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Передмова
Мета посібника — допомогти учням та вчителям географії у підготовці до
уроків узагальнення у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів.
Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми з географії, затвердженої 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 завдань 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 завдання
для перевірки знань з географії, що вимагають неоднозначної відповіді на запитання.



Завдання третього рівня складності (достатнього) вимагають глибоких знань з географії, умінь робити зіставлення та деякі висновки.



Завдання четвертого рівня складності (високого) — це комплексні
питання, які дають змогу учневі проявити творчі здібності, висловити 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.

Оцінка в балах

Сходинки навчальних досягнень
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4
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№ теми
Дата
проведення

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!
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ОСНОВНИЙ ОБСЯГ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Тема 1. Вступ. Політична карта світу. Населення світу.
Учні повинні знати:

q  
що

вивчає соціально-економічна географія світу; відмінність між поняттями
“країна”, “держава”, “залежна країна”, “колонія”; поняття “демографічна
політика”, “демографічний вибух”, “урбанізація”, “субурбанізація”, “міграція”, “еміграція”, “імміграція”, “мегаполіс”;
q 
видатних економ-географів світу; особливості сучасної соціально- економічної типології та регіонального поділу країн світу; етапи формування політичної карти світу; кількість населення світу та окремих країн; типи відтворення
населення; особливості вікового та статевого складу населення; напрямки
основних міграційних потоків; структуру зайнятості населення та відмінність
її за регіонами.

Учні повинні вміти:

q 
характеризувати

джерела географічних знань та методи економіко- географічних досліджень; особливості сучасної соціально-економічної типології та
регіонального поділу країн світу; етапи формування політичної карти світу;
типи відтворення населення; особливості вікового та статевого складу населення; напрямки основних міграційних потоків; структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами;
q 
визначити співвідношення населення за регіонами світу;
q 
описувати найбільші народи та найпоширеніші мови світу, світові релігії;
q 
порівнювати: темпи, рівні, форми урбанізації країн та регіонів;
q 
аналізувати: текстові, картографічні і статистичні матеріали з метою вивчення рис і відмінностей у відтворенні, складі і розміщенні населення різних
регіонів світу;
q 
обґрунтовувати основні вектори зовнішньої політики України;
q 
знаходити і показувати на карті держави;
q 
оцінювати політико-географічне положення країн;
q 
готувати повідомлення і робити узагальнення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних знань.

Тема 2. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси. Світове господарство. Глобальні проблеми людства.
Учні повинні знати:

q 
види природних ресурсів; етапи формування світового господарства;
q 
поняття “географічне та навколишнє середовище”, “антропосфера”,

“природокористування”, “ресурсозабезпеченість”; закономірності розміщення
різних видів природних ресурсів; поняття “міжнародний географічний поділ
праці”, “НТР”; основні райони розміщення провідних галузей промис
ло
вості; основні райони розміщення провідних галузей промисловості; поняття
“глобальні проблеми людства”.

Учні повинні вміти:

q 
визначати

особливості розміщення природних ресурсів; вплив науково-технічних здобутків на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва;
q 
аналізувати за допомогою картографічних і статистичних матеріалів розміщення провідних галузей промисловості світу; сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи їх розв’язання;
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q 
оцінювати

наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку
суспільства;
q 
порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи
країнах світу;
q 
робити висновки про тенденції розвитку господарства, транспорту, міжнародного туризму, напрями зовнішньоекономічних зв’язків.

Тема 3. Країни Європи.
Учні повинні знати:

q 
склад регіону;
q 
особливості розміщення

та формування населення країн та регіонів, урбанізаційні процеси;
q 
галузеву структуру господарства країн Європи.

Учні повинні вміти:

q 
складати комплексну економіко-географічну характеристику країн
q 
робити висновки про причини високого індустріального розвитку

хідної Європи;
значення зв’язків України з державами-сусідами.

регіону;
країн За-

q 
оцінювати

Тема 4. Країни Азії.

Учні повинні знати:

q 
основні риси сучасного стану та розвитку економіки країн Азії;
q 
особливості територіальної й галузевої структури господарства.

Учні повинні вміти:

q 
характеризувати ресурсозабезпеченість окремих країн і регіонів Азії;
q 
пояснювати специфіку населення країн Азії, забезпеченість трудовими

ресурсами і їх використання;
q 
порівнювати особливості господарства різних за рівнем економічного розвитку країн Азії;
q 
оцінювати роль країн Азії в світі.

Тема 5. Країни Північної Америки. Країни Латинської Америки.
Країни Африки, Австралії та Океанії.
Учні повинні знати:

q 
склад території регіону; регіони та найбільші країни; гарячі точки регіону;
q 
історико-географічні особливості розвитку регіонів, та історико-політичні

процеси, що відбуваються в регіоні; специфіку складу населення та системи
розселення;
q 
своєрідність ЕГП кожної з країн; загальні риси ЕГЕ, населення, природноресурсного потенціалу країн регіонів.

Учні повинні вміти:
q 
характеризувати

забезпеченість окремих країн природними ресурсами; основні риси сучасного стану розвитку економіки;
q 
визначати темпи розвитку, особливості галузевої структури та територіальної
організації господарства регіонів; особливості галузевої структури та територіальної організації господарства країн регіонів;
q 
складати порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації промисловості країн регіону та окремих регіонів у межах однієї країни;
q 
аналізувати причини економічної відсталості та бідності багатьох країн Африки.
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Тема №1 			

Прізвище, ім’я________________________________
					Клас______________ Дата ____________________
Âàð³àíò 1

Політична карта світу.
Íàñåëåííÿ світу

ÂІÄÏÎÂІÄІ ÄÎ ÓÑІÕ ÇÀÂÄÀÍÜ ÇÀÏÈØІÒÜ Ó ÁËÀÍÊ ÂІÄÏÎÂІÄÅÉ,
ÏÎÄÀÍÈÉ ÍÀ ÇÂÎÐÎÒІ ÑÒÎÐІÍÊÈ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
1. Вкажіть державний лад в Іспанії:
а) абсолютна монархія;
в) республіка;
б) конституційна монархія;
г) теократична монархія.
2. Вкажіть державу, що належить до високорозвинутих країн:
а) Італія;
в) Польща;
б) Аргентина;
г) Куба.
3. Вкажіть країну, для якої характерний другий тип відтворення населення:
а) Австралія;
в) США;
б) Німеччина;
г) Танзанія.
4. Вкажіть економічну міжнародну організацію:
а) ФАО;
в) ОПЕК;
б) НАТО;
г) ЄБРР.
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть країни з президентською формою правління:
а) Бразилія;
в) Італія;
б) Австрія;
г) Аргентина.
Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6. Вкажіть мегаполіси, що сформувалися на території США.
Закінчіть речення.
7. Процес швидкого зростання міського населення, поширення міського способу
життя та зростання ролі міст у розвитку суспільства називають ... .
ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ
8. Встановіть відповідність між країнами та їхніми столицями:
1) Болівія;
а) Луанда;
2) Ангола;
б) Ханой;
3) Таїланд;
в) Прага;
4) Чехія;
г) Бангкок;
д) Ла-Пас.
9. Розташуйте послідовно регіони світу за середньорічним приростом населення,
починаючи від найбільшого:
а) Європа;
в) Австралія;
б) Азія;
г) Африка.
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ
10. Які риси характерні для економік країн “Великої сімки”? (Дайте розгорнуту
відповідь.)

ÁËÀÍÊ ÂІÄÏÎÂІÄÅÉ
Ó çàâäàííÿõ 1–4 (початковий рівень) ïðà
âèëüíó â³äïîâ³äü ïîçíà
÷àéòå òàê:
.

А

Б

В

Г

1
2
3

Ó çàâäàííі 5 (середній рівень) ïðàâèëüíó
â³äïîâ³äü ïîçíà÷àéòå
òàê:
.

А

Б

В

Г

4

Â³äïîâ³äü íà çàâäàííÿ 6 та 7 (середній рівень) âïèø³òü у êë³òèíêè äðóêîâàíèìè
ë³òåðàìè.
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7

У завданні 8 (достатній рівень) правильну відповідь позначайте так:
.

А
1
2
3

Б

В

Г

Д

У завданні 9 (достатній рівень) правильну
відповідь позначайте
так:
.

4

А

Б

В

Г

1
2
3
4

Íà çàâäàííÿ 10 (високий рівень) äàéòå ðîçãîðíóòó â³äïîâ³äü.
10.

Îö³íêà: ________________
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