
І варіант 

1. Прочитайте текст і визначте назву групи країн: «Розташована  в  

південно-західній    частині  найбільшого  океану  група  островів,  

вулканічного, коралового  та материкового походження; на яких є нині 

13 держав». 

Відповідь:_____________ 

2. Територія США складається із: 

а) 48 штатів;         б) 48 штатів і федерального округу; 

в) 50 штатів і федерального округу;  г) 49 штатів. 

3. Найрозвинутішою країною  Латинської Америки є: 

а) Бразилія;     б) США;     в) Нігерія;   г) Венесуела. 

4. Виберіть із перелічених країн ту, що має найбільші запаси міді: 

а) Суринам;             б) Чилі;              в) Марокко;  г) Домініка. 

5. Укажіть країну, що є високорозвиненою: 

а) Південна Африка;     б) Єгипет;     в) Суринам; г) Венесуела. 

6. У міжнародному географічному поділі праці країни Африки – це 

експортери продукції:                                                                                    

а) гірничодобувної промисловості та с/г;                                                                                         

б) харчової промисловості;                                                                                                       

в) лісової та целюлозно-паперової промисловості;                                                                                                             

г) машинобудування. 

7. Яка галузь тваринництва є основною в сільському господарстві 

Австралії? 

а) птахівництво;     б) свинарство;        в) вівчарство;  г) кролівництво. 

8. Позначте правильне твердження: 

а) Австралія – унітарна держава; 

б) Австралія – конфедеративна держава; 

в) Австралія – федеративна держава в складі Британської співдружності 

націй; 

г) Австралія – унія. 

9. Встановіть відповідність між країнами і їх столицями: 

а) Мексика;          1. Буенос-Айрес. 

б) Бразилія;         2. Мехіко. 

в) Аргентина;      3. Сантьяго. 

г) Чилі.             4. Бразиліа. 

 10. Розрахуйте  ресурсозабезпеченість  Бразилії  залізними  рудами  за  

такими даними: загальні запаси залізних руд – 18 млн. тон; щорічний 

видобуток – 135 млн. тон. 

Відповідь:____________ 

ІІ варіант 

1. Прочитайте текст і визначте назву країни: “Країна, що виробляє 40% 

промислової продукції континенту Африка, спеціалізується на 

видобутку вугілля, золота, алмазів".  

Відповідь:_________________ 

2. У Канаді основну частину електроенергії дають: 

а) теплові електростанції;   б) атомні електростанції; 

в) гідравлічні електростанції;  г) припливні електростанції. 

3. Яка територія входить  до складу  Латинської Америки: 

а) територія Північної Америки; 

б) територія обох Америки; яка лежить на пд. від  США; 

в) територія  Північної та Південної Америки ; 

г) територія Південної Америки. 

4. Назвіть один з головних центрів хімічної промисловості США: 

а) Вашингтон;  б) Атланта;  в) Дуглас;  г) Лос-Анджелес. 

 5. Однією з демографічних особливостей Африки є:                                          

а) зменшення кількості населення в арабських країнах;                                                     

б) зосередження основної маси населення в зоні екваторіальних лісів;                                                             

в) швидке зростання населення;                

г) перший тип відтворення населення. 

6. Вкажіть країну Північної Африки:                                                          

а) Ангола; б) Ефіопія;             в) Алжир;       г) Конго. 

7. Укажіть країну, у якій тваринництво є провідною галуззю сільського 

господарства: 

а) Колумбія;  б) Бразилія;  в) Чилі;  г) Аргентина. 

8. Позначте, до якої групи країн за рівнем економічного розвитку 

належить Австралія: 

а) країни, що розвиваються; 

б) країни розвинутої економіки; 

в) середньо розвинуті країни перехідної економіки; 

г) постсоціалістичні країни перехідної економіки. 

9. Встановіть відповідність островів указаним регіонам: 

а) Меланезія;   1. Гавайські о-ви 

б) Полінезія;   2. Нова Гвінея. 

в) Мікронезія;  3. Бермудські о-ви 

г) Північна Америка.  4.  Маріанські о-ви. 

10. Визначить густоту населення  материка Африка, якщо площа 

становить 30,3 млн. км2, а населення 707 млн. чол. 

Відповідь:____________ 



ІІІ варіант 

1. Прочитайте текст і визначте назву країни: “Це країна таємниць і 

загадок, більшість з яких не розв’язані ще й сьогодні. Знаходиться на 

узбережжі Середземного моря. Близько 96% території займають пустелі, 

4% припадає на Дельту і долину річки Ніл. Країна відома ансамблем 

пірамід та Сфінксом”. 

Відповідь:____________ 

2. Однією з найбільших автомобільних компаній США є: 

а) Компанія Фіат; б) Форд моторз;  в) Моторола;     г) Рено моторз. 

3. Світовим експортером кави є країна: 

а) Бразилія;   б) Чилі;   в) Колумбія;  г) Перу. 

4. Основну частку електроенергії в країнах Латинської Америки дають: 

а) ТЕС;  б) ГЕС;  в) АЕС;  г) ВЕС. 

5. Назвіть країну Латинської Америки, що досягла значних успіхів у 

транспортному машинобудуванні, електроніці та електротехніці: 

а) Бразилія;        б) Мексика;  в) Еквадор;       г) Парагвай. 

6. Найбільша за площею території країна Африки:                                                                             

а) Ефіопія;   б) Алжир ;        в) ПАР;   г) Судан. 

7. До Африки належать також країни, розташовані на острові:                                      

а) Куба;                    б) Мадагаскар;       в) Нова Гвінея;        г) Шрі-Ланка. 

8. Позначте правильне твердження: 

а) Океанія – це група островів у Індійському океані; 

б) Океанія – це усі острови Світового океану; 

в) Океанія – це група островів у південно-західній частині Тихого 

океану; 

г) Океанія – це група островів в районі екватора. 

 9. Встановіть відповідність між країнами та їх  столицями: 

а) Австралія;   1. Веллінгтон. 

б) Нова Зеландія; 2. Каракас 

в) Канада;  3. Канберра 

г) Венесуела  4. Оттава. 

10. Визначте густоту населення Австралії, якщо площа 7687 тис. км2, а 

кількість населення 20,3 тис. чол. 

Відповідь:__________ 

 

 

 

 

 

ІV варіант 

1. Прочитайте текст і визначте, про яку країну йде мова: „Країна, що 

виникла на Атлантичному  узбережжі  з  переселених  колоній  Англії.  

Після  проголошення незалежності вони  поступово  розширили  свою 

територію  до  Тихого  океану.  Значні території були „куплені” чи 

просто награбовані в інших держав”. 

Відповідь:_______________  

2. У США основну частину електроенергії дають: 

а) теплові електростанції;   б) атомні електростанції; 

в) гідравлічні електростанції;  г) вітрові електростанції. 

3. Укажіть найбільш розвинені країни Латинської Америки: 

а). Бразилія, Мексика, Аргентина.           б). Венесуела, Уругвай, Чилі. 

в). Перу, Колумбія, Суринам.                  г). Парагвай, Гаїті, Нікарагуа. 

4. Для регіону Латинська Америка характерна: 

а) депопуляція;   б) демографічна криза; 

в) демографічний вибух;  г) екологічна криза. 

5. Визначте країну, яка має 70% світових запасів фосфоритів: 

а) Марокко;        б) Ботсвана;   в) Лесото;    г) Алжир. 

6. Лідером за видобутком нафти та газу серед Африканських країн є :                                                                                                       

а) Туніс;    б) Замбія;  в) Алжир;       г) Мозамбік.  

7. Як райони розвиненого плантаційного сільського господарства відомі 

такі регіони: 

а) Північна Америка;      б) Центральна Америка та Вест-Індія; 

в) Екваторіальна Африка;       г) Австралія.  

8. Виберіть із зазначених островів той, що входить до складу Меланезії: 

а) о. Самоа;       б) о. Мадагаскар; 

в) о. Нова Гвінея;      г) о. Нова Зеландія. 

 9. Встановіть відповідність  між країнами та державним устроєм: 

а) Канада;  1. Конституційна монархія. 

б) США;  2. Країна у складі співдружності. 

в) Тонга;  3. Джамахирія.  

г) Лівія.  4. Президентська республіка. 

10. Визначте забезпеченість  Австралії  земельними ресурсами, якщо  

кількість населення 20,3 млн. чол., земельні  ресурси країни 768,7млн. га 

Відповідь:_____________ 

 

 

 


