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ТЕСТУВАННЯ
З І Г З А Г

ТЕСТ ІЗ ГЕОГРАФІЇ
Час виконання – 150 хвилин
Тест складається з 58 завдань різних форм. Відповіді на завдання Ви маєте позначити
в бланку А.

1.
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4.
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Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті
Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань.
Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.
Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А
До бланка А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку А вважатимуться помилкою.
Якщо Ви позначили відповідь 1 – 42 неправильно, можете виправити її, замалювавши
попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:
А Б В Г

Якщо Ви записали відповідь до котрогось із завдань 43 – 58 неправильно, то можете
виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведеному місці бланка
А.
Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у
бланку А.

Подбай про знання сьогодні!
Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
2016 р.
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Завдання 1-42 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді й позначте його
в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що вони
будуть реєструватися як ПОМИЛКИ.
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте свій результат неправильною формою запису відповідей

1. Укажіть прізвище мандрівника, маршрут
подорожі якого зображено на картосхемі
А Васко да Гама
Б Френсіс Дрейк
В Бартоломеу Діаш
Г Джеймс Кук
2. Чому дорівнює широта Північного та Південного
тропіків?
А 0º
Б 23° 27´
В 90°
Г 66° 33´
3. Укажіть, які форми рельєфу показані стрілками
на фрагменті карти.
А Сідловини
Б Хребти
В Пагорби
Г Западини

4. Результатом зіткнення материкових літосферних плит є
утворення
А гірських систем
Б глибоководних жолобів
В рівнин
Г тектонічних озер
5. Укажіть корисну копалину, більша частина запасів якої
зосереджена у показаному на фото регіоні.
А кам’яне вугілля
Б залізна руда
В кам’яна сіль
Г нафта

6. Визначте тип клімату Південної півкулі,
кліматограма якого представлена на малюнку.
А екваторіальний
Б субекваторіальний
В помірний мусонний
Г субтропічний з рівномірним зволоженням
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7. Позначте причину утворення серединно-океанічних хребтів.
А вертикальний рух літосферних плит
Б часті землетруси
В зіткнення материкової і океанічної літосферних плит
Г розходження літосферних плит
8. Укажіть ґрунти, які характеризуються низькою родючістю, значним вмістом заліза
та алюмінію.
А чорноземи
Б дерново-підзолисті
В червоно-жовті фералітні
Г тундрово-глеєві
9. Укажіть найпотужнішу течію Світового океану, яка за рік переносить води в 200
разів більше, ніж усі річки планети.
А Північна Пасатна
Б Мусонна
В Південна Пасатна
Г Західних вітрів
10. Який географічний об’єкт зображений на
знімку?
А гирло річки Лена
Б дельта Нілу
В Мексиканська затока із річкою Міссісіпі
Г озеро Ньяса
11. Укажіть кліматичний пояс, в якому розташована більша частина Австралії
А екваторіальний
Б субекваторіальний
В тропічний
Г субтропічний
12. Укажіть, яке озеро показане на фрагменті
карти.
А Гурон
Б Маракайбо
В Поопо
Г Вікторія
13. Укажіть назву рівнини Північної Америки, яка має найбільші абсолютні висоти над
рівнем моря.
А Примексиканська низовина
Б Мексиканська низовина
В Великі рівнини
Г Центральні рівнини
14. Укажіть назву протоки, яка розділяє острови Хоккайдо та Сахалін.
А Баб-ель-Мандебська
Б Малаккська
В Лаперуза
Г Босфор
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15. Укажіть гори герцинської складчастості.
А Альпи
Б Уральські
В Гімалаї
Г Карпати
16. Укажіть країну, з якою Україна має найкоротший державний кордон.
А Молдова
Б Румунія
В Словаччина
Г Польща
17. Визначте місцевий час у Харкові (500 пн. ш., 360 сх. д.), якщо у Львові (480 пн. ш.,
240 сх.д.) 14 година.
А 14 год. 48 хв.
Б 14 год. 08 хв.
В 13 год. 52 хв.
Г 13 год. 12 хв.
18. Укажіть тектонічну структуру, в межах якої протікає річка Збруч.
А Український щит
Б Волино-Подільська плита
В Дніпровсько-Донецька западина
Г Донецька складчаста споруда
19. Прилуцьке, Долинське, Східносаратське, Качанівське – це назви родовищ
А бокситів
Б бурого вугілля
В сірки
Г нафти
20. Одне із чудес України – печера Мармурова у
Криму – наслідок
А карсту
Б фізичного вивітрювання
В дії вітру
Г дії льодовика
21. Укажіть міста, по лінії яких взимку проходить смуга високого тиску – так звана,
вісь Воєйкова.
А Херсон-Павлоград-Ізюм
Б Одеса-Кіровоград-Суми
В Миколаїв-Запоріжжя-Донецьк
Г Балта-Дніпропетровськ-Луганськ
22. Назвіть найглибше озеро України.
А Ялпуг
Б Світязь
В Синевир
Г Сасик
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23. Вкажіть регіон України, який має найвищу розораність земельних угідь.
А Полісся
Б Південний берег Криму
В Степ
Г Лісостеп
24. Яка частина Азовського моря найсолоніша?
А Таганрозька затока
Б Керченська затока
В затока Сиваш
Г Молочанський лиман
25. Виділена на карті область є районом
компактного проживання.
А греків
Б росіян
В угорців
Г євреїв
26. Укажіть назву історико-етнографічної області України, про яку йдеться. Свою
назву ця історична область отримала від назви давнього міста, хоча саме місто
було зруйноване у ХІІІ столітті монголо-татарами. Відомо, що з давніх-давен
тут видобували сіль. У XIV столітті територія була захоплена Польщею, а у 1375
році на цих землях було засноване перше в Україні католицьке архиєпископство.
А Буковина
Б Волинь
В Галичина
Г Закарпаття
27. Визначте тип Запорізької, Південноукраїнської, Рівненської електростанцій.
А теплові
Б вітрові
В атомні
Г геотермальні
28. Характерна форма організації виробництва для металургійних підприємств – це
А подетальна спеціалізація
Б комбінування
В кооперування
Г концентрація
29. Укажіть галузь машинобудування, яка
розвинена на території області, що
позначена на карті.
А авіакосмічна промисловість
Б автомобілебудування
В залізничне машинобудування
Г суднобудування
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30. Визначте природну зону України, де
вирощують картоплю, льон-довгунець,
озиме жито, розвинене м’ясо-молочне
скотарство.
А
Б
В
Г
31. Укажіть назви курортів на базі мінеральних вод.
А Трускавець, Моршин
Б Севастополь, Алушта
В Ялта, Бердянськ
Г Київ, Харків
32. Визначте вид транспорту, транзитні перевезення якого територією України,
приносять найбільший прибуток.
А авіаційний
Б автомобільний
В морський
Г трубопровідний
33. Визначте назву економічного району України за наведеною характеристикою:
«Видобувають буре вугілля, функціонують дві ГЕС. Незважаючи на промисловий
потенціал, є суто аграрним районом із великою продовольчою базою, що
спеціалізується на виробництві зерна, цукрового буряку, соняшника, м’яса, молока
та овочів. Розвинені сільськогосподарське машинобудування, виробництво хімічних
волокон, харчова промисловість. Густота населення значно нижча за середню в
Україні».
А Подільський
Б Причорноморський
В Північно-Східний
Г Центральний
34. Укажіть країну, яка розташована в усіх чотирьох півкулях.
А Єгипет
Б Кірибаті
В Росія
Г Бразилія
35. Якими ресурсами (на душу населення) найбільш забезпечені території, виділені на
картосхемі?
А нафтою
Б біологічними ресурсами
В водними ресурсами
Г земельними ресурсами
36. Оберіть країну, для якої особливо
гострою є продовольча проблема.
А Нігер
Б Білорусь
В Південна Африка
Г Казахстан
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37. На малюнку представлені статево-вікові піраміди США для 1900, 1940, 1990 років.
Укажіть серед запропонованих демографічний процес, який НЕ був характерний
для країни за цей
період.
А збільшення частки
людей старшого віку
Б старіння нації
В зменшення частки
дітей
у
структурі
населення
Г різке збільшення
частки
чоловіків
у
статевій
структурі
населення
38. Позначте чинник, на який орієнтуються нафтопереробні заводи країн Південної
Європи.
А Імпортна нафта
Б Дешева робоча сила – емігранти з Африки, які оселяються в основному в портах
В Експорт нафтопродуктів
Г Родовища нафти на шельфі біля берегів цих країн
39. Укажіть галузь міжнародної спеціалізації «азіатських тигрів».
А харчова промисловість
Б важке машинобудування
В електронна промисловість
Г гірничовидобувна промисловість
40. Визначте правильне твердження щодо руху товарів у світовому господарстві.
А країни Північної Америки є одними з найбільших експортерів продуктів
харчування
Б найбільший обсяг експортно-імпортних операцій припадає на країни Західної
Європи
В Східна Азія є найбільшим імпортером наукоємної продукції
Г найбільші обсяги товарообміну припадають на країни Північної Америки та
Африки
41. Родина Петренків зацікавилася синтоїзмом та хоче дізнатися більше про цей
релігійний напрям. До якої країни Ви порадили б їм вирушити у подорож?
А Індонезія
Б Малі
В Індія
Г Японія
42. Укажіть назву регіону, про який йдеться: «Країни регіону мають вихід до двох
морів різних океанів. Територія здебільшого розташована в області тропічного
пустельного клімату. Пращури сучасних жителів цього регіону з’явились тут у
VII ст. н. е. як завойовники».
А Австралія
Б Південна Америка
В Північна Африка
Г Східна Азія

7

ТОВ «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
http://rg-zigzag.com.ua
У завданнях 43–48 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначеного цифрою,
виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений буквою. Поставте
позначення у таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних
рядків (цифри) та колонок (букви). Усі інші види Вашого запису у бланку А будуть
реєструватися як ПОМИЛКИ.
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте свій результат неправильною формою запису відповідей

43. Встановіть відповідність між тваринами, зображеними на рисунках, і територіями
їх поширення, позначеними на картосхемі буквами.
А Б В Г Д
1
2
3
4

44. Встановіть відповідність між назвами природоохоронних об’єктів та їх статусом:
1 Асканія Нова
2 Нікітський
3 Розточчя
4 Шацький

А національний природний парк
Б природний заповідник
В заказник
Г ботанічний сад
Д біосферний заповідник

8

А Б В Г Д
1
2
3
4

ТОВ «РЕПЕТИТОРСЬКА ГРУПА ЗІГЗАГ»
http://rg-zigzag.com.ua

45. Встановіть відповідність між продовольчими товарами та
українськими центрами їх виробництва:
1 калійні добрива
2 цемент
3 папір
4 вагони

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Балаклея
Б Кременчук
В Корюківка
Г Стебник
Д Самбір

46. Установіть відповідність між назвами сільськогосподарських культур та районами
їх вирощування:
А Б В Г Д
1 Виноград
А Північний і центральний степ,
1
південний лісостеп, Закарпаття
2
2 Картопля
Б Лісостеп, південь Полісся і північ
3
Степу
4
3 Кукурудза
В Крим, Придністров’я, Закарпаття,
північний схід Лісостепу
4 Цукровий буряк
Г Полісся, Передкарпаття, Лісостеп
Д Крим, південний Степ,
Закарпаття

47. Встановіть відповідність між вулканом та країною де він
розташований:
1 Гекла
2 Везувій
3 Кракатау
4 Ключевська Сопка

А Б В Г Д
1
2
3
4

А Італія
Б Ісландія
В Росія
Г Індонезія
Д Іспанія

48. Встановіть відповідність між назвами країн та продукцією, на виробництві яких
вони спеціалізуються:
А Б В Г Д
1 Італія
А зерно, цукор, картопля
1
2 Німеччина
Б сир, оливкова олія, вино
2
3 Польща
В сир, м’ясні вироби, пиво
3
4 Франція
Г оливкова олія, томати, апельсини
4
Д сир, виноград, коньяк
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Розв’яжіть завдання 49 – 52. Отримані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку
А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А будуть реєструватися
як ПОМИЛКИ.
Зразок запису чисел: число 1:

1 число 17:

1 7

число 123:

1 2 3

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте свій результат неправильною формою запису відповідей

49. На топографічній карті циркулем виміряна відстань між будинком лісника і
автомобільним мостом і зіставлена з лінійним масштабом карти. Використовуючи
малюнок, визначте дійсну відстань (у метрах) між школою у селі Беличи та
будинком лісника, якщо відомо, що вона у два рази менша за відстань між
будинком лісника і автомобільним мостом.

50. Визначте азимут, за яким рухається автомобіль по шосе, якщо відомо, що напрямок
його руху відхиляється на 15 градусів від напрямку на захід.

51. Визначте абсолютну висоту будинка, що знаходиться майже між двома ділянками
фруктового саду в селі Беличи.

52. Визначте ширину дороги, якою рухається автомобіль з села Беличи на захід.
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Завдання 53–58 мають по сім варіантів відповідей, серед яких тільки ТРИ
ПРАВИЛЬНІ. Виберіть три цифри, які позначають правильні, на Вашу думку,
варіанти відповідей та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Усі інші види
Вашого запису у бланку А будуть реєструватися як ПОМИЛКИ.
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
Не погіршуйте свій результат неправильною формою запису відповідей

53. Оберіть з переліку риси географічного положення, які характерні лише для
Антарктиди
1 материк омивається водами трьох океанів
2 майже посередині материк перетинається Південним тропіком
3 берегова лінія слабко порізана
4 більша частина материка розташована за Південним полярним колом
5 у межах території материка знаходиться Північний полюс
6 у межах території знаходиться Полюс холоду
7 материк має лише північну крайню точку

54. Вкажіть характеристики зони мішаних лісів України (Полісся).
1 займає близько 40 % території України
2 для зони характерна густа річкова мережа
3 близько 70 % опадів випадає в холодний період року
4 у крейдових породах розвинений карст
5 середні температури січня знижуються зі сходу на захід
6 серед рослинності переважають буково-грабові ліси
7 великий вплив на зміну природних комплексів мають водно-меліоративні роботи

55. Вкажіть три центри виробництва азотних добрив.
1 Запоріжжя
2 Черкаси
3 Суми
4 Рівне
5 Горлівка
6 Калуш
7 Армянськ

56. Іноземний інвестор вирішив вкласти гроші в господарство Карпатського
економічного району, але не може визначитися із галуззю промисловості, в яку
доцільно інвестувати. Які з перелічених галузей Ви б могли порекомендувати
інвесторові?
1 чорна металургія
2 нафтопереробна промисловість
3 літакобудування
4 лісова промисловість
5 сонячна електроенергетика
6 рекреаційний комплекс
7 електронна промисловість
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57. Вкажіть три характеристики населення Латинської Америки.
1 у більшості країн офіційною мовою є іспанська
2 найбільша за кількістю населення країна – Мексика
3 переважає сільське населення
4 країни належать до 1 типу відтворення населення
5 проживає багато нащадків від змішаних шлюбів
6 панівною релігією є протестантизм
7 в Латинській Америці немає залежних територій

58. Перед Вами карта, яка
ілюструє спеціалізацію
технічних парків деяких
країн
Азії.
Користуючись
нею,
визначте
вірні
твердження
щодо
економіки цих країн.

1 усі країни, в яких розташовані зображені на карті технопарки, належать
до категорії найменш розвинених
2 ці технопарки розташовані в Нових індустріальних країнах (НІК)
3 технопарки Індонезії зосереджені переважно на острові Суматра
4 єдиний позначений на карті технопарк Філіппін розташований не у столиці
країни
5 судячи зі спеціалізації технопарків, ці країни у майбутньому будуть збільшувати
обсяг коштів, спрямованих на освіту населення
6 розміщувати технопарки у портових містах Азії недоцільно
7 спеціалізацією технопарків Малайзії є електроніка та мікроелектроніка

Кінець тестового зошита
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