
Перевірочна контрольна робота 

Географія 8 клас 

Тема: Ландшафти України. Природокористування. Демографічні процеси 

й  статево-віковий склад населення світу та України. Розселення 

І рівень (6 х 0,5 б  = 3 бали ) 

1. Укажіть найточніший спосіб обліку населення 

                  А. анкетування населення ;       Б. перепис населення  ;       

                   В. статистичний опис  ;             Г. статистичний звіт  ; 

2. Яка область України має додатковий природний приріст. 

      А. Закарпатська  ;       Б. Чернівецька ;       В. Запорізька   ;    Д. Чернігівська ; 

3. До великих за критерієм людності відносять міста, кількість населення в   

       яких більш ніж 

     А. 50 тис. осіб ;       Б. 250 тис. осіб ;       В. 500 тис. осіб  ;    Д. 100 тис. осіб; 

4.  Що таке «несправжня урбанізація»? 

     А. переселення населення з міст у приміську зону ;       

      Б. збільшення кількості міського населення завдяки його зосередженню в   

         малих містах  ;       

      В. зменшення кількості населення і його частки в загальній кількості  

         населення;     

      Д. відставання темпів розвитку економічної бази міст від темпів зростання   

             їх людності. 

5. Укажіть національний природний парк, де можна побачити зображену 

тварину. 

А «Асканія-Нова» 

Б Дунайський 

В Карпатський 

Г Чорноморський 

 
 

6. Укажіть важливу промислову рибу Чорного моря. 

          А кефаль (лобан)         Б тунець 

          В тріска          Г сайра 

 

ІІ рівень  (2 х 1,5 б  = 3 бали ) 

 

1. Розрахуйте сальдо міграції Одеської області в січні-лютому 2016 року за 

даними: кількість вибулих 2993, кількість прибулих  2974 осіб. 

 

2.  Розрахуйте природній приріст (на 1000 осіб) у Рівненській області у 

січні-лютому 2016 року за даними: кількість народжених 2558, кількість 

померлих 2754 особи. 

ІІІ рівень  (2 х 1,5 б  = 3 бали ) 



1. За наведеними в таблиці характеристиками установіть назви 

географічних об’єктів та позначте 

Характеристика, назва об’єкта Назва 

об’єкта 

Єдиний біосферний заповідник України, розташований у 

горах, — 
 

Природна зона з переважанням трав’янистої рослинності 

— 
 

Природний заповідник, у якому охороняються ландшафти 

згаслого вулкана, — 
 

Національний природний парк, на території якого 

розташоване найглибше озеро України, — 
 

Біосферний заповідник України, розташований у зоні 

степу, — 
 

Природна зона з переважанням хвойних і листяних дерев 

— 
 

 

2. Які є види міграцій за причинами виникнення? 

 

\/І рівень  (1 х 3 б  = 3 бали ) 

1. Які природоохоронні території своєї місцевості ви знаєте? Дайте 

коротку характеристику цього об’єкта.  


