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Учні повинні знати:
			що вивчає загальна географія, як змінювалися уявлення про фор ми та природу Землі в давні 

часи;
			учасників подорожей, відкриттів, експедицій різних епох;

			приклади сучасних досліджень і спостережень.

Учні повинні вміти:
			спостерігати і фіксувати зміни погоди та об’єкти природи в різні сезони року;
			користуватися термометром, барометром, флюгером;
			користуватися різними джерелами географічних знань;
			узагальнювати зібраний матеріал про географічні подорожі та експедиції;
			характеризувати основні етапи географічного пізнання Землі;
			аналізувати карти маршрутів подорожей;
			порівнювати наслідки розвитку географів у різні епохи.

Тема 1. Вступ. Географічне пізнання Землі

Тема 2. Земля на плані та карті
Учні повинні знати:

			лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, тропіки, нульовий меридіан, масштаб карти, 
напрямки, умовні позначення;

			відмінності у зображенні місцевості на малюнку, фото-, аерознімку, плані;

			умовні топографічні знаки (не менше 8).

Учні повинні вміти:
			визначати абсолютну й відносну висоту точок місцевості, географічні координати; 
			визначати лінії градусної сітки (меридіани й паралелі, екватор, тропіки, нульовий меридіан), 

способи зображення нерівностей земної поверхні на планеті та карті;
			визначати за планом напрями, відстані, об’єкти місцевості, абсолютну висоту точок;
			орієнтуватися на місцевості за планом;
			пояснювати різницю між зображенням земної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофото- та 

космічному знімку;
			обчислювати географічні координати свого населеного пункту на різних за мас штабом картах.

Тема 3. Літосфера
Учні повинні знати:

			суттєві ознаки понять “літосфера”, “земна кора”, “атмосферна плита”, “гора”, “рівнина”, осно-
вні форми рельєфу, види рухів земної кори, вплив вітру, текучих вод, льодовиків на рельєф 
суходолу;

			своєрідність рельєфу, гірських порід своєї місцевості та причини, що їх зумовили, значення осо-
бливостей рельєфу своєї місцевості для людини.

Учні повинні вміти:
			знаходити відмінності рівнин і гір суходолу за висотою; 
			розрізняти за зовнішніми ознаками осадові, магматичні та метаморфічні гірські породи своєї 

місцевості;
			визначати географічне положення гір і рівнин, їхні висоту і вік;
			позначати і надписувати об’єкти на контурній карті.

основний обсяг знань та умінь

Тема 4. Атмосфера
Учні повинні знати:

			що таке “погода”, “клімат”, “повітряна маса”;
			причини утворення вітру і залежність його від атмосферного тиску;
			причини зміни погоди та пір року своєї місцевості;
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Тема 5. Гідросфера
Учні повинні знати:

			суттєві ознаки понять “океан”, “море”, “затока”, “протока”, “водна маса”, “океанічна течія”, 
“річка”, “озеро”, “болото”, “льодовик”, “підземні води”;

			приклади основних видів суходолу — поверхневих і підземних, частин Світового океану;
			робити висновки про особливості вод своєї місцевості, їхню залежність від рельєфу, належність 

до річкового басейну.

Учні повинні вміти:
			розрізняти способи зображення вод суходолу на плані місцевості, на карті; 
			показувати і визначати за картою географічні об’єкти, позначати їх на контурній карті;
			визначати за картою глибини океанів і морів;
			визначати на місцевості, за картами і планами місцевості залежність напряму й характеру течії 

річок від рельєфу.

Тема 6. Біосфера. Географічна оболонка. Людство  
   на Землі. Природа і населення своєї 

Учні повинні знати:
			суттєві ознаки понять “біосфера”, “ґрунт”, “рослинність”, “тваринний світ”, “географічна обо-

лонка”, “природний комплекс”, “географічний пояс”, “природна зона”;
			особливості взаємодії з іншими оболонками Землі, взаємодію компонентів природи своєї міс-

цевості, рельєфу, клімату, вод, ґрунтів і рослинності;
			способи зображення держав і столиць на політичній карті світу, населених пунктів на плані 

місцевості;
			про вплив природи на людину і її діяльності на природу.

Учні повинні вміти:
			характеризувати природний комплекс своєї місцевості; 
			наводити приклади взаємодії компонентів природи, гірських порід, повітря, вод, рослин і тварин, 

ґрунтів у природі;
	формувати загальні закономірності географічної оболонки;
	позначати на контурній карті кордони держав, підписувати їхні назви та столиці;
	розпізнавати способи зображення держав і столиць на політичній карті;
	користуватися легендами карти і плану своєї місцевості;
	орієнтуватися за планом місцевості, картою;
	визначати географічне положення об’єктів (на вибір) своєї місцевості;
	визначати відстані між окремими об’єктами своєї місцевості;
	обґрунтувати необхідність законів з охорони природи своєї місцевості.

			ознаки погоди в циклоні та антициклоні;

			основні види хмар і опадів, появи освітлення на глобусі та карті.

Учні повинні вміти:
			вести спостереження за погодою, фіксувати необхідні дані; 
			спостерігати типову погоду своєї місцевості за сезонами;
			користуватися термометром, барометром, флюгером;
			обчислювати середні температури, тиск атмосфери, швидкість і силу вітру;
			виділяти відмінності між основними видами хмар і опадів.
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ПочатКовий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  
1. Вкажіть, хто винайшов сонячний годинник та першим накреслив географічну 

карту з використанням масштабу:  
а) Геродот;  б) Анаксімандр;       в) Платон;     г) Піфагор.    

2. Вкажіть державу, що носить ім’я першовідкривача Америки:         
а) Колумбія;    в) Монголія.
б) Венесуела;    г) Мексика.  

3. Вкажіть, хто з дослідників першим досягнув Південного полюса:                                    
а) Фредерік Кук;        в) Отто Шмідт;                                                                                  
б) Роберт Скотт;    г) Руаль Амундсен.      

4. Вкажіть громадянина України, котрий здійснив політ в космос у складі екіпажу 
американського космічного корабля “Колумбія”:                                                                

а) Каленик Геренчук;    в) Леонід Каденюк;                                                                                                        
б) Павло Тутковський;     г) Степан Рудницький.   

СереДній рівень

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.
5. Вкажіть, які землепрохідці ХVІІ ст. досягли Далекого Сходу:                                                         

а) Іван Москвітін;         в) Єрофей Хабаров;                                                                                  
б) Василь Поярков;         г) Михайло Лазарев.                                                                                        

6. Вкажіть, на які науки поділяється фізична географія:                                                                       
а) геоморфологія;       в) географія населення;                                                                                          
б) географія транспорту;       г) ґрунтознавство.  

Закінчіть речення.      
7. Період кінця ХV — до середини ХVІІ ст. називають ... .

ДоСтатній рівень

8. Встановіть відповідність між територією світу та уявною формою нашої пла-
нети в давнину:                                                                                             

1) Стародавня Греція;   а) Земля — диск, що лежить на спинах слонів;                                                                                          
2) Індія;          б) Земля, що має кубічну форму;                                                                                      
3) Японія;              в) Земля — півсфера, яка омивається морем;                                                                                          
4) Вавилон.            г) Земля — диск, що нагадує щит воїна;   
       д) Земля — плоский диск, що лежить на трьох китах.                               

9. Чому Ф. Магеллан помилився, назвавши Тихий океан “Тихим”? (Дайте роз-
горнуту відповідь).   

вступ. географічне пізнання Землі Варіант 1

Тематичне    Прізвище, ім’я________________________________
оцінювання №1  Клас______________ Дата ____________________ 
 

ВІДПОВІДІ ДО УСІХ ЗАВДАНь ЗАПиШІТь У БЛАНК ВІДПОВІДей,  
ПОДАНий НА ЗВОРОТІ СТОРІНКи
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виСоКий рівень

10. Що вам відомо про експедицію Х. Колумба для пошуків західного шляху до 
Індії? (Дайте розгорнуту відповідь).   

Відповідь на завдання 7 (середній рівень) впишіть в клітинки друкованими літерами.

7.

У завданнях 1-4 (початковий 
рівень) правильну відповідь 
позначайте так

БланК віДПовіДей

     А   Б    В    Г

1

2 

3

4

У завданнях 5-6 
(середній рівень) 
правильну відповідь 
позначайте так

     А    Б    В   Г
5

6

  У завданні 8 (достатній рівень) 
  правильну відповідь позначайте так

  

  На завдання 9 і 10 дайте розгорнуту відповідь.
9.

10.

                                                                                                                      

                                                                                                                      

     А   Б    В    Г   Д  

1

2 

3

4

Оцінка:_________________
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ПочатКовий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.  
1. Вкажіть, як називається канал, яким піднімається магма:                                                 

а) лава;              в) жерло;                                                                                  
б) конус;      г) кратер.                                                                                   

2. Вкажіть форму рельєфу з її абсолютною висотою до 1000 метрів:
а) низовини;            в) гори;                                                                             
б) височини;       г) плоскогір’я.                                                                                    

3. Вкажіть осадову гірську породу, що утворилася в результаті відкладання роз-
чинених речовин на дні океанів, морів та озер:                              

а) пісковик;        б) мармур;     в) базальт;           г) пемза.                                                                                         
4. Вкажіть визначення дюни:                                                                      

а) піщані горби заввишки 10–20 метрів, рідко 100 метрів;                                                           
б) дрібні піщані валики, об’єднані в ланцюжки;                                                         
в) горби з піску заввишки 70–150 метрів у вигляді півмісяця;                                                 
г) 1-2-метрові заглиблення, утворені тимчасовими потоками.  

СереДній рівень
Завдання з вибором кількох правильних відповідей. 
5. Вкажіть гори, що розташовані на території Африки:

а) Анди;       б) Атлас;  в) Драконові;  г) Кавказ.
Завдання, що передбачає запис правильної відповіді у таблицю.
6.   Вкажіть, як поділяються рівнини за висотою над рівнем моря.
Закінчіть речення.
7. Наука про історію і закономірності розвитку земної кори називається ... .

ДоСтатній рівень

8. Встановіть відповідність між материками та формами рельєфу:
1) Євразія;         а) Аппалачі.                                                                                          
2) Африка;             б) Великий Вододільний хребет;                                                         
3) Південна Америка;      в) Західносибірська рівнина;                                                                    
4) Австралія.      г) Бразильське плоскогір’я; 
      д) Атлас.                                             

9. На які три основні групи можна поділити гірські породи та мінерали за утво-
ренням? (Дайте розгорнуту відповідь). 

літосфера Варіант 4

Тематичне    Прізвище, ім’я_________________________________
оцінювання №3  Клас_______________ Дата ____________________ 
 

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



30

виСоКий рівень

10. Поясніть, як утворюються метаморфічні гірські породи. Наведіть приклади. (Дайте 
розгорнуту відповідь). 

У завданні 5 (серед-
ній рівень) правильну 
відповідь позначайте 
так      А    Б    В   Г

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

 6.   а)
     б)
     в)

7.

У завданнях 1-4 (початковий 
рівень) правильну відповідь 
позначайте так

БланК віДПовіДей

     А    Б    В    Г

1

2 

3

4

  У завданні 8 (достатній рівень) 
  правильну відповідь позначайте так

  

  На завдання 9 і 10 дайте розгорнуту відповідь.
9.

10.

                                                                                                                      

                                                                                                                      

’

Оцінка:_________________

     А   Б    В    Г   Д  

1

2 

3

4

5
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виСоКий рівень

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

У завданні 5 (серед-
ній рівень) правильну 
відповідь позначайте 
так      А   Б   В    Г

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

 6.   а)
     б)
     в) 

7.

У завданнях 1-4 (початковий 
рівень) правильну відповідь 
позначайте так

БланК віДПовіДей

     А   Б    В    Г

1

2 

3

4

  У завданні 8 (достатній рівень) 
  правильну відповідь позначайте так

  

  На завдання 9 і 10 дайте розгорнуту відповідь.
9.

10.

                                                                                                                      

                                                                                                                      

Оцінка:_________________

     А   Б    В    Г   Д  

1

2 

3

4

5
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