
І семестр 

Практична робота №1 ст.20 підручника 

Практична робота №2 ст.32 підручника 

Практична робота №3 ст.72 підручника 

Практична робота №4 ст.97 підручника 

Практична робота №5 ст.122 підручника( тема 2) 

 

ІІ семестр 

Практична робота №6 ст.140 підручника 

Практична робота №7 ст.175 підручника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата ______________ 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

З ГЕОГРАФІЇ 

УЧНЯ 9 КЛАСУ 

___________________________ 

 

І варіант 

 

І рівень 

1.Укажіть показник, який використовується при обчисленні ІЛР. 

А ВВП країни     Б ВВП з розрахунку на одну особу 

В ВНП      Г ВНП з розрахунку на одну особу  

 

2. Визначте галузь людської діяльності, яка належить до вторинного сектору економіки. 

А виробництво меблів    Б видобування вугілля 

В вирощування пшениці    Г надання транспортних послуг 

 

3. Укажіть чинник, який найбільше впливає на розміщення 

зображеного на малюнку виробництва. 

А споживчий 

Б науковий 

В екологічний 

Г сировинний         Доменний цех 

 

4. Укажіть продукцію, для розміщення виробництва якої науковий чинник найбільш важливий. 

 
 

5. Укажіть державу, яка серед країн Південно-Східної Азії є членом G20. 

А Індонезія      Б Сінгапур 

В Філіппіни      Г В’єтнам 

 

6. Укажіть найважливішу технічну культуру України. 

А льон-довгунець     Б цукровий буряк 

В ріпак      Г соняшник 

 

ІІ рівень 

7. Виберіть три сільськогосподарські культури, які належать до круп’яних та вирощуються в 

Україні. 

1 жито    2 пшениця   3 рис    4 кукурудза 

5 соняшник   6 гречка   7 просо 

 

8. Установіть відповідність між областями України та галузями спеціалізації їх тваринництва, які 

відрізняють їх від інших наведених у переліку областей. 

1 Одеська     А вовняне вівчарство 

2 Рівненська     Б птахівництво 

3 Івано-Франківська    В молочне скотарство 

4 Полтавська     Г м’ясне скотарство 

Д рибальство 



1 2 3 4 

    

ІІІ рівень 

9.Заповніть пропуски в реченнях. 

- Установлення тісних виробничих зв’язків між окремими підприємствами з метою спільного 

виробництва складної продукції називається ______________________________________________ 

- Об’єктом вивчення економічної географії є ______________________________________________ 

- За рівнем розвитку Індія належить до країні з ____________________________________________ 

 

10. Підпишіть на контурній карті три держави — члени «Великої сімки», які розташовані поза 

межами Європи. 
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ІV рівень 

11. Визначте і порівняйте величину ВВП на одну особу в Туреччині (кількість населення 

становить приблизно 80 млн осіб, ВВП — 1589 млрд дол. США) та Сінгапурі (кількість населення 

— приблизно 5,5 млн осіб, ВВП — приблизно 162 млрд дол. США). Визначте, яка з цих країн, на 

вашу думку, має вищий рівень економічного розвитку. Розрахунки і обґрунтування відповіді 

запишіть. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________- 

 

Оцінка _______________ 



 

 

Дата ______________ 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 

З ГЕОГРАФІЇ 

УЧНЯ 9 КЛАСУ 

___________________________ 

 

І варіант 

 

І рівень 

1. Укажіть найважливіший чинник розташування виробництва продукції, 

зображеної на малюнку. 

А працересурсний 

Б транспортний 

В природних умов 

Г сировинний 

 

2.Укажітькраїну — найбільшого у Європі експортера вовняних тканин і взуття. 

А Польща      Б Італія 

В Велика Британія    Г Іспанія 

 

3. Укажіть природну зону, де розміщена більшість цукрових заводів України. 

А мішаних лісів     Б широколистяних лісів 

В лісостеп      Г степ 

 

4.Виберіть із чотирьох запропонованих видів транспорту найдешевший. 

 
 

5. Визначте, яким видом туризму є паломництво мусульман до Мекки. 

А пізнавальний     Б релігійний 

В рекреаційний     Г діловий 

 

6. Виберіть із перелічених фінансових центрів світу найважливіший. 

А Лондон       Б Відень 

В Каїр       Г Брюссель 

 

ІІ рівень 

7. Установіть відповідність між галузями машинобудування та їх важливими 

центрами. 

1 авіакосмічне А Київ 

2 сільськогосподарське Б Маріуполь 



3 суднобудування В Херсон 

 Г Кіровоград 

 

 

 

1 2 3 

 

8. Виберіть три морські порти України. 

1 Нова Каховка 2 Ізмаїл 3 Мелітополь 

4 Сімферополь 5 Феодосія 6 Керч 

7 Макіївка   

 

ІІІ рівень 

9. Позначте на контурній карті три центри автомобілебудування України, 

розпізнавши їх за наведеними характеристиками. 

Характеристика Назва 

1. Місто, центр виробництва потужних вантажних 

автомобілів, призначених для роботи в кар’єрах 

 

2. Поряд із виробництвом легкових автомобілів тут працює 

великий завод, який виробляє авіаційні мотори 

 

3. Центр виробництва великих автобусів  

 

 
 

ІV рівень 

10.Визначтевантажообіг, якщо за рік у країні перевезено 200 млн т вантажів при 

середній відстані їх перевезень 50 км. Розрахунки і пояснення запишіть. 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Оцінка ____________ 

 

 


