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Передмова 

Мета посібника — допомогти учням та вчителям географії у підготовці до 
уроків узагальнення у 8 класі загальноосвітніх навчальних закладів.

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

До кожної теми наприкінці видання 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 завдання 
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 відпо-
віді 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 питан-
ня, 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.
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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

№ теми 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дата 
проведення
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ПочатКовий рівень                                                                                                 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.                                                                               
1. Вкажіть форму рельєфу, в якій переважно лежить зона мішаних лісів:                          

а) низовина;     б) височина;  в) плоскогір’я;    г) гори.                                                                                                                
2. Вкажіть затоку Чорного моря:                                                                    

а) Бердянська;      б) Обитічна;   в) Таганрозька;           г) Каркінітська.                                                                                                   
3. Вкажіть природно-заповідний об’єкт, який організовано у північній придніпров-

ській частині Дніпропетровської області на межі з Полтавщиною в 1990 році:                                                                                                    
а) Український степовий заповідник;                                                                          
б) Дніпровсько-Орільський природний заповідник;                                                             
в) природний заповідник Єланецький Степ;                                                                       
г) Опукський природний заповідник.                                                                         

4. Вкажіть визначення яйлів:                                                                                          
а) безлісі вершини гірських хребтів Українських Карпат;                                                       
б) гірські пасма й уступи в рельєфі, в яких один схил короткий і стрімкий, а 

інший — довгий і пологий;                                                                     
в) плоскі та безлісі вершини Кримських гір;                                                             
г) знижена ділянка на краю гірських масивів.                                                           

СереДній рівень                                                                                   
Завдання з вибором кількох правильних відповідей.    
5. Вкажіть форми рельєфу, що розташовані на Правобережній Україні:                                   

а) Донецький кряж;        в) Подільська височина;                                                                                     
б) Придніпровська височина;    г) Придніпровська низовина.                     

Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6. Вкажіть три головні пасма Кримських гір.                                                       
Закінчіть речення.                                                                                       
7. Велику частину суходолу, що займає сотні тисяч і навіть мільйони квадратних 

кілометрів, називають ... .                                               

ДоСтатній рівень                                                                                          

8. Встановіть відповідність між фізико-географічними регіонами та рослинним світом:                                                                                          
1) Лісова;          а) різнотравно-типчаково-ковилова та   

       полиново-злакова рослинність;                                                                                                                     
2) Лісостепова;    б) дуб, граб, бук, сосна, вільха, береза,   

       липа серцелиста, папороть, осока;                                                                                             
3) Степова;      в) дуб, граб, бук, сосна, липа, ломикамінь   

       болотистий, верес, журавлина;                                                                                            
4) Кримські гори.         г) дуб, бук, сосна, граб, глід, тис ягідний,   

       ліщина, шипшина, терен;                                                                                                        
       д) смерека, бук, дуб, ялиця, граб.                                                                                                

9. Розташуйте послідовно ПТК, починаючи від найпростішого:
а) урочище;   в) фація;
б) ландшафт;   г) місцевість.

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНь ЗАПишІТь У БЛАНК ВІДПОВІДей,  
ПОДАНий НА ЗВОРОТІ СТОРІНКи

Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування.  
зона мішаних лісів. зона лісостепу. зона степу. Українські Карпати. 

Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну

Варіант 2

тема №4   Прізвище, ім’я_________________________________
     Клас______________ Дата _____________________ 
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виСоКий рівень                                                                                          
10. Охарактеризуйте Західноукраїнський лісостеповий край за планом: а) географічне 

положення; б) корисні копалини;  в) клімат;  г) ґрунти; ґ) рослинний і тваринний 
світ. (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:  .

ÁëанК віДПовіДей

Îö³нка: ________________

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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теМа 3.  внутрішні води. Ґрунти і земельні ресурси. рослинний покрив.  
тваринний світ 

Óчні повинні знати:
 основні річкові басейни України;
 загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок, каналів, озер, лиманів, водосховищ 

України;
 ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод;
 приклади небезпечних явищ природи;
 основні чинники ґрунтоутворення;
 умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів;
 меліоративні заходи, шляхи запобігання ерозії ґрунту;
 основні типи рослинного покриву України;
 фауністичний склад лісів, лук, степів, боліт, водойм;
 види тварин, занесених до Червоної книги України.

Óчні повинні вміти:
 показувати на картах річки: Дніпро з притоками, Сіверський Донець, Південний Буг, Молочну, 

Салгір, Дністер з притоками, Дунай, річки Закарпаття; канали: Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий 
Ріг, Сіверський Донець-Донбас, Північнокримський; озера: Світязь, Ялпуг, Синевир; водосховища 
Дніпровського складу;

 пояснювати зв’язок гідрологічного режиму річок і озер із кліматичними умовами, підземними 
водами;

 давати оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів;
 робити висновки про закономірності в розділ  річкового стоку, поширенні озер, боліт на території 

України;
 характеризувати земельні ресурси України;
 аналізувати карту ґрунтів України;
 робити висновки про закономірності поширення ґрунтів на рівнинній частині України і в 

горах;
 розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України;
 наводити приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і  

зникаючих видів рослин;
 характеризувати видовий склад рослинності, стан рослинних ресурсів;
 робити висновки про закономірності поширення основних типів рослинності в Україні;
 наводити приклади акліматизації та реакліматизації тварин;
 характеризувати видовий склад і поширення тварин, тваринні ресурси України;
 робити висновки про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ре сурсів.

теМа 4. Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування.  
зона мішаних лісів. зона лісостепу. зона степу. Українські Карпати. 
Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну

Óчні повинні знати:
 чинники формування природно-територіальних комплексів (ПТК);
 особливості взаємодії компонентів природи у ПТК;
 одиниці фізико-географічного районування;
 схему фізико-географічного районування;
 природні зони рівнинної частини України;
 чинники формування висотної ландшафтної поясності Українських Карпат і Кримських гір;
 орографію Українських Карпат і Кримських гір;
 загальні риси природних умов морів;
 берегову лінію, великі острови, коси;
 природні ресурси морів та їх екологічні проблеми.

Óчні повинні вміти:
 обґрунтувати межі фізико-географічних країн, зон, провінцій;
 показувати їх на карті та схемі фізико-географічного районування;
 характеризувати взаємозв’язки між зональними компонентами природи у природних зонах;
 наводити приклади природоохоронних територій у природних зонах;
 розпізнавати межі природних країн, зон, підзон;
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 аналізувати схему фізико-географічного районування рівнинної частини України;
 складати повітряні характеристики природних регіонів;
 робити висновки про прояви широтної зональності на території України;
 характеризувати природу Українських Карпат і Кримських гір;
 наводити приклади проявів висотної поясності;
 розпізнавати географічне положення та межі географічних областей Українських Карпат  

Кримських гір;
 аналізувати відмінності у природі Українських Карпат і Кримських гір;
 пояснювати причини виникнення і проявів стихійних природних явищ і процесів у горах;
 робити висновки про закономірності високої поясності в горах, вплив природних умов та 

господарювання в Українських Карпатах і Кримських горах;
 характеризувати природні умови Чорного й Азовського морів;
 пояснювати причини наявності сірководню в Чорному морі;
 показувати на карті найбільші острови, коси, затоки, протоки і  течії;
 робити висновки про стан природних ресурсів Чорного і Азовського морів, проблеми їх 

використання й охорони.

теМа 5. використання та охорона природних умов і природних ресурсів
Óчні  повинні  знати:

 суть поняття “геоекологічна ситуація”;
 сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, законодавчі акти про екологічну ситуацію, природно-

заповідний фонд України;
 вплив аварії на Чорнобильській АеС на стан навколишнього середовища;
 географічне положення, межі, розміри своєї області;
 природоохоронні проблеми своєї області, заповідні об’єкти.

Óчні повинні вміти:
 наводити приклади сучасних ландшафтів, проявів несприятливих природних процесів;
 розрізняти категорії природно-заповідного фонду України;
 пояснювати зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища;
 робити висновки про створення національної екологічної мережі, основні шляхи використання 

й охорони природних ресурс в України;
 аналізувати стан природних ресурсів своєї області;
 проводити елементарні спостереження й характеризувати компоненти природи, сучасні 

ландшафти;
 робити висновки про можливі зміни природних умов, природних ресурсів області у зв’язку з 

господарською діяльністю.


