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для 11-річної школи та вимог Міністерства освіти і науки України щодо критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів.

Структура посібника така, що до кожної з п’яти рекомендованих для уроків 
узагальнення тем виділено: основний обсяг знань і вмінь, що їх повинен набути 
учень на кожному рівні навчальних досягнень; тестові завдання (за типологією 
завдань для зовнішнього оцінювання) для перевірки досягнень учнів з географії 
(початковий і середній рівні); теоретичні питання, які вимагають уміння робити 
зіставлення та висновки; комплексні питання, що дають змогу учневі проявити 
творчі здібності (достатній і високий рівні); місця для виконання завдань при 
проведенні оцінювання; загальна шкала навчальних досягнень учня “Сходинки 
навчальних досягнень”.

Для учнів 7–х класів, учителів географії, батьків.
  БКК 65.04я7

УДК 911.2  



Передмова 

Мета посібника — допомогти учням та вчителям географії у підготовці до 
уроків узагальнення у 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми з географії, за-
твердженої Міністерством освіти і науки України. Він дає змогу здійснювати 
ефективну перевірку рівня опанування учнями програмового матеріалу.

До кожної теми подано перелік основних вимог до знань, умінь і навичок 
учнів після вивчення ними відповідної теми — “Основний обсяг знань і вмінь”.

Посібник містить завдання чотирьох рівнів складності (за типологією за-
вдань для зовнішнього оцінювання):

	 Завдання першого рівня складності (початкового) — це тести і зав-
дання для перевірки знань з географії, що вимагають однозначної 
відповіді на запитання.

	 Завдання другого рівня складності (середнього) — це тести і зав дання 
для перевірки знань з географії, що вимагають неоднознач ної від-
повіді на запитання.

	 Завдання третього рівня складності (достатнього) вимагають гли-
боких знань з географії, умінь робити зіставлення та деякі вис-
новки.

	 Завдання четвертого рівня складності (високого) — це комплексні 
питання, які дають змогу учневі проявити творчі здібності, висло-
вити власні думки, переконливо аргументувати особисту життєву 
позицію.

критерії оцінювання:

І. Початковий — 4 питання (по 0,75 бала). Максимальна кількість балів — 3.

ІІ. Середній — 3 питання (по 1 балу). Максимальна кількість балів — 3.

ІІІ. Достатній — 2 питання (по 1,5 бала). Максимальна кількість балів — 3.

ІV. Високий — 1 питання (3 бали).

Усього 12 балів.



Рухаючись “сходинками навчальних досягнень”, ви, любі друзі, стаєте на 
шлях пошуку, пізнання, самоствердження.

Бажаємо вам цікавої та щасливої подорожі у чарівний світ географії. Ваші 
успіхи сприятимуть процвітанню та збагаченню нашої України і тішитимуть 
учителів та батьків.

Долайте “сходинки” і прагніть якомога вищого рівня!

Сходинки навчальних досягнень
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виСокий рівень

10. Найбагатоводніша річка планети – Конго – повноводна протягом року. Чим 
пояснюється такий її режим. (Дайте розгорнуту відповідь).

Бланк віДПовіДей

У завданні 8 (дос-
татній рівень) пра-
вильну відповідь по-
значайте так:   .

У завданні 9 (достат-
ній рівень) правильну 
відповідь позначайте 
так:   .

У завданнях 1–4 (по-
чатковий рівень) пра-
вильну відповідь позна-
чайте так:  .

У завданні 5–7 (серед-
ній рівень) правиль ну 
від повідь позначайте 
так:  .
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  На завдання 10 (високий рівень) дайте розгорнуту відповідь.
10. 

Оöінка: ________________
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Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Вкажіть координати крайньої північної точки Австралії — м. Йорк:

а) 39° пд. ш., 147° сх. д.;    в) 11° пд. ш., 142° сх. д.;                                           
б) 26° пд. ш., 113° сх. д.;   г) 11° пд. ш., 142° зх. д.                                                             

2. Вкажіть найвищу вершину Південної Америки:                          
а) г. Бандейра;        в) г. Чімборасо;
б) г. Сан-Валентін;     г) г. Аконкагуа.                                                   

3. Вкажіть, які повітряні маси панують влітку в субекваторіальному кліматичному 
поясі Австралії:                                                                         

а) вологі екваторіальні;    в) повітряні маси помірних широт;
б) сухі тропічні;    г) антарктичні. 

4. Вкажіть, до представників якої раси належать індіанці:                           
а) європеоїдної;    в) негроїдної;   
б) монголоїдної;   г) австралоїдної.  

СереДній рівень

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть, які форми рельєфу розташовані на території Австралії:

а) рівнина Налларбор;   в) Орінокська низовина;
б) Центральні рівнини;  г) Центральна низовина.

6. Вкажіть, води яких океанів омивають береги Південної Америки:
а) Тихого;    в) Індійського;
б) Атлантичного;   г) Північного Льодовитого.

7. Вкажіть річки, що розміщені на території Австралії: 
а) Оранжева;  б) Муррей;  в) Фіцрой;  г) Нігер.

ДоСтатній рівень
8. Встановіть відповідність між водними об’єктами Південної Америки та їхніми 

назвами:                          
1) річка;       а) Ігуасу;                                    
2) озеро;      б) Тітікака;                                    
3) водоспад;        в) Оріноко;                                            
4) затока.     г) Паріньяс;
       д) Ла-Плата.                                                        

9. Розташуйте послідовно з півночі на південь кліматичні пояси Австралії:
а) субтропічний;   в) помірний;
б) субекваторіальний;   г) тропічний.

австралія. Південна америкаВаріант 1

тема №3     Прізвище, ім’я_________________________________
     Клас______________ Дата _____________________ 
 

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНь ЗАПиШІТь У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ,  
ПОДАНиЙ НА ЗВОРОТІ СТОРІНКи
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Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Вкажіть крайню точку Євразії з географічними координатами 38° пн. ш.,  

9° зх. д.:                                                
а) мис Рока;       в) мис Челюскін;                                                       
б) мис Піай;      г) мис Дежньова.                                                  

2. Вкажіть найбільшу і найвищу гірську систему Європи:
а) Піренеї;    в) Карпати;                                                         
б) Альпи;   г) Апенніни.                                            

3. Вкажіть найдовшу річку Євразії:                                           
а) Волга;   б) Об;  в) Янцзи;  г) Єнісей. 

4. Вкажіть країну Євразії, в якій проживає найбільша кількість населення:                                                                
а) Росія;    в) Індія;   
б) Монголія;   г) Китай.                     

СереДній рівень
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть країни Західної Європи:                                       

а) Фінляндія;     в) Бельгія;                                                      
б) Швейцарія;    г) Португалія.    

6. Вкажіть озера, що розташовані на території Євразії: 
а) Верхнє;    в) Байкал;
б) Вінніпег;   г) Онезьке.

7. Вкажіть країни, на території яких залягають значні поклади кам’яного вугілля:
а) Україна;   в) Італія;
б) Франція;   г) Польща.

ДоСтатній рівень
8. Встановіть відповідність між країнами та столицями Євразії:

1) Туреччина;           а) Токіо;                                                                                        
2) Японія;     б) Тегеран;                                                                       
3) Іран;       в) Стокгольм;                                                              
4) Швеція.    г) Кабул;  
      д) Анкара.      

9. Розташуйте послідовно країни Євразії, починаючи з найбільшої:
а) Іспанія;   в) Іран;
б) Польща;   г) Китай.

тема №5    Прізвище, ім’я_________________________________
     Клас______________ Дата _____________________ 
 Варіант 4 Євразія

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНь ЗАПиШІТь У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ,  
ПОДАНиЙ НА ЗВОРОТІ СТОРІНКи
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виСокий рівень

10. Чим пояснити найбільшу густоту населення материка Євразія порівняно 
з іншими континентами? (Дайте розгорнуту відповідь).

Бланк віДПовіДей

У завданні 8 (дос-
татній рівень) пра-
вильну відповідь по-
значайте так:   .

У завданні 9 (достат-
ній рівень) правильну 
відповідь позначайте 
так:   .

У завданнях 1–4 (по-
чатковий рівень) пра-
вильну відповідь позна-
чайте так:  .

У завданні 5–7 (серед-
ній рівень) правиль ну 
від повідь позначайте 
так:  .
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  На завдання 10 (високий рівень) дайте розгорнуту відповідь.
10. 

Оöінка: ________________
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