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1. Назвати, хто першим досяг берегів Америки: 
а) Васко да Гама;          б) Фернан Магеллан; в) Христофор Колумб;          
г) Жак-Ів-Кусто 
2. Яким видом транспорту доцільно перевозити на великі відстані в межах України 
значні обсяги коксу, нафти і нафтопродуктів? 

а) автомобільним; в) водним; 
б) трубопровідним; г) залізничним. 

 
3. Країна, для якої характерні фіорди: 
а) Франція;                б) Португалія;              в) Норвегія;                 г) Греція. 
4. Укажіть чинники, що впливають на розміщення підприємств харчової 
промисловості України. 

а) споживчий і трудовий;   в) сировинний і трудовий;   
б) сировинний і споживчий;   г) трудовий і енергетичний. 

5. Найнижчий рівень води в річці за рік має назву: 
а) повінь;              б) паводок;               в) межень. 
6. Укажіть тип економіки, що характерний для України 

а) ринкова;   в) змішана; 
б) перехідна; г) командно-адміністративна. 

 
7. Виберіть з переліку види картографічних проекції за видами допоміжних 
поверхонь: 
а) рівновелика          б) рівнокутна  в) конічна     г) довільна 
8. Оцініть рельєф місцевості, зображеної на фрагменті карти. У якій точці можна 
спостерігати за рухом транспорту на всьому відрізку шосе, позначеному на карті? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Установіть відповідність між картографічним зображенням півострова та назвою 
розташованої на ньому країни. 

 
            А Норвегія 

Б Італія 
В Саудівська Аравія 
Г Іспанія 
Д Республіка Корея 

 
 
10. Співвіднесіть форму організації виробництва та її тлумачення: 
а) Концентрація 1) це організація виробничих зв’язків між підприємствами для випуску 

певної продукції. 
б) Спеціалізація 2) це зосередження виробництва на великих підприємствах. 
в) Кооперування 3) це своєрідне стягування економічними зв’язками до великого міста 

навколишніх поселень, що приводить до формування міської агломерації. 
г) Агломерування 4) це випуск підприємством однорідної продукції. 
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