
Перелік завдань підсумкової контрольної роботи 

з предмета географія 

група 15, 1-й курс 

 

Варіант 1 

I. Рівень 

1. За формою державного устрою на сучасній політичній карті світу 

існують такі країни: 

а) республіки і монархії; б) держави і монополії; в) унітарні і 

федеративні. 

2. Які з названих країн відносяться до групи країн планової економіки? 

а) США;                      д) Німеччина;                  и) Італія; 

б) Аргентина;             е)  Куба;                            і)  В’єтнам; 

в) Китай;                     є)  Велика Британія;        ї) Іспанія; 

г) Канада;                   ж) Франція;                       й) Японія. 

3. Основою промисловості країн Європи є: 

а) гірничодобувна промисловість; б) виробництво мінеральних добрив; 

в) виплавка міді; г) машинобудування. 

3 бали 

II. Рівень 

1. Що таке федерація? 

2. Назвіть джерела знань про регіони і країни світу. 

3. Що таке держава? 

3 бали 

III. Рівень 

1. Укажіть типи країн політичної карти світу за рівнем економічного 

розвитку. Приклади. 

2. Охарактеризуйте географічне положення Франції. 

3. Охарактеризуйте трудові ресурси. 

3 бали 

IV. Рівень 

Охарактеризуйте галузі міжнародної спеціалізації США. 

 

3 бали 

 

Варіант 2 

 

I. Рівень 

1. За формою державного правління на сучасній політичній карті світу 

існують такі країни: 

а) республіки і монархії; б) держави і монополії; в) унітарні і 

федеративні. 

2. Які з названих країн відносяться до групи економічно 

високорозвинених країн світу? 

а) США;                      д) Німеччина;                  и) Італія; 

б) Аргентина;             е)  Куба;                            і)  В’єтнам; 

в) Китай;                     є)  Велика Британія;        ї) Іспанія; 

г) Канада;                   ж) Франція;                       й) Японія. 

3. Кількість населення планети становить: 

а) 6 млн. чоловік; б) 150 млн. чоловік; в) більше 15 млрд. чоловік; 

г) більше 7 млрд. чоловік. 

3 бали 

II. Рівень 

1. Що таке монархія? 

2. Що вивчає економічна і соціальна географія світу?. 

3. Що таке країна? 

3 бали 

III. Рівень 

1. Охарактеризуйте етапи формування політичної карти світу. 

2. Охарактеризуйте географічне положення Великої Британії. 

3. Назвіть методи географічних досліджень. 

3 бали 

IV. Рівень 

Охарактеризуйте Японію, місце країни в світі і регіоні. 

 

3 бали 

 

Викладач: ______________ /А.М. Рябоволенко/ 


