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Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з географії
(наведено порядок тестових завдань зошита 1)
№
Зміст завдання та правильна відповідь
1

2

Перші відомості про природу навколополярних областей Північного Льодовитого
океану було здобуто завдяки дрейфу судна під командуванням
Ф. Нансена.
Який час показує встановлений на шкільному географічному майданчику сонячний
годинник?

Відповідність
завдання
Програмі
незалежного оцінювання з географії

Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники.
Історичні відомості про освоєння та дослідження різних
частин Світового океану
Розташування території України стосовно годинних
поясів. Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками

Місцевий
3

Визначте координати точки, яку позначено на фрагменті карти буквою Х.
40° пн. ш., 80° зх. д.

зовнішнього

Способи зображення Землі.
Визначення географічних координат об'єктів

4

Укажіть головну причину утворення й закономірного розташування сучасних
материків.

Літосфера та рельєф.
Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів

рух літосферних плит
5

Як називається короткочасне раптове підняття води в річці?

Гідросфера.
Живлення та режим річок

паводок
6

Укажіть правильну відповідність «природна зона – тип ґрунтів, характерний для
неї».

Загальні закономірності природи Землі.
Ґрунти, їхні властивості та відмінності.
Зональні та азональні природні комплекси

хвойні ліси – підзолисті
7

Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?

Австралія.
Своєрідність географічного положення материка

Південний тропік перетинає Австралію майже посередині

8

9

На Бразильському плоскогір’ї розташовані великі родовища високоякісних залізних
руд тому, що ця частина материка є

Південна Америка.
Геологічна будова та основні форми рельєфу материка

кристалічним щитом.
Для якої кліматичної області Північної Америки характерні відображені на
кліматодіаграмі показники?

Північна Америка.
Кліматичні пояси і типи клімату

помірного морського клімату

10

Найповноводніша річка Африки, що двічі перетинає екватор, –

Африка.
Води суходолу: головні річкові системи

Конго.
11

Укажіть характерну ознаку льодовикового покриву Антарктиди.

Антарктида

лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики
12

Враховуючи форму і глибину Байкалу, визначте, на якому рисунку відображено Євразія.
походження його озерної улоговини.
Найбільші річки та озера

13

Чому Перуанську течію з температурою води +22ºС називають холодною, а Світовий океан. Властивості вод Світового океану та
Північноатлантичну з температурою +2ºС – теплою?
причини її неоднорідності.
Рух води в Світовому океані. Морські течії
Перуанська течія несе холоднішу воду, ніж водна маса океану в цих широтах, а
Північноатлантична – теплішу

14

Яка крайня точка України розташована найближче до Гринвіцького меридіана?

Географічне положення, формування території України

західна
15

Які форми рельєфу характерні для Подільської височини?

Природні умови і ресурси України.
Рельєф, тектонічна, геологічна будова

карстові печери, лійки
16

Укажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та
його приток.
Східноєвропейська платформа

Природні умови і ресурси України.
Рельєф, тектонічна, геологічна будова.
Основні річкові басейни

17

Де в Україні метеорологи реєструють найбільшу річну суму опадів?
в Українських Карпатах

Природні умови і ресурси України.
Розподіл температури повітря і опадів на території
України.Українські Карпати

18

Який із вододілів, що позначені буквами на картосхемі України, перетинає канал Природні умови і ресурси України.
Дніпро-Донбас?
Основні річкові басейни. Канали
В

19

Які ґрунти на території України є азональними?
лучні

20

Прочитайте уривок із літературного твору: «Ось на повороті дороги проглянула
велична маківка полонини, заховалася за деревами. По узбіччях зеленим глянцем
палали зарослі брусниці, ... смереки вихлюпували з таємничих своїх надр щебетання
вітру, струмків і птахів».
Укажіть фізико-географічну область України, для якої описаний ландшафт є
типовим.
Вододільно-Верховинські Карпати

Природні умови і ресурси України.
Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості,
основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх
поширення
Природні комплекси України.
Українські Карпати

21

Де і чому в Україні відбувається приріст площі суходолу?

Природні умови і ресурси України.
Рельєф, тектонічна, геологічна будова, мінеральні ресурси

у дельті Дунаю внаслідок нагромадження твердого річкового стоку

22

Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних і субтропічних рослин в
Україні є
Нікітський ботанічний сад.

Природні умови і ресурси України.
Рослинні ресурси, їх охорона і відтво-рення. Зелена книга
України.
Категорії природно-заповідного фонду. Природоохоронні
комплекси

23

На діаграмі відображено структуру сільськогосподарських угідь України. Якою
буквою позначено частку ріллі?
Г

Господарство України. Земельний фонд.
Сільськогосподарські угіддя, їх структура

24

Який показник демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове
значення?
частка жінок у статевій структурі населення (%)

Населення України.
Населення світу.
Відтворення населення. Статево-віковий склад населення,
його наслідки

25

Який тип електростанцій є найперспективнішим джерелом електроенергії для
рекреаційних районів як Українських Карпат, так і Криму?

Господарство України.
Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення
основних типів електростанцій.
Альтернативні джерела енергії

вітрові

26

Яке твердження пояснює, чому в Запоріжжі на одному підприємстві титаномагнієве
виробництво поєднується з виробництвом соляної кислоти, емалей, титанового
білила?
комплексна переробка сировини на комбінаті зменшує собівартість основної
продукції

27

Яку область України, віддалену від основних районів чорної металургії, доцільно
вибрати інвестиційній компанії для будівництва невеликого заводу, що вироблятиме
з металобрухту окремі сорти сталі та прокату на замовлення місцевих
машинобудівних підприємств?

Господарство України.
Металургійна промисловість.
Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення.
Проблеми й перспективи розвитку металургійної
промисловості
Господарство України.
Металургійна промисловість.
Чинники розвитку та розміщення. Сировинна база.
Географія чорної металургії. Проблеми й перспективи
розвитку металургійної промисловості

Київську
28

Укажіть галузь харчової промисловості, виробництво продукції якої позначено на
картосхемі України.
цукрова

Господарство України.
Галузева структура, особливості спеціалізації, принципи
розміщення і географія

29

У Харкові та в містах Північно-Східного економічного району розташовано кілька
підприємств тракторобудування. Який чинник зумовив високу концентрацію
підприємств цієї галузі в районі?

Господарство України.
Машинобудівна та металообробна промисловість.
Структура галузі і принципи розміщення окремих
виробництв: важкого, сільськогосподарського,
транспортного, електротехнічного та ін.

можливості кооперування виробників деталей з основним підприємством

30

Донбас і Передкарпаття є районами територіальної концентрації підприємств
гірничо-хімічної промисловості.

31

Щоб спроектувати в Україні мережу заводів з виробництва біодизельного палива з
насіння ріпаку, потрібно передусім скористатися тематичною картою

Господарство України.
Хімічна промисловість. Сировинна база. Галузева
структура хімічної промисловості. Географія окремих
виробництв хімічної промисловості
Господарство України.
Рослинництво. Вирощування технічних культур

«Технічні культури».
32

Якщо землі зрошуються артезіанськими водами, то після стрімкого зростання
продуктивності цих земель відбувається поступове зниження їхньої родючості.
Визначте основну причину цього явища.

Природні умови і ресурси України.
Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси
України. Охорона земельних ресурсів

вторинне засолення
33

На карті позначено території десяти країн, де видобувається найбільше

марганцевих руд.

Географія світових природних ресурсів.
Природні ресурси світу: мінеральні, водні, земельні, лісові,
рекреаційні, Світового океану; територіальні особливості їх
розміщення

34 Визначте особливість процесу урбанізації в розвинених країнах.

Система розселення населення.
Міське населення. Процеси урбанізації

субурбанізація
35

Проаналізуйте графіки, що відображають демографічну ситуацію в одній із країн
світу. Наслідком такої динаміки демографічних показників у країні буде

Населення.
Відтворення населення. Демографічні процеси

депопуляція населення.

36

Чому в багатьох країнах райони хімічної промисловості та металургії територіально
збігаються з районами видобування кам’яного вугілля?
у цих галузях вугілля використовується як сировина або паливо

37

У територіальній структурі господарства Німеччини помітні великі диспропорції:
більшість великих промислових об’єктів сконцентровано на заході – у Прирейнському
районі.

38

Укажіть галузі господарства, в яких підприємства України, Білорусі і Молдови є
конкурентами.
легка і харчова промисловість

Світове господарство.
Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення.
Хімічна промисловість, її галузева структура. Природносировинна база хімічної промисловості і використання
відходів
Економіко-географічна характеристика регіонів та країн
світу.
Німеччина
Господарство України. Економіко-географічна
характеристика регіонів та країн світу.
Загальна характеристика країн Європи. Білорусь

39

40

У структурі експорту Канади на відміну від решти країн «Великої сімки» висока
частка

Економіко-географічна характеристика регіонів та країн
світу.

мінеральної, лісової та сільськогосподарської сировини.

Канада

Укажіть природний комплекс, у якому сформувався найбільший у світі район
м’ясного скотарства.

Світове господарство
Тваринництво

пампа Південної Америки
41

Характерною ознакою господарства більшості країн Африки є
колоніальна галузева і територіальна структура економіки.

42

У яких країнах відбувається активне знелісення території, спричинене
перевищенням площі вирубування лісу над площею лісонасадження?

Економіко-географічна характеристика регіонів та країн
світу.
Загальна характеристика країн Африки
Глобальні проблеми людства

Індонезії, Бразилії
43

Установіть відповідність між напрямом географічного прогнозування та
передбачуваним негативним явищем.
геоморфологічне прогнозування - активізація зсувів
метеорологічне прогнозування - загроза смерчу
гідрологічне прогнозування - пересихання малих річок
демографічне прогнозування - депопуляція населення

Географія як наука.
Джерела географічних знань. Методи географічних
досліджень

44

Установіть відповідність між природними об’єктами на території України та
районами їхнього розташування.

Природні умови і ресурси України

Олешківські піски - Причорномор’я
печера Солдатська - Крим
Шацькі озера - Волинське Полісся
букові праліси -Українські Карпати

45

Установіть відповідність між країною та її характеристикою за особливістю
географічного положення.

Сучасна політична карта світу.
Типологія країн

Мексика - приморська
Монголія - континентальна
Мальдіви - країна-архіпелаг
Мадагаскар - острівна
46

Установіть відповідність між галузями господарства та позначеними на картосхемі
України економічними районами, у яких сконцентровані підприємства цих галузей.
суднобудування та судноремонт
Д
теплоелектроенергетика
Г
видобування і збагачення уранових руд
Б
лісозаготівля та деревообробка
А

Характеристика економічних районів

47

48

49

50

Розташуйте послідовно (з півночі на південь) природні зони Східноєвропейської
рівнини.
1 тундра
2 тайга
3 лісостепи
4 степи
На територію України заходить повітряна маса з Північної Атлантики. Розташуйте
височини в тій послідовності, у якій на їхніх схилах пройдуть дощі.
1 масив Розточчя
2 Подільські Товтри
3 Придніпровська височина
4 Приазовська височина
Установіть послідовність областей України за збільшенням посівної площі
зернових культур.
1 Закарпатська
2 Житомирська
3 Черкаська
4 Миколаївська
Розташуйте послідовно водні об’єкти, якими пройде судно, що прямує з Одеси до
одного з портів Норвегії.
1
2
3
4

51

Основні географічні закономірності розвитку природи
Землі: закономірності формування рельєфу, клімату,
географічних поясів та природних зон

Фізична географія України.
Рельєф

Промисловість.
Загальна характеристика розвитку та розміщення
промисловості.
Карпатський економічний район

Економіко-географічна характеристика регіонів та країн
світу
Загальна характеристика країн Європи.

Чорне море
річка Дунай
канал Дунай-Майн-Рейн
Північне море

В Австралії поверхневий стік найменший серед усіх материків: тільки 10-13%
атмосферних опадів потрапляє до річок та інших водойм. Що зумовило таке
співвідношення опадів і поверхневого стоку?
високий показник випаровування
поглинання вод карстовим пустотами
поширення водопроникних піщаних порід

Австралія.
Кліматичні пояси та типи клімату Австралії.
Води суходолу
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Які характерні особливості антициклону спричиняють посилення смогу в містах із Атмосфера та клімат.
високим рівнем забруднення повітря, особливо влітку?
Циклони й антициклони
нисхідні потоки повітря
низька ймовірність опадів
слабкий вітер
Які чинники вплинули на розвиток авіакосмічної промисловості в Україні?
розвиток алюмінієвої й титанової промисловості
створення науково-дослідної та конструкторської бази
підготовка висококваліфікованих трудових ресурсів
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Які твердження правильно відображають сучасні особливості географії паливної
промисловості світу?

Господарство України.
Машинобудівна та металообробна промисловість.
Структура галузі і принципи розміщення окремих
виробництв: важкого, сільськогосподарського,
транспортного, електротехнічного та ін.
Світове господарство.
Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної,
нафтової і газової промисловості

значний обсяг нафти видобувається на шельфі Світового океану
більшість районів видобування вугілля розташовані в Північній півкулі
райони видобування та активного споживання енергоресурсів не збігаються
55

Знайдіть на фрагменті топографічної карти умовний знак колодязя. Визначте
абсолютну висоту (у метрах) точки, у якій розташований колодязь.

Відповідь: 140

Способи зображення Землі.
Визначення напрямків географічних координат об'єктів,
абсолютної та відносної висоти місцевості
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Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 30500 осіб до Кількість, розміщення населення.
30850 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст Відтворення населення.
населення становив 120 осіб за рік?
Демографічні процеси. Механічний рух (міграції) населення.
Поняття “сальдо міграції”
Відповідь: 230
Кількість населення адміністративного району за рік збільшилася з 40400 осіб до
40750 осіб. Чому дорівнює сальдо міграції в цьому районі, якщо природний приріст
населення становив 130 осіб за рік?
Відповідь: 220

