
Контрольна робота 

Географія 6 клас 

I рівень (3 бали) 

1. Площа Землі становить: 

а) 149 млн. км2; 

б) 510 млн. км2; 

в) 161 млн. км2; 

г) 510 млрд. км2. 

2. До вод суходолу належать: 

а) поверхневі та льодовикові 

води; 

б) підземні та надземні води; 

в) поверхневі та підземні води 

; 

г) річки та моря . 

3. Частинами Світового океану є: 

а) Моря, затоки, протоки, 

річки; 

б) Моря, затоки, протоки, 

океани. 

4. За походженням острови бувають: 

а) материкові, океанічні, 

коралові ; 

б) коралові, вулканічні, 

материкові ; 

в)  льодовикові, материкові, 

земні; 

г)  давні, молоді, найдавніші. 

5. Групи островів, розташованих неподалік  один від одного 

утворюють: 

а) атол ; 

б) супер-групу; 

в) архіпелаг; 

г) угруповання. 

6. Діяльність річки, пов’язана з руйнуванням ґрунтового покриву, 

називається: 

а) річковою акумуляцією; 

б) річковою ерозією; 

в) річковою системою; 

г) твердим стоком річки . 

7. Верховодка, ґрунтові  та міжпластові води – це: 

а) води морів; 

б) підземні води;  

в) кругообіг води в природі . 

8. Біологічні, енергетичні, мінерально-сировинні  – це: 

а) ресурси Світового океану; 

б) корисні копалини; 

в) кліматичні ресурси; 

г) рухи води в Океані. 

9. Оберіть рядок, в якому правильно названі теплі течії: 

а) Перуанська, Каліфорнійська, течія Західних Вітрів. 

б) Гольфстрім, Куросіо, Північноатлантична. 

10.  Середня солоність вод Світового океану становить: 

а) 35; 

б) 35 % ; 

в) 35 г/мм3; 

г) 35 ‰. 

 

 

 

 

 



11.  Установіть відповідність між закономірностями географічної оболонки та їх 

ознаками: 

А)  цілісність                               1 зміна природних комплексів із висотою 

Б)  ритмічність                            2 зміна природних комплексів від екватора до полюсів 

В)   широтна зональність           3 взаємозв’язок та взаємодія компонентів географічної 

оболонки 

Г ) висотна поясність                 4 періодичність і повторюваність природних процесів та 

явищ у часі 

                                                     5 процес переміщення речовини в природі 

12. Установіть відповідність між природними зонами та їх розташуванням: 

А) савани та рідколісся                           1 в екваторіальному кліматичному поясі 

Б) пустелі та напівпустелі                       2  у субекваторіальних та тропічних широтах 

В) тайга                                                     3 у помірних широтах 

Г ) арктичні та антарктичні пустелі       4 у тропічних і частково субтропічних 

широтах 

                                                                   5 полярні широти 

13. Розташуйте природні зони у напрямі з півночі на південь: 
          А) тайга            Б) тундра        В) савани        Г) степи 

     

14.  Впізнайте географічні об’єкти ( виділені  синім (1, 2, 3) та голубим (4, 

5) кольорами). Запишіть їх назви: 

 

15.  Розташуйте географічні об’єкти у напрямку збільшення площі: 

а) Індійський океан; в) Тихий океан; 

б) Атлантичний океан; г) Північний Льодовитий 

океан. 

16.   Доповніть схему «Типи озер за походженням  улоговин»: 

 

Озера

Тектонічні

 
1 - острів 

  
2 - острів 

  
3 - півострів 

 
4 - океан 

 
5 - озеро 



 


