Контрольна робота відділення наук про Землю.
Базова дисципліна – географія.
2018 рік
Варіант - А
І рівень

( 12 балів

по 0.5 балів питання)

Оберіть варіант, у якому перелічено міста України, що стали відомими курортами завдяки їх
рекреаційним ресурсам:
А) Київ, Харків, Одеса;
Б)Донецьк, Львів, Запоріжжя;
В)Суми, Чернігів, Тернопіль;
Г) Миргород, Солотвино, Хмільник
2. Вкажіть, яка з річок у межах України є другою за довжиною:
А) Дніпро;
Б) Південний Буг;
В) Дунай;
Г) Дністер
3. Назвіть область України, на території якої розташована Трипільська ДРЕС:
А)Вінницька;
Б)Київська;
В) Хмельницька;
Г)Черкаська
4. Укажіть, хто з видатних дослідників зробив значний внесок у відкриття і вивчення Австралії:
А)В. Янсзон, А. Тасман;
Б)Р. Амундсен, Р. Скотт;
В)Ф. Беллінсгаузен, М. Лазарєв;
Г)А. Веспуччі, А. Гумбольдт
5. Зазначте озеро, яке є найбільшим в Австралії :
А)Ейр;
Б)Вікторія;
В)Маракайбо;
Г)Дарлінг
6. Установіть, на дні якого океану розташовані хребти, названі іменами видатних учених
М. Ломоносова та Д. Менделєєва:
А)Тихого;
Б)Атлантичного;
В)Індійського;
Г)Північного Льодовитого
7. Географічну широту починають обчислювати від:
а) екватора ;
б) тропіків;
в) нульового меридіану
8. Укажіть, у наслідок яких зовнішніх сил утворюється морена: А)робота морських припливів;
Б)результат руху льодовика;
В) робота мікроорганізмів;
Г)просідання земної поверхні
9. Укажіть, який із шарів атмосфери є найнижчим:
А)тропосфера;
Б)стратосфера;
В)озоновий шар;
Г)іоносфера
10. Укажіть, під час якого періоду водного режиму річки її рівень води буває найнижчим:
А)повінь;
Б)паводок;
В)межень;
Г) водопілля
11. Що об'єднує ці назви:
Бізе, Містраль, Баргузин, Афганець_______________________
12. Визначте найбільший у світі район нафтодобування:
А)затока Аляска;
Б)Перська затока;
В)Мексиканська затока;
Г)Гвінейська затока
13. Установіть відповідність між океаном і морями (озерами) що розташовані в його басейні:
1 Тихий ________
А) Північне, Середземне
2 Атлантичний_________
Б) Каспійське, Аральське
3 Індійський___________
В) Біле, Баренцове
4 Північний Льодовитий __________
Г) Червоне, Аравійське;
Д) Жовте, Коралове
14. Оберіть назву приладу, який слугує для визначення географічних координат у навігації:
А)Гномон;
Б)Астролябія;
В)Барометр;
Г)Нівелір
15. Вкажіть форму рельєфу України, для якої характерні зандрові рівнини:
А)Причорноморська низовина;
Б)Поліська низовина;
В)Придніпровська низовина;
Г)Закарпатська низовина
16. Зазначте області України з найбільшою густотою залізниць:
А)Волинська, Житомирська;
Б)Кіровоградська, Черкаська;
В)Сумська, Вінницька;
Г)Донецька, Луганська
17. Оберіть 3 країни, у яких українська діаспора є найчисельнішою:
А) Польща;
Б)США;
В) Молдова;
Г)Канада;
Д)Росія;
З) Аргентина
18. Вкажіть, який шар гірських порід властивий тільки материковій земній корі:
А)Осадовий;
Б)Базальтовий;
В)Гранітний;
Г)Мармуровий
19. Оберіть місто в Південній Америці, що розміщене в районі з найбільш континентальним
кліматом: А)Сантьяго;
Б)Монтевідео;
В)Каракас;
Г)Богота
20. Назвіть чинники , що найбільше впливають на територіальну організацію світового господарства
в умовах НТР:
А)сировинні бази, транспортна доступність;
1.

Б)розвинута інфраструктура та наукові центри;
В)джерела енергії та води;
Г)природні ресурси та дешева робоча сила
21. Вкажіть причини виникнення хвиль в океані:
А)Солоність води ;
Б) Вітер;
В) Землетрус;
Г) Океанічні течії;
Д) Зміни
атмосферного тиску;
З) Перемішування водних мас;
Ж) Зіткнення літосферних плит
22. Вкажіть метод фізичної географії:
А)екологічний;
В)палеогеографічний;
Б)статистичний;
Г)економічного районування
23 . Назвіть тип електростанцій, які покривають пікові навантаження в споживанні електроенергії:
а) сонячні;
б) теплові;
в) гідроакумулятивні;
г) атомні
24. Як називається наука, що вивчає особливості рельєфу?
А)кліматологія
Б) метеорологія
В)геоморфологія
Г) гідрологія

ІІ рівень

Практичні завдання

(3 бали

по 1 балу за питання)

1. Визначте атмосферний тиск на вершині гори Говерла, якщо на висоті 183 м він у цей час
становить 720 мм рт. ст.
2. Командир літака запропонував перетнути материк із заходу на схід екватором. За картою він
з'ясував, що крайня західна точка Африки на екваторі розташована на довготі 9 °сх.д., крайня східна
– 43 °сх.д. Яку відстань у кілометрах потрібно здолати, щоб здійснити план командира літака, якщо
довжина дуги 1° екватора становить 111,3 км.
3. Визначте різницю в часі між двома географічними об'єктами, які віддалені один від одного на 4°.

ІІІ рівень

(9 клас)

(18 балів

по 6 балів за питання)

1. Які класифікації та типи карт ви знаєте? Наведіть приклади.
2. Складіть план характеристики природної зони.
3. Доведіть, що кооперування – це зворотній бік спеціалізації.
ІІІ рівень (10-11 клас)
1. Що таке кліматичні ресурси? На які групи залежно від використання вони поділяються?
2. Яку участь бере Україна в Міжнародних транспортних коридорах? Як це впливає на
економіку країни?
3. Назвіть підприємства соціальної сфери і чинники їх розміщення.

Варіант -Б

І рівень

( 12 балів

по 0.5 балів питання)

На якій паралелі Сонце буває в зеніті 22 червня?
А)північне полярне коло;
Б)екватор;
В)північний тропік;
Г)південний тропік
2. Які опади випадають безпосередньо з повітря?
А) дощ;
Б) сніг;
В) іній ;
Г) град
3. Вкажіть закономірності поширення природних зон на Землі:
А) змінюються лише з висотою;
Б) змінюються від екватора до полюсів;
В)змінюються на захід і схід від нульового меридіану; Г)мають лише локальне поширення
4. Вкажіть планетарні форми Землі :
А)тайга, савани, рідколісся;
Б)материк Африка, Тихий океан;
В) гори Карпати та Альпи;
Г) Східноєвропейська і Велика Китайська рівнина
5. Зазначте наслідки проходження холодного атмосферного фронту над територією України:
А)обложні опади, потепління;
Б)зливові опади, похолодання;
В)зменшення швидкості вітру;
Г)переважання перистих хмар
6. Вкажіть тварин, які мешкають в Антарктиді:
А)морські котики, білі ведмеді;
Б)ківі, моржі;
В)бурі ведмеді, гаги;
Г)морські леопарди, морські слони
7. Назвіть річку Північної Америки, на якій розташований найбільший каньйон світу:
А)Маккензі;
Б)Колумбія;
В)Колорадо;
Г) Міссісіпі
8. Вкажіть географічний пояс, у межах якого розміщена крайня південна частина України:
А)помірний;
Б)субтропічний;
В)тропічний;
Г)субарктичний
9. Оберіть найдавнішу тектонічну структуру в межах території України:
А)Український кристалічний щит;
Б)Львівсько-Волинська плита;
В)Причорноморська западина;
Г)Дніпровсько-Донецька западина
10. Оберіть природний тип рослинності, що місцями зберігся в лісостеповій зоні України:
А)хвойні ліси;
Б)високогірні луки;
В)лучні степи;
Г)вічнозелені твердолисті ліси і чагарники
11. Укажіть серед перелічених міст України місто-мільйонер за кількістю населення:
А)Ужгород;
Б)Харків;
В)Запоріжжя;
Г)Львів
12. Зазначте одну з основних причин депресивного розвитку сільського господарства в Україні за
останні десятиліття:
А)відсутність попиту на сільськогосподарську продукцію;
Б)низький технічний рівень сільськогосподарського виробництва;
В)дефіцит сільськогосподарських угідь;
Г)низька природна родючість ґрунтів
13. Зазначте, хто з вітчизняних учених вивчав сліди давнього льодовика на території України і
висунув гіпотезу походження лесу:
А)Павло Тутковський;
Б)Микола Андрусєв;
В)Василь Докучаєв;
Г)Василь Каразін
14. Визначте найменший за площею природний заповідник України:
А)Мис Мартьян;
Б)Карпатський;
В)Асканія Нова;
Г)Дунайський
15. Укажіть чинник , який найбільше впливає на структуру, розміщення і спеціалізацію
тваринництва в Україні:
А)природні умови;
Б) наявність кваліфікованих кадрів;
В)історичні умови розвитку тваринництва;
Г) характер кормової бази різних регіонів
16. Укажіть, який з перелічених півостровів Чорного моря найбільший за площею:
А)Тарханкутський;
Б)Керченський;
В)Кримський;
Г) Гераклійський
17. Виберіть термін, який означає процес зростання частки людей похилого віку в загальній
чисельності населення: А) депопуляція
Б) старіння нації ;
В) вікова структура;
Г) середня тривалість життя;
18. Зазначте, де в Україні найбільш поширені карстові форми рельєфу:
А) Карпати;
Б) Кримські гори;
В) Приазовська височина;
Г) Придніпровська низовина
19. Укажіть, до якої форми промислової організації виробництва належить Придніпров'я:
А)промислова агломерація;
Б)промисловий вузол,
1.

В)промисловий центр;
Г)промисловий район
20. Серед запропонованих річок України виберіть ті, що належать до басейну Азовського моря:
А) Кальміус;
Б)Сіверський Донець ;
В)Салгір;
Г) Серет;
Д)Південний Буг;
Е)Тиса ;
Ж) Сейм
21. Вкажіть метаморфічні гірські породи: А) лабрадорит
Б)глина
В)мармур
Г)вапняк;
Д) гнейс;
Е)кварцит ;
Ж) граніт
22. Оберіть низовини, що складені наносами річок і є вторинними утвореннями:
А) Амазонська;
Б)Прикаспійська;
В )Причорноморська;
Г)Месопотамська ;
Д)Поліська;
Е)Примексиканська;
Ж) Ла-Платська
23. Оберіть столиці держав Європи, що мають спільні кордони з Україною:
А) Варшава;
Б) Братислава ;
В)Прага;
Г)Берлін;
Д )Софія;
Е) Москва;
Ж)Тбілісі
24. Установіть відповідність між ознаками погоди та погодними характеристиками:
ознаки погоди
погодні характеристики
Стійка суха погода________
А. Відсутність вранішньої роси та
перезволоженість повітря
Погіршення погоди__________
Б. Видимість під час туману не більше 1 м
Погана погода __________
В. Хмари рухаються проти вітру
Несприятливі погодні явища__________ Г. Уночі небо ясне, яскравий світанок
ІІ рівень
1.
2.
3.

3.

(3 бали

по 1 балу за питання)

Визначте, на якій висоті в горах з'явиться зона снігів та льодовиків, якщо біля підніжжя гори
(висота 0 м) середня річна температура становить +16° С
Визначте відстань у кілометрах між точками з географічними координатами
52° пн.ш і 34° сх.д. та 45° пн.ш. і 34° сх.д.
Визначте географічну довготу м. Харків, якщо в Києві ( 30° 30' сх.д.) за місцевим часом 12 год,
а в Харкові – 12 год. 22 хв.
ІІІ рівень

1.
2.

Практичні завдання

( 9 клас)

(18 балів

по 6 балів за питання)

Що таке діаспора та які особливості географії української діаспори у світі?
Поясніть, які галузі господарства України є найперспективнішими з огляду на глобалізаційні
процеси.
Доведіть, що акумуляція та денудація гірських порід є протилежно спрямованими, але
взаємопов'язаними процесами, які зумовлюють утворення різних типів і форм рельєфу.

ІІІ рівень (10-11 клас)
1.
2.
3.

Поясніть, як розвиток соціальної інфраструктури впливає на рівень життя населення.
Охарактеризуйте морський транспорт України. Поясніть, що таке великий і малий каботаж.
Визначте пріоритети зовнішньоекономічних зв'язків України.

