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Пояснення до завдань з ГЕОГРАФІЇ пробного тестування
«ЗІГЗАГ» – 2016
1. В Бартоломеу Діаш
Бартоломеу Ді́аш – один з найславетніших португальських мореплавцівпершовідкривачів, що підкоряв води Атлантики в XV столітті.
В 1488 році в пошуках морського шляху з Європи до Індії Бартоломеу Діаш першим з
європейців обігнув Африку з півдня й відкрив мис Доброї Надії, вийшовши у води
Індійського океану. Маршрут його експедиції власне і представлено на малюнку.
2. Б 23° 27´
Завдання перевіряє знання учнів з теми «Способи зображення Землі. Географічні
координати».
0º – географічна широта екватора; 66° 33´ – географічна широта Північного та
Південного полярного кіл; 90° – географічна широта Північного та Південного
географічних полюсів.
3. В Пагорби
Бергштрихи (риски, що вказують вільним кінцем на зниження рельєфу) на даному
фрагменті карти вказують нам на те, що представлена форма рельєфу – це пагорб.
4. А гірських систем
У місцях зіткнення двох літосферних плит між собою їхні краї зминаються в складки, що
призводить до утворення високих гірських систем.
5. Г нафта
На рисунку зображено Перську затоку, у якій зосереджено близько 44 % світових запасів
нафти.
6. Б субекваторіальний
З кліматограми видно, що температури у даному типі клімату не опускаються нижче
20 ºС, а опади (хоча їх кількість і значна) припадають переважно на літо, зима ж є сухим
сезоном. Звідси можна зробити висновок, що це субекваторіальний клімат.
7. Г розходження літосферних плит
На суходолі гори утворюються при сходженні літосферних плит, в океані серединноокеанічні хребти навпаки – при розходженні літосферних плит.
8. В червоно-жовті фералітні
Під екваторіальними лісами сформувалися червоно-жовті фералітні ґрунти. Назва
«фералітні» походить від слів ферум – залізо і літос – камінь. Органічні речовини, що
утворюються у великій кількості, у цьому ґрунті майже не накопичуються. У верхніх
горизонтах залишаються нерозчинне залізо та алюміній, які й надають ґрунтам
яскравого червонувато-жовтого забарвлення.
9. Г Західних вітрів
Широко відома найбільша тепла течія Гольфстрім, проте найпотужніша течія Світового
океану – течія Західних вітрів, яка належить до холодних та протікає в Атлантичному,
Індійському та Тихому океанах.
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10. Б Дельта Ніл
Завдання перевіряє знання учнями карти: на космічному знімку легко впізнати дельту
річки Ніл.
11. В тропічний
Майже посередині Австралію перетинає Південний тропік, отже, більша частина
материка розташована у тропічному кліматичному поясі.
12. Б Маракайбо
Одне з типових завдань, яке перевіряє знання учнями карти, – впізнати географічний
об’єкт за його обрисами. Озеро Маракайбо – найбільше озеро Південної Америки.
13. В Великі рівнини
Великі рівнини лежать біля складчастого поясу Кордильєр, тому мають більші
абсолютні висоти, ніж інші.
14. В Лаперуза
Завдання націлене на перевірку знання учнями географічної номенклатури.
15. Б Уральські гори
Альпи, Гімалаї та Карпати є горами альпійської складчастості, і лише Уральські гори
належать до герцинської складчастості.
16. В Словаччина
Довжина державного кордону між Україною та Словаччиною складає 99 км.
17. А 14 год. 48 хв.
Якщо переміститися по земній кулі на 1° довготи час зміниться на 4 хвилини. Різниця у
довготі між Львовом та Харковом становить 12, отже, в часі це 48 хвилин. Зі Львова до
Харкова рухаємось на схід, тому час додаємо (бо Земля обертається проти годинникової
стрілки).
18. Б Волино-Подільська плита
Щоб відповісти на це питання, потрібно знати і розташування річок України, і
тектонічну будову держави.
19. Г нафти
Ці родовища знаходяться в межах трьох основних нафтогазоносних областей України.
20. А карсту
Мармурова печера – унікальна за красою карстова печера зі складною системою залів і
галерей. Розташована на нижньому плато гірського масиву Чатир-Даг Кримських гір.
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21. Г Балта-Дніпропетровськ-Луганськ
Вісь Воєйкова – середнє положення гребеня високого тиску (переважно взимку), на
північ від якого переважає західний напрямок вітрів і циклональний тип погоди, а на
південь – антициклональний тип погоди та східний напрямок вітрів. Лінія вісі Воєйкова
проходить в Україні уздовж лінії Луганськ – Дніпропетровськ – Балта. Вона є частиною
так званої осі Воєйкова, що тягнеться майже через усю Євразію від озера Байкал, де
знаходиться центр Сибірського антициклону, до Карпатських гір, прямує через південь
Франції до Піренейського півострова і далі до Азорських островів (центр Азорського
антициклону).
22. Б Світязь
Світязь – найглибше озеро України, а також найбільше за об'ємом прісноводне озеро в
країні (0,18 км³). Його найбільша глибина – 58,4 м, належить до групи Шацьких озер.
23. В Степ
Середня розораність Полісся – понад 30%, Лісостепу – близько 75%, Степу – близько
80%, розораність Південного берега Криму незначна.
24. 24 В затока Сиваш
Солоність Сивашу надзвичайно висока: від 22 ‰ (на півночі) до 87 ‰ (на півдні).
Причина того, що Сиваш настільки сильно мінералізований, полягає у його
мілководності (максимальна глибина – 3 м).
25. В угорців
На карті виділена Закарпатська область, яка здавна є районом проживання угорців.
26. В Галичина
Галичина отримала свою назву від давнього міста Галича, назву якого повязують із
волоським словом (галос – halos – кам'яна сіль). Через Карпатські перевали проходив
стратегічний соляний шлях, що зв'язував галицкі землі з іншими європейськими
державами. Про соляні шахти Галичини знали римляни.
Перше в Україні католицьке архиєпископство було засновано у 1375 році у Львові, який
є центром Галичини.
27. В атомні
У завданні наведено три з чотирьох працюючих атомних електростанцій в Україні.
28. Б комбінування
Найтиповішою формою підприємств металургії є комбінати – об’єднання промислових
підприємств різних галузей, в якому продукція одного слугує сировиною або
напівфабрикатом для іншого, або кілька спеціалізованих підприємств, що послідовно
обробляють сировину, пов’язані технологічним ланцюжком.
29. А авіакосмічна промисловість
На карті позначено Дніпропетровську область. У Дніпропетровську знаходиться
«Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод» (Південмаш) –
підприємство з виробництва авіа космічної техніки.
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30. А
Вирощування картоплі, льону-довгунця, озимого жита, розвиток м’ясо-молочного
скотарства характерний для зони Українського Полісся, яка позначена на карті літерою
А.
31. А Трускавець, Моршин
Севастополь, Алушта, Ялта, Бердянськ – курорти на узбережжях теплих морів, Київ і
Харків – не курорти взагалі.
32. Г трубопровідний
Трубопровідним транспортом здійснюється транспортування нафти та природного
горючого газу з Росії та Туркменії до країн Західної та Центральної Європи.
33. А Подільський
Функціонують дві ГЕС – Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС.
34. Б Кірибаті
Територія Кірибаті перетинається 180-м меридіаном та екватором, тож ця країна
розташована в усіх чотирьох півкулях.
35. В
Головні артерії прісної води знаходяться саме на територіях держав, позначених на
карті.
36. А Нігер
Продовольча проблема є найбільш гострою для найменш розвинених країн Африки, Азії,
Латинської Америки.
37. Г різке збільшення частки чоловіків у статевій структурі населення
Для США за період 1900-1990 років було дійсно характерне старіння нації, що призвело
до зменшення частки молоді і збільшення частки пенсіонерів у віковій структурі
населення, проте кількість чоловіків у статевій структурі ніяк не збільшилась.
38. А Імпортна нафта
Нафтопереробні підприємства Південної Європи орієнтуються на імпорт нафти з країн
Перської затоки.
39. В електронна промисловість
«Азіатські тигри» – нові індустріальні держави Азії: Сінгапур, Гонконг, Республіка
Корея і Тайвань, що демонструють високі темпи економічного зростання. «Азіатські
тигри» спромоглися за останні десятиліття перетворитися з відсталих країн на передові
країни Азії. Цьому сприяло декілька чинників, передовсім жорстка економічна політика
урядів і допомога розвинених країн. У цих країнах активно розвиваються наукомісткі
галузі високих технологій, зокрема, електронна промисловість.
40. Б найбільший обсяг експортно-імпортних операцій припадає на країни Західної
Європи
Усі інші твердження, подані в даному завданні, є помилковими.
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41. Г Японія
Синтоїзм – це релігія, яка набула найбільшого поширення саме в Японії, тож логічно, що
в цій країні про неї можна дізнатися найбільше.
42. В Північна Африка
Північна Африка має вихід до Середземного моря (басейн Атлантичного океану) та
Червоного моря (басейн Індійського океану). У VII столітті як завойовники сюди
прийшли арабські племена з аравійського півострова.
43. 1 Г Панди – мешкають в гірських регіонах центрального Китаю: Сичуань і Тибет.
З другої половини XX століття панда стала чимось на зразок національної емблеми
Китаю.
2 В Лемуроподібні, або лемури (лат. Lemuriformes) – ряд приматів. У ньому об'єднані всі
представники, що живуть на Мадагаскарі.
3 Д Качкодзьоб (лат. Ornithorhynchus anatinus) – водоплавні ссавець загону
однопрохідних, що мешкає в Австралії.
4 Б Броненосці – родина ссавців ряду неповнозубих. Броненосці населяють степи,
пустелі, савани і узлісся лісів Центральної і Південної Америки.
44. 1 Д
2Г
3Б
4А
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» – утворений ще у 1898 р. – справжній природний
оазис серед неозорих європейських степів. Там охороняють найбільшу в Європі ділянку
справжнього лучного і чагарникового типчаково-ковилового степу (Херсонська
область).
Нікітський ботанічний сад був закладений у 1812 році на місці природного лісу
(АР Крим).
Природний заповідник «Розточчя» був створений у 1984 р. Науково-дослідна робота тут
ведеться за такими напрямами: географічні (метеорологічні; фенологічні); ботанічні
(флора та рослинність, рідкісні види); лісівничі; зоологічні (безхребетні та хребетні
тварини) (Львівська область).
Шацький національний природний парк створений у 1983 р. для охорони рідкісних
природних комплексів у районі Шацьких озер (Волинська область).
45. 1 Г
2А
3В
4Б
Усі підприємства спрямовані на забезпечення сировиною базою, тому мають такий
розподіл.
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46. 1 Д
2Г
3А
4Б
У південній та центральній частинах Степу, у передгір'ях Криму та на Закарпатті
розвинуте виноградарство.
Картоплю вирощують на всій території України, але найвища її врожайність – на Поліссі
та в Лісостепу.
Найбільші площі посівів кукурудзи є в північній і центральній частинах Степу, на півдні
Лісостепу, де вона дає найвищі врожаї.
Цукрові буряки вибагливі до тепла, світла і вологи, потребують родючих ґрунтів, а тому
основними регіонами їх вирощування є Лісостеп і північ степової зони.
47. 1 Б
2А
3Г
4В
Кожен із перелічених вулканів є діючим, два із них – Гекла і Везувій – знаходяться у
Європі, інші два – Кракатау і Ключевська Сопка – в Азії.
48. 1 Італія – Б сир, оливкова олія, вино
2 Німеччина – В сир, м’ясні вироби, пиво
3 Польща – А зерно, цукор, картопля
4 Франція – Д сир, виноград, коньяк
Завдання спрямоване на перевірку знань з теми «Країни Європи».
49. 600
Завдання перевіряє вміння учнів працювати з лінійним масштабом карти. Циркулемвимірювачем з правого боку відкладаються цілі одиниці (1 км або 1000 м), а з лівого
боку – дрібні величини (200 м). Разом – 1200 м, половина від 1200 м – це 600 м.
50. 285
Азимут – кут орієнтування, який відраховується від північного напрямку меридіану за
годинниковою стрілкою на даний об’єкт. Якщо б автомобіль їхав прямо на захід, азимут
би дорівнював 270°, проте він відхиляється на 15°, отже азимут дорівнює 285°.
51. 155
Абсолютна висота – це висота об’єкта над рівня моря. На топографічних картах
абсолютна висота визначається за допомогою горизонталей. На даній карті чітко видно
горизонталь 150 м та вказано, що суцільні горизонталі проведено через 2,5 м. Будинок,
що знаходиться майже між двома ділянками фруктового саду в селі Беличи лежить рівно
на горизонталі 155 м.
52. 6
Завдання перевіряє вміння учнів працювати з топографічними знаками і підписами до
них. Прямо на автомобільній дорозі у розриві стоїть цифра «6», яка і вказує на ширину
проїжджої частини у метрах.
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53. 4 – більша частина материка розташована за Південним полярним колом
6 – а межах території знаходиться Полюс холоду
7 – материк має лише північну крайню точку
На перший погляд, у цьому завданні є ще одна правильна відповідь, а саме, «материк
омивається водами трьох океанів». Але потрібно виявити уважність, адже у завданні
потрібно виявити риси географічного положення, які характерні ЛИШЕ для Антарктиди.
А трьома океанами омивається також і Північна Америка.
54. 2 – для зони характерна густа річкова мережа
4 – у крейдових породах розвинений карст
7 – великий вплив на зміну природних комплексів мають водно-меліоративні роботи
Завдання можна виконати, використовуючи знання з фізичної географії України та
логічне мислення. Оскільки для Полісся характерне значне зволоження, там має бути
розвинена густа річкова мережа. Шацькі озера – карстові за походженням – утворилися
саме у крейдових породах. Водно-меліоративні роботи змінюють компоненти
ландшафту, а, отже, мають великий вплив на зміну природних комплексів.
55. 2 – Черкаси
4 – Рівне
5 – Горлівка
Це завдання покликане перевірити, наскільки добре учні засвоїли тему «Хімічна
промисловість України».
56. 2 – нафтопереробна промисловість
4 – лісова промисловість
6 – рекреаційний комплекс
Для виконання цього завдання достатньо знати галузі спеціалізації Карпатського
економічного району.
57. 1 – у більшості країн офіційною мовою є іспанська
3 – переважає сільське населення
4 – країни належать до 1 типу відтворення населення
Для виконання цього завдання необхідно знати особливості населення світу та
Латинської Америки
58. 2 – ці технопарки розташовані в Нових індустріальних країнах (НІК)
5 – судячи зі спеціалізації технопарків, ці країни у майбутньому будуть збільшувати
обсяг коштів, спрямованих на освіту населення
7 – спеціалізацією технопарків Малайзії є електроніка та мікроелектроніка
Для виконання цього завдання потрібно мати загальне уявлення про Нові індустріальні
країни (НІК). Для цих країн характерна продуктивна з точки зору досягнення кінцевого
результату економічна стратегія, що складалась з декількох етапів. На першому етапі
країни поступово заміняли вітчизняною продукцією імпорт аналогічних виробів з-за
кордону і таким чином економили валютні кошти й водночас насичували внутрішній
ринок основними споживчими товарами. На другому етапі створювався експортний
потенціал та нарощувалась потужність базових галузей економіки. Третій етап
впровадження економічної стратегії характеризується створенням власної науководослідної бази та розвитком наукомістких галузей, включенням країни у процес
експорту капіталу. Це призвело до створення численних технопарків.
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