
Контрольна робота  

Географія 11 клас 

1. Укажіть характерну ознаку середземноморського типу клімату, що 

сформувався на Південному березі Криму. 

    А. середня температура липня становить +32 °С 

    Б. середньорічна кількість опадів - 1600 мм 

    В. максимум опадів припадає на осінньо-зимовий період 

    Г. переважають північно-західні та північні вітри 

2.  Улітку повітря у нашій місцевості тепліше, ніж взимку, тому що: 

      А. Земля знаходиться в цей час ближче до Сонця;  

      Б. зростає кут падіння сонячних променів;                                                    

       В. у цей час вітри переносять тепле повітря від екватора. 

3. Як називається короткочасне раптове підняття води в річці? 

       А. заплава 

       Б. межень 

       В.  паводок 

       Г. приплив 

4. Укажіть природний комплекс, в якому сформувався найбільший в світі 

район м’ясного скотарства? 

     А. гілея Африки  

     Б. пампа Південної Америки 

     В. степи Центральної Азії 

     Г. савани Південної Азії 

5.  Розташуйте послідовно (з півночі на південь) природні зони 

Східноєвропейської рівнини. 

А. степи   Б. тундра   В. лісостепи   Г. тайга 



6. У населеному пункті функціонує підприємство, яке істотно забруднює 

атмосферне повітря. Що необхідно врахувати, щоб оселитися в більш 

екологічно безпечній частині цього населеного пункту? 

  А  площу, яку займає підприємство 

   Б спосіб постачання сировини для виробництва продукції 

   В розташування джерел водопостачання населення 

   Г переважаючі напрямки та швидкість вітру 

7. Що зумовило уповільнення темпів скорочення населення в Україні 

впродовж 2007–2016 років? 

  1. реалізація заходів демографічної політики уряду 

  2. додатне сальдо зовнішніх міграцій 

  3. збільшення частки населення старших вікових груп 

  4.  зростання частки жіночого населення 

  5. зростання показників народжуваності 

  6. збільшення щільності населення 

   7. зростання рівня урбанізованості 

8. Укажіть групу сільськогосподарських культур, які доцільно вирощувати в 

межах однієї сільськогосподарської зони. 

     А соняшник, льон-довгунець, рис 

     Б  цукровий буряк, тютюн, хміль 

     В  кукурудза, озиме жито, просо 

     Г льон-довгунець, картопля, озиме жито 

9. До якого функціонального типу міст належить Трускавець? 

    А  промислового центру 

    Б  транспортного центру 

    В  політико-адміністративного центру 

    Г  курортно-оздоровчого центру 



10. Які виробництва мають найвищий рівень концентрації в Києві та 

Харкові? 

  А.  штучних і синтетичних волокон 

  Б. синтетичного каучуку й шин 

  В. азотних і фосфорних мінеральних добрив 

  Г.  фармацевтичних продуктів і препаратів 

11. Які чинники зумовили прихід у західні області України на початку ХХІ 

ст. потужної транснаціональної корпорації в галузі деревообробки «Swiss Krono 

Group»? 

   1. прикордонне географічне розташування регіону 

   2. забезпеченість виробництва місцевою сировиною 

   3. траси магістральних нафто- і газопроводів 

  4. переважання в структурі населення чоловіків 

  5. висока заробітна плата працівників галузі в регіоні 

  6. можливість імпорту деревини з країн Азії та Африки 

   7. можливість експорту продукції до країн Європи 

 

12. Важливою рисою географії промисловості Японії є 

   А. концентрація виробництва в Тихоокеанському промисловому поясі 

   Б. формування вузькоспеціалізованих промислових вузлів і районів. 

  В. прискорений розвиток наукомістких галузей у Периферійній зоні. 

   Г. домінуюча роль столиці в індустріальному розвитку країни. 


