантра”).
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38. Прочитайте текст і визначте, який шлях сполучення, описано в ньому:
„Шлях міжнародного значення, найкоротший між двома океанами, розділяє два  

материка”.

39. Прочитайте текст і визначте назву країни: „Це одна з трьох найбільших країн 
Латинської Америки і найрозвинутіша серед них. У світі вона виділяється передусім 
своїм с/г експортом (м’ясо, борошно, олія, вино). Найгустіша мережа  залізниць,
автошляхів, висока насиченість автомобілів”.

40. Прочитайте текст і визначте одну з столиць країн Латинської Америки: „ Тут
була заснована столиця ацтеків. Іспанці її зруйнували і на тому місці була побудована 
нова столиця. Це місто, якому немає конкурентів у країні. Місто виконує столичні,
фінансові, управлінські, торгові, промислові, наукові, культурні і транспортні функції. 
Один з найбільших у світі - Національний музей антропології. Місто страждає від 
землетрусів”.

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та 
перенесіть її до бланку відповідей.  Не робіть  інших позначок, комп’ютерна 
програма реєструватиме їх як за ПОМИЛКИ.

41.Визначте правильність наведеного твердження: „Головний хліб у країнах 
Латинської Америки - кукурудза і боби(квасоля)”.

Так Ні

42. Визначте правильність наведеного твердження: „Країни Латинської Америки 
належать до економічно розвинутих країн світу”.

Так Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження: „Всі латиноамериканські 
країни мають вихід до моря”.

Так Ні

44. Визначте правильність наведеного твердження: „Бразилія займає перше місце 
в світі за забуванням залізничної руди і є одним з найбільших її експортерів”.

Так Ні

45. Визначте правильність наведеного твердження:  „Головна галузь господарства 
Мексики - туризм. Потоки туристів з півночі рухаються з США”.

Так Ні
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Завдання 46-50 передбачають певні обчислення ( запис розв’язання при 
цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка 
відповідей.

46. Розрахуйте забезпеченість Бразилії земельними ресурсами на 1 жителя; якщо  
відомо що: кількість населення становить –
165 млн. чол., земельні ресурси країни – 851,2 млн. га.

Відповідь :________________________________

47. Розрахуйте частку населення Бразилії, яка складає основу трудових ресурсів 
держави, якщо відомо що: населення молодшого віку – 30%; населення похилого 
віку становить – 7 %.

Відповідь :________________________________

48. У той рік, коли населення країн Латинської Америки досягло 
480 млн. осіб, показники народжуваності та смертності у цих країнах складали 
відповідно 26% і 7% на 1000 жителів. Розрахуйте природний приріст в країнах 
Латинської Америки на той рік. (у млн. осіб на рік).

Відповідь :________________________________

49. Розрахуйте ресурсозабезпеченість Бразилії залізними рудами за такими 
даними: 
загальні запаси залізних руд – 18 млн. тон;
щорічний видобуток – 135 млн. тон.

Відповідь :________________________________

50. Визначте місцевий час у столиці Мексики м. Мехіко ( координати 18 пн. ш. 98 зх. 
д.), якщо в цей момент у Києві ( 51 пн. ш. 30 сх. д.) місцевий час складає 9 годин.

Відповідь :________________________________

Країни Північної Америки

Завдання 1 – 15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших 
позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ .

1.Територія США складається із:
а) 48 штатів;
б) 48 штатів і федерального округу;
в) 50 штатів і федерального округу;
г) 49 штатів.

2. Динаміка чисельності населення  США забезпечувалась у значній мірі:
а) еміграцією;
б) імміграцією;
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в) внутрішніми міграціями;
г) урбанізацією.

3. За кількістю населення США посідають серед країн світу:
а) четверте місце;
б) третє місце; 
в) п’яте місце;
к) сьоме місце.

4. Рудні корисні копалини США зосереджені, головним чином, на:
а) півночі країни;
б) півдні країни;
в) сході країни;
г) заході країни.

5. Пшеничний пояс США сформувався в (на):
а) Великих рівнинах;
б) півночі Центральних рівнин;
в) Приозер’ї та на Північному Сході;
г) Каліфорнії.

6. Найбільшим містом Заходу США є:
а) Сан-Франциско;
б) Лос-Анджелес;
в) Сіетл;
г) Х’юстон.

7. Частка аборигенів (індіанців, ескімосів, алеутів) у населенні США складає:
а) 1 %
б) 10 %
в) 12,5 %
г) 30 %

8. Автомобільна промисловість США сконцентрована у мегаполісі:
а) Галф;
б) Босваш;
в) Чіпіт;
г) Сансан.

9. Головною рисою вигідного економіко-географічного положення США є:
а) протяжні  сухопутні кордони з Канадою і Мексикою;
б) вихід основної території до Атлантичного і Тихого океанів;
в) розташування у західній півкулі;
г) велика протяжність основної території із заходу на схід.

10. Для транспортної системи США і Канади характерні:
а) особливе значення автомобільного транспорту;
б) значна частка міжнародних і транзитних перевезень;
в) забезпечення повітряним транспортом зовнішніх пасажирських 
перевезень;
г) високий рівень розвитку всіх видів транспорту.
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11. Столиця США розташована на території:
а) штату Вашингтон;
б) штату Нью-Йорк;
в) штату Нью-Джерсі;
г) федерального округу Колумбія.

12. Економічне життя США сконцентровано у районах:
а) приозерних і приокеанських;
б) східних і південних;
в) прикордонних;
г) центральних і західних.

13. Канада посідає друге місце у світі після США за експортом:
а) залізної руди;
б) платини;
в) автомобілів;
г) зерна.

14. У Канаді основну частину електроенергії дають:
а) теплові електростанції;
б) атомні електростанції;
в) гідравлічні електростанції;
г) припливні електростанції.

15. Обробна промисловість Канади зосереджена (на):
а) півночі;
б) півдні;
в) заході;
г) сході.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного 
рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і 
впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші 
види вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКИ.

16. Встановіть відповідність між штатами США та розвитком у них галузей 
господарства:

а) Каліфорнія;
б) Гаваї;
в) Техас;
г) Пенсільванія.

1. Автомобільна.
2. Туризм.
3. Чорна металургія.
4. Авіа космічна.
5. Нафтова.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між спеціалізацією сільського господарства США 
та районами спеціалізації:

а) молочне тваринництво;
б) пасовищне м’ясо;
в) кукурудзяний пояс;

1. Нова Англія.
2. Захід.
3. Південь.

А

Б
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г) вирощування рису. 4. Приозер’я.
5. Центральні рівнини.

В

Г

18.Встановіть відповідність між містами США та високим рівнем розвитку у 
них галузей промисловості:  

а) Бостон;
б) Детройт;
в) Сіетл;
г) Х’юстон.

1. Нафтохімічна.
2. Текстильна.
3. Взуттєва.
4. Автомобільна.
5. Авіаційна.

А

Б

В

Г

19.Встановіть відповідність між містами і штатами США:  

а) Чикаго;
б) Бостон;
в) Атланта;
г) Новий Орлеан.

1. Вермонт.
2. Іллінойс.
3. Массачусетс.
4. Луїзіана.
5. Джорджія.

А

Б

В

Г

20. Встановіть відповідність між провінціями Канади та розвитком у них 
галузей господарства:   

а) Саскачеван;
б) Онтаріо;
в) Альберта;
г) Нова Шотландія.

1. Вугільна.
2. Рибальство.
3. Зернове господарство.
4. Оленярство.
5. Автомобільна.

А

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між містами Канади та високим рівнем розвитку у 
них галузей промисловості:   

а) Ванкувер;
б) Вінсор;
в) Квебек;
г) Галіфакс

1. Суднобудування.
2. Рибна.
3. Чорна металургія.
4. Автомобільна.
5. Лісова.

А

Б

В

Г

22. Встановіть відповідність між містами і провінціями Канади:     

а) Монреаль; 1. Онтаріо.
А
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б) Галіфакс
в) Вінсор;
г) Калгарі                                 

2. Квебек.
3. Нова Шотландія.
4. Альберта.
5. Манітоба.

Б

В

Г

23.Встановіть відповідність між країнами та їх спеціалізацією у світовому 
господарстві: 

а) США;
б) Канада;
в) Індія;
г) Японія.

1. Чай.
2. Морські судна.
3. Папір.
4. Кукурудза.
5. Взуття.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між країнами і формою державного управління:
А) США;
Б) Канада;
В) Німеччина;
Г) Іспанія.

1. Президентська республіка.
2. Абсолютна монархія.
3. Конституційна монархія.
4. Парламентська республіка.
5. Держава у складі Британської

співдружності.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між країнами та їх типом за рівнем економічного 
розвитку:

а) Канада;
б) Греція;
в) Україна;
г)  Китай.

1. Що розвиваються.
2. Середньорозвинуті  країни.
3. Централізовано керованої економіки.
4. Постсоціалістичні перехідної  економіки.
5. Розвинутої економіки.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між країнами та державними мовами:
а) США;
б) Канада;
в) Бельгія;
г) Італія.                                 

1. Англійська, французька.
2. Італійська.
3. Іспанська.
4. Англійська.
5. Фламандська, французька.

А

Б

В

Г
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27. Встановіть відповідність між країнами та основними районами розміщення 
населення в них:

а) Австралія;
б) Канада;
в) Алжир;
г) Росія.

1. На заході.
2. На півдні.
3. На сході.
4. На півночі.
5. У центрі.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між країною-лідером у світі та виробництвом 
(видобутком):

а) США;
б) Канада;
в) Росія;
г) Китай.

1. Калійних солей.
2. Хромових руд.
3. Телевізорів.
4. Лляних тканин.
5. Тракторів.

А

Б

В

Г

29. Встановіть відповідність між країнами та імпортом у них товарів:

а) США;
б) Канада;
в) Японія;
г) Індія.

1. Добрива.
2. Сталь.
3. Вугілля.
4. Овочі.
5. Пиво.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між країнами та їх найбільшими банками:

а) США;
б) Японія;
в) Німеччина;
г) Швейцарія.

1. Сіті-Груп.
2. Дойче-Банк.
3. Кредіт Свіа Груп.
4. Ліоне Кредіт.
5. Сумімото.

А

Б

В

Г

Завдання 31-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні 
лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та 
позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших 
позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ .

31. Головний економічний район Півночі США спеціалізується на:
а) пасовищному тваринництві;
б) кольоровій металургії;
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в) електронному машинобудуванні;
г) вирощуванні цукрової тростини.

32. Головний економічний район Півдня США спеціалізується на:
а) вирощуванні бавовнику;
б) чорній металургії;
в) лісовій промисловості;
г) вирощуванні кукурудзи.

33. Головний економічний район Заходу США спеціалізується на:
а) вирощуванні рису;
б) чорній металургії;
в) кольоровій металургії;
г) вирощуванні сої.

34. Високому рівню розвитку алюмінієвої промисловості в Канаді найбільше 
сприяє чинник (фактор) розміщення:

а) сировинний;
б) водний;
в) трудовий;
г) електроенергетичний.

35. Високий рівень розвитку авіакосмічної промисловості у США пояснюється 
насамперед:

а) високим розвитком транспортних шляхів;
б) значним виробництвом алюмінію, титану, магнію, рідкісних металів;
в) великим виробництвом дешевої електроенергії;
г) наявністю науково-дослідної бази, кваліфікованих кадрів, наукоємного 

машинобудування.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. 
Слово записуйте ВЕЛИКИМИ  ДРУКОВАНИМИ  ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка,
починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так:

Г Е О Г Р А Ф І Я

Усі інші види запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ.

36. Прочитайте текст і визначте назву штату США: „Штат, який відіграє нині 
виняткову роль не тільки на Заході, а й у цілому в США, Він посідає перші місця за 
багатьма економічними показниками. Головну роль в обробній промисловості 
відіграють новітні наукоємні галузі і виробництво зброї”.
Відповідь:

37.Прочитайте текст і визначте; про яке місто Канади йде мова: „Розташоване в 
гирлі річки Фрезер на невеличкій рівнині скелястого тихоокеанського узбережжя. Це 
кінцевий пункт транс-канадських залізниць і шосейної дороги, вузол авіаліній і 
найбільший канадський порт”.

Відповідь:
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38. Прочитайте текст і визначте головний економічний район США: „У другій 
половині ХХ ст. сталися разючі зміни. Зникли пережитки рабовласництва. Для 
землеробства стали характерними різноманіття культур: соя, арахіс, цукрова 
тростина, овочі й фрукти. Набули розвитку пасовищне тваринництво, нафтова і 
газова галузі.

Відповідь:

39. Прочитайте текст і визначте, про який мегаполіс США йде мова: „Мегаполіс 
на північному сході країни об’єднує 40 агломерацій, що простягнулись на 600 км,
концентруючи близько 50 млн. чоловік”.

Відповідь:

40.Прочитайте текст і визначте, про яку країну йде мова: „Країна, що виникла на 
Атлантичному узбережжі з переселених колоній Англії. Після проголошення 
незалежності вони поступово розширили свою територію до Тихого океану. Значні 
території були „куплені” чи просто награбовані в інших держав”.

Відповідь:

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність 
наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та 
перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, омп’ютерна 
програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Визначте правильність наведеного твердження:  „Територія США поділяється 
на чотири частини: основна територія, Аляска, Гаваї, Пуерто-Ріко”.

Так Ні

42. Визначте правильність наведеного твердження: „Для Канади характерний 
високий рівень народжуваності”.

Так Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження: „США посідають перше місце 
у світі за вартістю мінеральної сировини, яку  видобувають самі, і водночас – перше 
місце як її імпортер.

Так Ні

44. Визначте правильність наведеного твердження: „Вирішальну роль у 
матеріальному виробництві Канади відіграють великі корпорації США”.

Так Ні
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45. Визначте правильність наведеного твердження: „У структурі зайнятості 
населення Канади найбільша частка припадає на зайнятих у промисловості,
будівництві та на транспорті”.

Так Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому 
не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46. Визначте показник природного приросту  населення Канади; якщо 
смертність на 1000 осіб становить 8 осіб, а народжуваність на 1000 осіб – 11 
осіб на рік.

Відповідь: ______________________

47. Визначте частку території Канади, вкритої лісом, якщо загальна площа лісів 
становить 4,9 млн. км².

Відповідь: ______________________

48. Визначте частку сільгоспугідь у Канаді; якщо загальна площа 
сільськогосподарських угідь країни становить 45500000 га.

Відповідь: ______________________

49. Визначте середню густоту населення Канади, якщо чисельність  населення 
країни становить 31,6 млн. чол.

Відповідь: _____________________

50. Визначте густоту залізниць у США, якщо їх загальна довжина становить 225 
тис. км.

Відповідь:____________________

Видання підготовлено до друку та віддруковано

редакційно-видавничим відділом ЧОІПОПП
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