
Зразок тестового завдання  конкурсного випробування з географії для вступу 

в 10-й  клас економічного  профілю 

1 рівень. 

1. Знайди зайве,

До глобальних проблем відносяться- 

а) екологічні; 

б) інтеграційні; 

в) продовольчі. 

2.Зони нестабільності характерні для проблем: 

а) геополітичних;  

б) економічних;  

в) демографічних. 

3. Стрімке зростання кількості населення створює глобальну проблему:

а) демографічну;  

б) економічну;  

в) геополітичну. 

2 рівень. 

Дати визначення: 

1) Що таке глобальні проблеми людства?

2)Енергетична проблема ….

3)Продовольча проблема……

3 рівень. 

1. Охарактеризувати енергетичну і сировинну проблеми.

2. Чому проблеми країн, що розвиваються є глобальними?

3. Назвати регіони та країни світу найбільшого прояву проблеми війни і миру.

 4 рівень. 

1. Пояснити причини виникнення нових глобальних проблем, із подальшим розвитком

цивілізації. 

2. Пояснити, чому і як демографічна проблема пов'язана з продовольчою.



 

3. На вашу думку, як можна вирішити глобальні проблеми людства? 

 

          Тренувальні завдання учням 10 класів для вступу в профільний економічний клас. 

1 рівень. 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.                                                                                                                                                     

1.Адміністративна область України в якій компактно проживають греки? 

А.Вінницька. Б.Донецька. В.Полтавська. Г.Луганська.                                                                

  2. Центри суднобудування в Україні. 

А.Дніпро, Кропивницький. Б.Харків, Київ. В. Херсон, Миколаїв. Г.Рівне, Луцьк. 

 3. Для якої галузі промисловості найбільш характерна форма виробництва кооперування    

А. Машинобудування. Б. Металургія. В. Хімічна промисловість Г Легка промисловість      

4. Для якого району України характерна така спеціалізація: видобуток кам*яного вугілля, 

виробництво чавуну та прокату?  

А. Придніпровський. Б. Столичний.В.Донецький.Г Центральний.  

5.Укажіть місто, де проживає більше 1млн. осіб.  

А.Львів. Б.Полтава. В.Одеса. Г.Суми                                                                                                                           

2 РІВЕНЬ 

Визначити правильну послідовність.                                                                                                                                               

1. Установіть послідовність вирощування олійних культур залежно від природної зони з 

півночі на південь;        

А. Льон-кудряш Б..Соняшник. В.Соя. Г.Ріпак. 

2.Установіть послідовність між родовищами нерудних корисних копалин.                                      

1.Калійні солі.                              А.Артемівське. 

2.Сірка                                          Б.Калушське. 

3.Кухонні солі                             В.Новий Роздол.  

4Вогнетривкі глини                    Г. Просянівське.  

  Д.Часовоярське                                                                         

3 Рівень 

Завдання відкритого типу. 

1.Коротко охарактеризувати ФГП України. 

2. Накреслити схему легкої промисловості України. 

3. Чим відрізняється перший тип відтворення населення від другого? 



 

 

4 рівень 

Завдання на виконання математичних розрахунків і позначення на контурній карті. 

 

Задача 1 

На кінець 2018 року населення Угорщини становило 9млн.775 568 осіб. За допомогою 

даних розрахуйте чисельність населення країни.Народжених-850000 осіб Померлих-

960125 осіб. Міграційний приріст населення-20000 осіб .           

Задача 2 

Обчисліть, користуючись таблицею, показники природного приросту населення однієї з 

країн світу за рік, якщо там проживає 500 тис. осіб.      

Рік Народжуваність 

на 1 тис. чол. 

Смертність, 

на 1 тис. 

чол. 

Еміграція, 

тис. чол. 

Імміграція, 

тис. чол. 

Населення, 

тис чол. 

2016 13 15 8 7 500 

 

Завдання 3 

Позначте та підпишіть на контурній карті країни першого та другого типу відтворення (по 

5 країн) 

                                                                                                          


