
https://bohdan-books.com/catalog/book/107499/


ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

М.І. Пугач

ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 
Зошит для узагальнення знань 

6 клас

Схвалено для використання у загальноосвітніх  
навчальних закладах комісією з географії  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



 Пугач М.І.
      Загальна географія: Зошит для узагальнення знань (за типологією завдань  
 для зовнішнього незалежного оцінювання). 6 клас. — Тернопіль: Навчальна  
 книга — Богдан, 2017. — 56 с.
 
 ISBN 978-966-10-3921-5

ISBN 978-966-10-3921-5

Охороняється законом про авторське право.  
Жодна частина цього видання не може бути відтворена  
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Рецензенти:
методист ХОІППО

Галкін Д.В.
вчитель географії НВО №28 м. Хмельницького

Мала І.Л.
вчитель географії середньої загальноосвітньої школи №25 м. Хмельницького

Савка Н.І. 
 

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії  
Науково-методичної ради з питань освіти  

Міністерства освіти і науки України
(лист ІІТЗО від 06.06.2014 р. №14.1/12-Г-849)

БКК  65.04я7

УДК 911

     П88

П88

Пропонований посібник укладено згідно з новою програмою курсу географії 
для 11-річної школи та вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 
щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Структура посібника така, що до кожної з шести 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 6–х класів, учителів географії, батьків.
  БКК 65.04я7
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Передмова 

Мета посібника — допомогти учням та вчителям географії у підготовці до 
уроків узагальнення у 6 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 неоднозначної від-
повіді на запитання.

	 Завдання третього рівня складності (достатнього) вимагають глибо-
ких 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.
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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. Які процеси належать до зовнішніх сил Землі? Як вони впливають на зміну 
рельєфу? (Дайте розгорнуту відповідь). 

На завдання 10 (високий рівень) дайте розгорнуту відповідь.

10. 

Відповідь на завдання 6 та 7  (середній рівень) впишіть у клітинки друкованими 
літерами.

У завданні 8 (до-
статній 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:  .

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Îöінка: ________________

У завданні 5 (серед-
ній рівень) правиль ну 
від повідь позначайте 
так:  .

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г Д

1

2

3

4

А Б В Г

6

7
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ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  
1. Вкажіть, що викидають на поверхню Землі гейзери:

а) гази;            в) гарячу воду і пару;
б) пил;      г) вулканічні бомби.

2. Вкажіть форму рельєфу з абсолютною висотою над рівнем моря від 0 до 200 метрів:                                                                                                   
а) гори;            в) плоскогір’я;
б) височини;       г) низовини.

3. Вкажіть верхню оболонку Землі:
а) астеносфера;    в) мантія;  
б) земна кора;     г) ядро.

 4. Вкажіть, як утворилися магматичні гірські породи:
а) в результаті застигання магми на поверхні чи в глибинах земної кори;
б) в результаті руйнування інших порід і нагромадження їх уламків на 

суходолі;
в) в результаті зміни порід під дією високих температур і тиску в надрах 

Землі;
г) в результаті перетворення магматичних і осадових порід під високим 

тиском і температур.
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
Завдання з вибором кількох правильних відповідей. 
5. Вкажіть, які рівнини розташовані на території Євразії:      

а) Східноєвропейська;   в) Ла-Платська;
б) Амазонська;    г) Західносибірська.

Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6.  Назвіть три види робіт, які виконує вода.
Закінчіть речення.
7. Підземні поштовхи, що супроводжуються коливанням земної поверхні, на-

зивають ... .

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ
8. Встановіть відповідність між материками і гірськими системами світу:

1) Євразія;         а) Анди;
2) Африка;          б) Кордильєри;
3) Північна Америка;       в) Атлас;
4) Південна Америка.    г) Гімалаї;
       д) Великий Вододільний хребет.

9. Розташуйте послідовно з півночі на південь гори Євразії:
а) Кавказ;    в) Уральські;
б) Саяни;    г) Гімалаї.

Літосфера Варіант 3

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, до якої раси належать люди, що мають темно-коричневий або чорний 

колір шкіри, карі очі, чорне кучеряве волосся, великі губи і широкий ніс:
а) європеоїдної;   в) негроїдної;
б) монголоїдної;   г) австралоїдної.

2. Вкажіть, в якій природній зоні росте червоне дерево:
а) степах;    в) саванах;
б) пустелях;    г) екваторіальних вологих лісах.

3. Вкажіть, на якому півострові розташована Індія:
а) Індокитай;  б) Індостан;  в) Лабрадор;         г) Сомалі.

4. Вкажіть визначення культури:
а) духовна творчість людей, яка охоплює матеріальні та духовні цінності;
б) забезпечує навчання, під час якого передаються знання й уміння;
в) виробляє й використовує знання про навколишній світ;
г) забезпечує медичне обслуговування населення.

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть країни, що межують з Перу:

а) Єгипет;  б) Бразилія;  в) Чилі;     г) Аргентина.
Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6. Назвіть основні види наземного транспорту.
Закінчіть речення. 
7. Сукупність підприємств, на яких добувають корисні копалини і виготовляють 

різноманітну продукцію, називають ... .

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ
8. Встановіть відповідність між країнами та їхніми столицями:

1) Парагвай;    а) Мадрид;
2) Ангола;    б) Банґкок;
3) Іспанія;    в) Асунсьйон;
4) Індія.     г) Луанда;
       д) Нью-Делі.

9. Розташуйте послідовно із заходу на схід країни світу:
а) Росія;    б) Бразилія;  в) США;  г) Японія.

Варіант 4

Тема №6    Прізвище, ім’я_________________________________
     Клас______________ Дата _____________________ 
 

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНЬ ЗАПИШІТЬ У БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ,  
ПОДАНИЙ НА ЗВОРОТІ СТОРІНКИ

Біосфера та ґрунти. Природні комплекси. Планета людей
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

10. Як змінилася кількість населення Землі протягом історичного періоду? (Дайте 
розгорнуту відповідь).

На завдання 10 (високий рівень) дайте розгорнуту відповідь.

10. 

Відповідь на завдання 6 та 7  (середній рівень) впишіть у клітинки друкованими 
літерами.

У завданні 8 (до-
статній 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:  .

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

Îöінка: ________________

У завданні 5 (серед-
ній рівень) правиль ну 
від повідь позначайте 
так:  .

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г

1

2

3

4

А Б В Г Д

1

2

3

4

А Б В Г

6

7




