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Дорогі друзі!

Зошит для практичних робіт і досліджень призначений для роботи в класі 
та вдома. Він містить питання й завдання, спрямовані на закріплення і повто-
рення навчального матеріалу, а також завдання, які передбачають самостій-
ний пошук відомостей з певної теми. 

Структура практикуму відповідає послідовності тем у підручнику. Для 
того щоб успішно виконати завдання, уважно опрацюйте текст відповідної 
теми в підручнику, розгляньте ілюстрації, відповідні карти шкільного атласу, 
а за потреби пошукайте додаткову літературу, матеріали в Інтернеті. 

Усі практичні роботи можна умовно об’єднати в три групи: навчальні, тре-
нувальні, підсумкові.

Навчальні роботи виконують під керівництвом учителя, який пояснює по-
слідовність дій, показує зразок виконання й формулює завдання для первин-
ного закріплення дій учнями.

Тренувальні роботи спрямовані на відпрацювання, удосконалення й кори-
гування вмінь. Ці роботи виконують на уроці під контролем учителя або у ви-
гляді домашнього завдання, результати якого відстежує вчитель. 

Підсумкові роботи учні виконують самостійно. Їх завдання розраховані на 
застосування засвоєних знань і вмінь в умовах, подібних до навчальних і тре-
нувальних робіт, або в інших умовах.

Кожна практична робота містить різну кількість завдань, які відрізняють-
ся рівнем складності. Зірочкою (*) позначені завдання підвищеної складності, 
виконання яких визначає вчитель. 

Завдання для практичних робіт подані в різній формі: удосконалення на-
вичок роботи з картографічним матеріалом (нанесення географічних об’єктів 
на контурну карту, робота з електронними картами), географічними дже-
релами інформації, розв’язання географічних задач тощо; практичні робо
ти дослідницького і творчого характеру (складання картограм, маршрутів, 
комп’ютерних презентацій, схем, характеристик географічних об’єктів, вияв-
лення закономірностей, оцінювання статистичних даних, суспільних явищ, 
складання прогнозів, проведення міні-досліджень).

Бажаємо вам успіхів!

 Автори
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Тема. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і  прямокутних координат, 
висот точок за топографічною картою

Мета: удосконалити вміння користуватися топографічними картами, визначати відстані, 
напрямки, координати, висоти точок; формувати вміння та поглибити навички робо-
ти з топографічними картами. 

Обладнання: топографічна карта, шкільний атлас.

Методичні вказівки

1. Визначення за лініями кілометрової сітки квадрата кілометрової (прямокутної) сітки, 
у якому розташований певний об’єкт. Наприклад, вам потрібно визначити, у якому квадра-
ті розташована точка А. Для цього записують числа в такому порядку: спочатку двозначне 
число, набране більшим шрифтом біля нижньої горизонтальної лінії (координата Х) — 88; 
потім двозначне число, набране більшим шрифтом біля лівої вертикальної лінії (координа
та Y) — 03. Отже, точка А розташована у квадраті 8803.

2. Визначення прямокутних координат точки. Прямокутні координати точки А встанов-
люють за кілометровою сіткою:

• за горизонтальною лінією сітки, що утворює нижню сторону квадрата 8803, визначаємо 
координату X: X = 5988 км;

• вертикальна лінія, що утворює ліву сторону цього квадрата, має значення 2403 км (2 — 
номер геодезичної зони, 403 — значення коорди-
нати Y у кілометрах);

• потім визначаємо відстань від нижньої го-
ризонтальної сторони квадрата (5988) до точки 
А (1,2 см на карті). Якщо масштаб карти 1 : 50 000 
(1 см — 500 м), тоді на місцевості ця відстань 
становить: 500 м × 1,2 см = 600 м. Отже, повна 
координата X = 5 988 600 м. Це означає, що точ-
ка А знаходиться на відстані 5988 км 600 м від 
екватора;

• визначаємо відстань від лівої вертикальної 
сторони квадрата (2403) до точки А (1 см на кар-
ті). 500 м × 1 см = 500 м. Отже, повна координа-
та Y  = 2 403 500 м.

Прямокутні координати — це система коор-
динат, у якій віссю X уважають осьовий меридіан 
6-градусної (геодезичної) зони, а віссю Y — еква-
тор. За допомогою прямокутних координат можна 
визначити відстань у кілометрах і метрах до пев-
ної точки від екватора (координата X може зміню-
ватися від 0 до майже 10 000 км на полюсах) і від 
осьового меридіана (координата Y може зміню-

РОЗДІЛ I. 

Практична робота 1 (навчальна)

Тема 1. ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ
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ватися від 0 до 333 км на екваторі в місцях його перетину з 
крайніми західними і східними меридіанами зони). Запи-
сують прямокутні координати в метрах. Наприклад, якщо  
X = 6019650, Y = 3465200, то за координатою X можна 
визначити відстань від екватора до заданої точки. Вона 
становитиме 6019650 м, або 6019 км 650 м. Що стосуєть-
ся координати Y, то перша цифра 3 вказує на те, що точ-
ка розташована у 3-й геодезичній зоні  і має координату 
465 км 200 м, тобто віддалена від осьового меридіана  
3-ї геодезичної зони в західному напрямку на 34 км  
800 м (500 км — 465 км 200 м = 34 км 800 м). Це поясню-
ється тим, що осьовий меридіан кожної геодезичної зони 
умовно позначають не 0 км, а 500 км. Отже, усі коорди-
нати Y, розташовані на схід від осьового меридіана зони, 
матимуть значення більше 500 км, а розташовані на захід 
менше 500 км.

3. Визначення крутості схилів. Крутість схилів на карті визначають за допомогою шкали 
закладання, яка є на кожному аркуші карти. Горизонтальна основа шкали означає крутість 
схилів у градусах, на горизонтальній осі шкали підписані значення кутів похилу. Щоб ви-
значити крутість схилу, циркулем вимірюють відстань між двома сусідніми горизонталями 
на карті. Цю відстань переносять на шкалу закладання і таким чином визначають крутість 
схилу в градусах.

ХІД РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. За топографічною картою № 34-37-В-в-4 (комплект навчальних топографічних 
карт ДНВП «Картографія», 2014) визначте географічні та прямокутні координати гори Лисої (квад-
рат 6611) і джерела Голубого (квадрат 6513), а також відстань між ними.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 2. За цією ж картою визначте дійсний і магнітний азимути та дирекційний кут 
від борошномельного заводу (квадрат 6511) до водяного млина (квадрат 6611). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 3. За цією ж картою визначте площу фруктового саду (квадрат 6414).

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ЗАВДАННЯ 4. За цією ж картою визначте крутість східного схилу пагорба з позначкою ви-
соти 152,7 (гора Вівсяна, квадрат 6613) між східними горизонталями, розташованими найближче 
до його вершини.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 5*. Поясніть взаємозалежність між кутами орієнтування. Якими літерами по-
значаються ці кути. Які кути позначені на схемі літерами а, б та в? Як називають лінії, позначені 
цифрами 1, 2, 3? Визначте величину цих кутів, використовуючи відповідні формули й математич-
ні дії, якщо проведене на місцевості вимірювання показало, що дерево розташоване в північно-
східному напрямку від спостерігача.  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

• Запишіть висновок про взаємозалежність між кутами орієнтування. Яке призначення і гос-
подарське використання топографічних карт?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Тема.  Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування
Мета: закріпити вміння описувати місцевість, прокладати маршрути за топографічними 

картами та обґрунтовувати оптимальність вибору; розв’язувати задачі (визначення 
координат, відстаней, напрямків, висот тощо); формувати вміння працювати з топо-
графічними картами.

Обладнання:  топографічні карти, креслярське приладдя, курвіметр.

Дослідження

3
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Методичні вказівки

Усі завдання сформульовані умовно, щоб кожний учитель міг конкретизувати завдання 
за топографічною картою, яку ви використовуєте на уроці.

Пригадайте, що таке азимут, сторони горизонту.

Опис маршруту (інструкція)

1. Точка початку маршруту: населений пункт або інший об’єкт; географічні й прямокут-
ні координати цього об’єкта.

2. Рельєф поверхні, якою пролягає маршрут: рівнина (плоска, горбиста) чи гірська ді-
лянка, її похил, найвищі й найнижчі абсолютні висоти, окремі елементи рельєфу та їх харак-
теристики.

3. Внутрішні води: найбільші річки, їх притоки, напрямок течії та основні характеристи-
ки; наявність озер, водосховищ, ставків, боліт, джерел тощо.

4. Природний рослинний покрив: лісові масиви (їх розміщення, приблизна площа, ви-
довий склад), гаї, чагарники, окремі дерева, луки.

5. Населені пункти: їх тип, величина, взаєморозташування, відстань і напрямок від 
основ ного маршруту, характер забудови (компактний, розкиданий, лінійний тощо).

6. Промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти: їх перелік, роз-
міщення (у межах поселення, на відстані), характеристика, культурні насадження (сади, ви-
ноградники тощо).

7. Мережа шляхів сполучення: основні дороги, їх типи й напрямок, найважливіші ха-
рактеристики.

Масштаб, номенклатура й розміри аркушів топографічних карт

Масштаб
Номенклатура

(останнього
аркуша карти)

Кількість аркушів
карти

Розміри аркуша 
в градусній величині

за
широтою

за
довготою

1 : 1 000 000
1 : 100 000
1 : 50 000
1 : 25 000
1 : 10 000

M-36
M-36-144
M-36-144-Г
M-36-144-Г-г
M-36-144-Г-г-4

—
12 × 12 = 144
2 × 2 = 4
2 × 2 = 4
2 × 2 = 4

4°
20'
10'
5'
2' 30''

6°
30'
15'
7' 0''
3' 45''

Алгоритм дослідження

1. За топографічною картою визначте географічні та прямокутні координати точки, ука-
заної вчителем. 

2. Позначте на топографічній карті точку за вказаними вчителем географічними коор-
динатами.

3. За топографічною картою визначте відстань (горизонтальне  прокладення) між точка-
ми, указаними вчителем.

4. За топографічною картою визначте дирекційний кут лінії, указаної вчителем.
5. Позначте на топографічній карті лінію за вказаним учителем дирекційним кутом.
6. За топографічною картою визначте географічний і магнітний азимути лінії, указаної  

вчителем.
7. Позначте на топографічній карті лінію за вказаним учителем географічним азимутом.
8. За топографічною картою № 34-37-В-в-4 (комплект навчальних топографічних карт 

ДНВП «Картографія», 2014) прокладіть найоптимальніший маршрут від школи, що знахо-
диться в селі Федорівка (квадрат 6510), до ставка Чорний (квадрати 6513 і 6613) та опишіть 
його.
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Тема. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок України, 
географічних центрів України та Європи і зазначення їх назв; визначення координат 
точок, протяжності території України в градусах і кілометрах 

Мета: закріпити вміння визначати за картами географічні координати певної точки та ви-
мірювати відстань між заданими точками в градусах і кілометрах; формувати вміння 
працювати з картами шкільного атласу та контурними картами. 

Обладнання: шкільний атлас, контурна карта, простий і кольорові олівці.

Методичні вказівки (до завдання 6) 
Для визначення географічних координат центру Європи використовують три способи:
1) материковий — 54° 43' пн. ш., 26° 09' сх. д. (біля пос. Ворняни на північному заході Бі-

лорусі поблизу кордону з Литвою); межа Європи проходить вздовж берегової лінії материка, 
далі по Уралу, річках Урал, Кума, Манич, Дон;

2) із близькими островами — 54° 36' пн. ш., 24° 04' сх. д.; коли включені всі близькі ост-
рови — Велика Британія, Ірландія та ін. разом із водним простором між ними (у центрі Лит-
ви — біля пос. Бірштонас на південь від Каунаса);

3) Європа в цілому — 59° 09' пн. ш., 21° 23' сх. д.; коли включені всі далекі острови (у Бал-
тійському морі на північний захід від естонського острова Хійумаа).

ХІД РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Позначте на контурній карті:
• державний кордон України — потовщеною червоною лінією:
• кордони держав, які межують з Україною, — тонкою червоною лінією; 
Підпишіть їх назви і столиці.

ЗАВДАННЯ 2. Позначте на контурній карті природні об’єкти, якими проходить кордон 
України:

• моря — Чорне та Азовське;
• протоку — Керченську;
• річки — Дунай з притоками Прутом і Тисою, Дністер, Сан, Західний Буг, Прип’ять, Дні-

про, Снов, Сіверський Донець з притокою Деркулом;
• низовини — Закарпатську й Поліську;
• гори — Українські Карпати.

РОЗДІЛ ІI. 

Практична робота 2 (тренувальна)

Тема 1. УКРАЇНА НА ПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ  
ЄВРОПИ І СВІТУ
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ЗАВДАННЯ 3. Визначте координати крайніх точок України, користуючись фізичною кар-
тою. Заповніть таблицю за зразком.

Крайні точки Географічна широта — φ Географічна довгота — λ

Північна: с. Грем’яч, Новгород
Сіверського району Чернігівської 
області

Південна:

Західна:

Східна:

ЗАВДАННЯ 4. За даними координатами позначте крайні точки на контурній карті.

ЗАВДАННЯ 5. За координатами крайніх точок визначте географічний центр України (точка 
перетину серединної паралелі та серединного меридіану). Скористайтеся формулами.

φс =                       ,  де φ — географічна широта:     φс =                        =                       = ____ пн. ш.

λс =                        , де λ — географічна довгота:       λс =                       =                        = ____  сх. д.

 
Це — смт ______________________________

ЗАВДАННЯ 6. Визначте за картою протяжність України в градусах і кілометрах по ме-
ридіану 34° сх. д. і паралелі 48° пн. ш.

ЗАВДАННЯ 7. Позначте на контурній карті географічний центр Європи (материковий; 
з близькими островами; Європа в цілому) за географічними координатами (див. методичні 
вказівки на с. 8).

Тема. Порівняльна характеристика географічного положення України з країнами світу 
(2–3 країни на вибір)

Мета: навчитися характеризувати географічне положення України, визначати позитивні та 
негативні риси, сучасні геополітичні пріоритети держави та порівнювати географічне 
положення України з іншими країнами світу.

Обладнання: політична карта світу, політична карта Європи, контурна карта Європи, олівці.

Алгоритм дослідження

1. Користуючись різноманітними джерелами інформації (інтернет-ресурси, картографіч-
ні та географічні джерела, текст підручника тощо) складіть порівняльну характеристику гео-
графічного положення України, Німеччини та США. Заповніть таблицю за зразком.

φпн + φпд

2

λсх + λзх

2

Дослідження

λсх + λзх

2

φпн + φпд

2
         + 

2

         + 
2
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Чинники, які визнача-
ють географічне 
положення (ГП)

Назви країн Подібне та  
відмінне в ГП

Україна Німеччина США

І. Географічне положення країни

— щодо нульового  
меридіана

— щодо екватора

— щодо океанів і морів

— щодо кліматичних 
поясів

ІІ. Економіко-географічне положення

— з якими країнами 
межує

— чи знаходяться по-
близу кордонів країни 
«гарячі точки» регіо-
нальних конфліктів

— чи перетинають краї-
ну важливі міжнародні 
шляхи сполучення

— чи знаходяться по-
близу кордонів країни 
важливі мінерально- 
сировинні бази світу

ІІІ. Можливості економічного співробітництва з країнами-сусідами

З якими країнами-сусі-
дами налагоджені еко-
номічні зв’язки

Участь у міжнародних 
організаціях

Висновок

Переваги географічно-
го положення країни

Як ГП впливає на роз-
виток країни

    
2*. Користуючись картами шкільного атласу, охарактеризуйте географічне положення 

вашої області. Запишіть, які переваги її географічного положення. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Т. Г. Гільберг
Л. Б. Паламарчук
В. В. Совенко

ТеСТоВі заВдання

уч_______ 8 ___ класу

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

_____________________________

Схвалено для використання в загальноосвітніх 
навчальних закладах

Київ
«Грамота»

2016



2

МеТодИЧні РеКоМендаЦіЇ
Посібник із тестовими завданнями з географії для учнів 

8 класу складений відповідно до чинної програми «Геогра
фія», затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів 
об’єднані за темами та подані у двох варіантах. Їх мета — ви
явити рівень підготовки учнів з конкретної теми та вміння 
застосовувати набуті знання на практиці. Вони містять за
вдання чотирьох рівнів складності.

Перший рівень складається з чотирьох завдань. Відпо
віді у вигляді альтернативних тверджень наведені безпосе
редньо під кожним запитанням. Учні знаходять і вибира
ють (обводять) правильну відповідь. Кожне запитання має 
одну правильну відповідь, що оцінюється в 0,5 бала.

Другий рівень має три завдання на встановлення відпо
відностей частин (логічні пари), правильної хронологічної 
або логічної послідовності, заповнення таблиць із завдан
нями або схем. Завдання вважається правильно викона
ним, якщо в таблицях відповідей записані всі правильні 
комбінації цифр і букв. Такі завдання дають можливість 
перевірити вміння учнів зіставляти географічні об’єкти з їх 
розміщенням на картосхемі, географічні поняття та їх ви
значення, назви географічних об’єктів та їх особливостей 
(характеристик). Завдання на заповнення таблиць і схем 
потребують більш глибоких знань, логічного мислення, 
аналізу мате ріалу, що вивчається. Правильна відповідь 
цього рівня оцінюється 1 балом.

Третій рівень містить два завдання. Запитання сформу
льовано так, щоб, виходячи з особистого розуміння матеріа
лу, користуючись картографічними знаннями, учні мали 
можливість визначити закономірності географічних про
цесів і взаємозв’язки природних компонентів. Кожне запи
тання оцінюється 2 балами.
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Четвертий рівень — творчий — уключає одне завдання, 
правильна відповідь на яке оцінюється 3 балами. Це завдан
ня потребує узагальнення матеріалу, установлення певних 
територіальних закономірностей, порівняння об’єктів і 
явищ, географічного мислення, уміння робити вибір і при
ймати нестандартні рішення; уміння виявляти суть і шляхи 
вирішення проблеми, оцінювати й прогнозувати географіч
ну ситуацію на основі географічних знань і міжпредметних 
зв’язків.

Таблиця оцінювання

Рівень 
складності

Кількість  
запитань

Максимальна  
кількість балів за 
одне запитання

Загальна  
кількість балів

І 4 0,5 2

ІІ 3 1 3

ІІІ 2 2 4

ІV 1 3 3

Усього 10 – 12

Сподіваємося, що цей посібник буде вашим компасом в 
океані знань: допоможе краще пізнати шкільний курс гео
графії, а вчителям — у творчій праці.

Бажаємо успіхів!
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ПОРАДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  
ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

На виконання тестового завдання з географії відводить
ся 45 хвилин (1 година), тому необхідно розподілити сили 
так, щоб укластись у визначений час. Тематичний тест 
складається з 10 завдань різних типів і рівнів складності.

Спочатку необхідно ознайомитися з правилами вико
нання завдань певного типу. Після цього уважно прочитати 
умову завдання й спробувати знайти правильну відповідь, 
яку треба позначити у відведеному для цього місці зошита. 
Позначки вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо 
кожного типу завдань. Помилкою вважаються неправиль
но записані, подвійні, підчищені та неохайно виправлені 
відповіді. Якщо ви помилились і вписали неправильну від
повідь, закресліть її і впишіть поряд правильну цифру чи 
букву.

Рекомендуємо виконувати завдання в тій послідовності, 
у якій вони подані в зошиті. Якщо завдання викликає у вас 
труднощі, перейдіть до виконання іншого завдання.

Наприкінці виконання роботи поверніться до тих за
вдань, які, на ваш погляд, були складними. Ще раз уважно 
прочитайте й намагайтеся знайти додаткові аргументи на 
користь одного з варіантів відповіді. Якщо у вас залишився 
час, перевірте, чи правильно ви позначили відповіді. Пере
гляньте завдання, які викликали у вас сумніви. Робота вва
жається виконаною, якщо ви повністю заповнили бланки 
відповідей.
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Тематичне оцінювання № 1

ВСТуП. 

РоздіЛ і. ГеоГРафіЧна КаРТа і РоБоТа з нею   

І варіант

І рівень. Завдання 1–4 мають по чотири варіанти відповіді, се-
ред яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть правильну відповідь і 
обведіть її кружечком. 

1. Основною причиною виникнення спотворень на картах є

а перенесення сферичної поверхні на площину
Б різний розмір карт
В різний масштаб карт
Г використання різних проекцій

2. Кут між напрямком на Північний магнітний полюс і на пев
ний предмет називають 

а дирекційним кутом 
Б магнітним азимутом
В істинним (дійсним) азимутом
Г магнітним схиленням

3. Ученийфундатор української наукової географії, який роз
вивав у своїх працях антропогеографічний напрямок, — це

а П. Чубинський
Б П. Тутковський
В С. Рудницький
Г В. Вернадський

4. На малюнку зображена 

а конічна проекція
Б поліконічна проекція
В циліндрична проекція
Г азимутальна проекція
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ІІ рівень. Завдання 5–6 передбачають установлення послідовності 
та відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть 
відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки (×) у табли-
цях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. Завдання 7 
передбачає правильне заповнення таблиці.

5. Розташуйте прізвища вчених і дослідників території України 
в хронологічному порядку.

а Г. де Боплан
Б Геродот
В В. Докучаєв
Г Л. Руденко

6. Установіть відповідність. 

7. Заповніть таблицю.

Картографічні проекції

за видом допоміжної поверхні за характером спотворень

1 2 3 4

Умовні позначення
а спосіб картодіаграм  
Б контурні
В знаки руху
Г пояснювальні знаки
д позамасштабні знаки

а Б В Г д
1
2
3
4

Пояснення
1 передають на карті явища, які 

переміщуються в просторі
2 допомагає відобразити аб

солютні значення кількіс
них показників на окремих 
територіях

3 доповнюють характеристи
ку об’єкта 

4 відображають справжні роз
міри об’єктів (наприклад, ліс, 
сад, луки, болото)
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ІІІ рівень. Завдання 8–9 відкритої форми (обсяг письмової відповіді 
обмежений кількістю рядків).

8. Запишіть сучасні методи географічних досліджень.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9. Заповніть схему. 

ІV рівень. Завдання 10 відкритої форми (обсяг письмової відповіді 
обмежений кількістю рядків).

10. Дайте визначення поняття «картографічна генералізація». 
Поясніть, чому без генералізації не можна було б користуватися 
географічними картами. 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Ознаки топографічних карт
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ІІ варіант

І рівень. Завдання 1–4 мають по чотири варіанти відповіді, се-
ред яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть правильну відповідь і 
обведіть її кружечком.

1. Учений, який не досліджував територію України, — це 

а В. Докучаєв 
Б В. Кубійович 
В С. Рудницький 
Г Г. Галілей 

2. На малюнку зображена 

а конічна проекція
Б циліндрична проекція
В поліконічна проекція
Г азимутальна проекція

3. Кут між напрямком на Північний географічний полюс і на 
певний предмет називають

а магнітним схиленням
Б істинним (дійсним) азимутом
В магнітним азимутом
Г дирекційним кутом

4. Площа  не спотворюється на карті у

а рівновеликій проекції
Б довільній проекції
В рівнокутній проекції 
Г циліндричній проекції

ІІ рівень. Завдання 5–6 передбачають установлення послідовності 
та відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть 
відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки (×) у табли-
цях відповідей на перетині відповідних колонок і рядків. Завдання 7 
передбачає правильне заповнення таблиці.
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5. Розташуйте історичні події та періоди в хронологічному по
рядку.

а приєднання до України Північної Буковини і частини 
Бессарабії

Б існування Київської держави
В існування Скіфської держави
Г установлення кордону з Польщею та 

приєднання до України Закарпаття

6. Установіть відповідність.

7. Заповніть таблицю.

Класифікація карт

За масштабом
Масштаб, що відповідає певній 

групі карт

1 2 3 4

Поняття
а генералізація
Б картографічна проекція
В географічна карта
Г атлас
д легенда карти

Визначення
1 система умовних знаків та 

пояснень до карти
2 систематизоване зібрання карт 

певної тематики
3 відбір та узагальнення кар

тографічного матеріалу 
4 зменшене зображення земної 

поверхні, яке передає інфор
мацію про певну територію

а Б В Г д
1
2
3
4
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ІІІ рівень. Завдання 8–9 відкритої форми (обсяг письмової відповіді 
обмежений кількістю рядків).

8. Запишіть геологічні ери.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

9. Заповніть схему. 

ІV рівень. Завдання 10 відкритої форми (обсяг письмової відповіді 
обмежений кількістю рядків).

10. Дайте визначення поняття «топографічна карта». Запишіть 
види вимірювань, які можна на ній провести.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Об’єкти вивчення географії
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Тематичне оцінювання № 2

РоздіЛ іі. Географічний простір україни

РоздіЛ ііі. Природні умови і ресурси україни

Тема 1. РеЛьєф, ТеКТоніЧна Та ГеоЛоГіЧна БудоВа, 
МінеРаЛьні РеСуРСИ

Тема 2. КЛіМаТ і КЛіМаТИЧні РеСуРСИ 

І варіант

І рівень. Завдання 1–4 мають по чотири варіанти відповіді, се-
ред яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть правильну відповідь і 
обведіть її кружечком. 

1. Зміна часу на території  України пояснюється 

а зміною ритмів
Б рухом Землі навколо своєї осі
В рухом Землі навколо Сонця 
Г великою протяжністю території країни з півночі на пів

день

2. Основним чинником формування помірного континенталь
ного типу клімату на території України є 

а географічна широта
Б близькість Чорного й Азовського морів
В віддаленість від Північного полюса
Г Кримські гори

3. На картосхемі зображена 

а Вінницька область
Б Сумська область
В Луганська область
Г Закарпатська область


