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ПЕРЕДМОВА

Посібник призначений для підготовки до зовнішнього незалежного
оцінювання з географії. Запропоновані тестові завдання розроблено за
зразком матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання з географії та
відповідають чинній програмі з географії для загальноосвітніх навчальних закладів. Їх зміст охоплює всі розділи географії. До тесту включено
завдання трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Серед запропонованих чотирьох варіантів відповіді потрібно вибрати
лише один правильний і позначити в табличці значком х.
2. Завдання на встановлення відповідності.
Ці завдання вимагають встановлення відповідності одних географічних понять і термінів іншим. Вони складаються з інструкції та поданої
у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами
(праворуч).
1. У завданнях необхідно встановити відповідність, поставивши в таблиці у відповідних клітинках значки х.
1. Деякі завдання містять малюнки або картосхеми з цифровим позначенням географічних об’єктів або їх складових частин.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності.
У цих завданнях потрібно встановити послідовність певних подій і явищ
у часі або просторі. Вони складаються з чотирьох подій (явищ, об’єктів),
розміщених у довільній послідовності. Кожному завданню відповідає літера. Необхідно встановити правильну послідовність певних подій (явищ,
об’єктів) і поставити у відповідних клітинках значки х.
Структура посібника розроблена так, що завдання складені не за варіантами, а за темами.
Це дозволяє використовувати їх не тільки для контролю знань, а й у
навчальному процесі. Тобто учень, який вивчає певний розділ курсу за
посібником чи підручником, потім виконує завдання, перевіряє правильність своїх відповідей і закріплює та узагальнює знання. Також посібник
може бути успішно використаний учителями географії при закріпленні
й узагальненні матеріалу. Він містить географічні задачі з розв’язками,
що можна використовувати як на уроках географії, так і при підготовці
до ЗНО, що дозволяє належним чином підготувати учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень з географії.
До тестових завдань включені і завдання з множинним вибором, де потрібно вибрати декілька варіантів відповіді, а також зразки завдань ЗНО.
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6 ÊËÀÑ
ВсТУП. ГЕОГРАфІЧНЕ ПІЗНАННя ЗЕМЛІ
І. Виберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть ім’я давньогрецького ученого, який першим вжив термін “географія”:
А Б В Г
А) арістотель;
Б) Геродот;
В) Страбон;
Г) ератосфен.
2. Що в перекладі з давньогрецької означає “географія”?
А) пізнання Землі;
Б) землеопис;
В) будова Землі;
Г) все про Землю.

А Б В Г

3. Коли був введений у науку термін “географія”?
А) 3 тис. р. тому;
Б) у III ст. до н.е.;
В) у III ст. н.е.;
Г) 2,5 тис. р. тому.

А Б В Г

4. Коли в Україні буває найвища висота Сонця над горизонтом протягом року?
А) наприкінці липня – на початку серпня;
А Б В Г
Б) наприкінці травня – на початку червня;
В) наприкінці червня – на початку липня;
Г) наприкінці серпня – на початку вересня.
5. Коли в Україні буває найнижча висота Сонця над горизонтом?
А) наприкінці грудня – на початку січня;
А Б В Г
Б) наприкінці січня – на початку лютого;
В) наприкінці лютого – на початку березня;
Г) в середині лютого.
6. Від чого залежить висота Сонця над горизонтом?
А) від кута падіння сонячного променя;
Б) від річного руху Землі;
В) від добового руху Землі;
Г) від добового та річного рухів Землі.

А Б В Г

7. Вперше градусна сітка з паралелей та меридіанів з’явилася на карті:
А Б В Г
А) ератосфена;
Б) Птолемея;
В) Магеллана;
Г) Бехайма.
8. Хто вперше створив географічний глобус як макет земної кулі?
А Б В Г
А) ератосфен;
Б) Птолемей;
В) арістотель;
Г) Бехайм.
9. Хто вперше обчислив окружність Землі?
А) Піфагор;
Б) ератосфен;
В) Коперник;
Г) арістотель.

А Б В Г
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10 КЛАС
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
І. Виберіть одну правильну відповідь.

1. Виберіть, яке із наведених визначень розкриває поняття “країна”:
А) частина поверхні суходолу на Землі з природними і створеними людською
діяльністю ресурсами, що має певні просторові межі та географічне положення;
Б) територія з визначеними кордонами і населенням, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверенітет (незалежність)
А Б В Г
або бути залежною;
В) територія, заселена етнічно-однорідним населенням;
Г) суверенне політичне утворення, країна з певною територією, господарством і політичною владою в ній. Вона є основним носієм прав і обов’язків
у міжнародних відносинах.
2. Виберіть, яке із наведених визначень розкриває поняття “територія”:
А) частина поверхні суходолу на Землі з природними і створеними людською
діяльністю ресурсами, що має певні просторові межі та географічне положення;
Б) територія з визначеними кордонами і населенням, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверенітет (незалежність)
А Б В Г
або бути залежною;
В) територія, заселена етнічно однорідним населенням;
Г) суверенне політичне утворення, країна з певною територією, господарством і політичною владою в ній. Вона є основним носієм прав і обов’язків
у міжнародних відносинах.
3. Виберіть, яке із наведених визначень розкриває поняття “держава”:
А) частина поверхні суходолу на Землі з природними і створеними людською
діяльністю ресурсами, що має певні просторові межі та географічне положення;
Б) територія з визначеними кордонами і населенням, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверенітет (незалежність)
А Б В Г
або бути залежною;
В) територія, заселена етнічно однорідним населенням;
Г) суверенне політичне утворення, країна з певною територією, господарством і політичною владою в ній. Вона є основним носієм прав і обов’язків
у міжнародних відносинах.
4. Виберіть поняття, яке із наведених визначень розкриває поняття “країна, що
перебуває під владою держави, позбавлена політичної й економічної самостійності, керується на підставі спеціальних законів”:
А Б В Г
А) анклав;
Б) колонія;
В) метрополія;
Г) протекторат.
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5. Виберіть поняття, яке відповідає визначенню: “територія, що керується відповідно до створення після Другої світової війни системи міжнародної опіки
від імені та за дорученням ООН”:
А Б В Г
А) колонія;
Б) метрополія;
В) напіванклав;
Г) підопічна територія.
6. Виберіть із запропонованого переліку визначень залежних країн і територій
те, яке характеризує колонії:
А Б В Г
А) державні утворення, що делегують свої
зовнішньополітичні права суверенній державі;
Б) країни, населення яких позбавлене державності, економічної й політичної
самостійності, а економічні ресурси контролюються владою іноземної
держави;
В) землі, тимчасово передані ООН під управління тієї чи іншої держави;
Г) спільне здійснення влади над однією територією кількома державами.
7. Виберіть із запропонованого переліку визначень залежних країн і територій
те, яке характеризує протекторати:
А Б В Г
А) державні утворення, що делегують свої
зовнішньополітичні права суверенній державі;
Б) країни, населення яких позбавлене державності, економічної й політичної
самостійності, а економічні ресурси контролюються владою іноземної
держави;
В) землі, тимчасово передані ООН під управління тієї чи іншої держави;
Г) спільне здійснення влади над однією територією кількома державами.
8. Виберіть із запропонованого переліку визначень залежних країн і територій
те, яке характеризує підопічні території:
А Б В Г
А) державні утворення, що делегують свої
зовнішньополітичні права суверенній державі;
Б) країни, населення яких позбавлене державності, економічної й політичної
самостійності, а економічні ресурси контролюються владою іноземної
держави;
В) землі, тимчасово передані ООН під управління тієї чи іншої держави;
Г) спільне здійснення влади над однією територією кількома державами.
9. Виберіть із запропонованого переліку визначень залежних країн і територій
те, яке характеризує кондомініум:
А Б В Г
А) державні утворення, що делегують свої
зовнішньополітичні права суверенній державі;
Б) країни, населення яких позбавлене державності, економічної й політичної
самостійності, а економічні ресурси контролюються владою іноземної
держави;
В) землі, тимчасово передані ООН під управління тієї чи іншої держави;
Г) спільне здійснення влади над однією територією кількома державами.

308

