
Виконуємо на подвійному аркуші паперу у лінійку  

Підписуємо титульну сторінку ( на 7 стрічці) 

 

    Контрольна  робота  з географії 

Учня ( учениці) 11 класу 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 

м. Подільська 

ПІБ 

09.04.20. 

 

Перегортаємо сторінку, воконуємо свій варіант 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА за ІІ семестр 

І варіант 

І рівень (по 0,5 б) 

1. Розпізнайте країну за статево-віковою пірамідою її населення.  

А Нігерія      Б Іран  

В Франція      Г Мексика 

2. Укажіть країну, яка має другий тип відтворення населення. 

А Ефіопія      Б Китай 

В Іспанія      Г Україна 

3. Позначте найважливішу причину переїзду професійних 

іспаномовних футболістів із країн Центральної і Південної 

Америки до Іспанії. 

А Національна                 Б Економічна 

В Релігійна      Г Політична 

4. Позначте країну, для якої вирощування чаю є галуззю міжнародної спеціалізації. 

А Греція                  Б Японія 

В Бразилія      Г Шри-Ланка 

 

5. Виберіть продукцію, яка найбільш відповідає міжнародній спеціалізації Італії. 

 
6. Укажіть місто, яке належить до шести найбільших світових фінансових центрів. 

А Москва      Б Ріо-де-Жанейро 

В Лондон      Г Пекін 

ІІ рівень ( по 1,5 б.) 

7. Закінчіть речення. 

Світосистема – це  

8. Назвіть відомі туристичні об’єкти та в якій країні, вони розташовані. 



 
ІІІ рівень (3 б.) 

9. Обчисліть кількість населення країни (у млн осіб) на кінець року, якщо на його початку ця 

цифра становила 30 млн осіб, коефіцієнт народжуваності протягом року був 18 ‰, коефіцієнт 

смертності — 10 ‰. Сальдо зовнішніх міграцій було додатним і становило 30 тис. осіб. Запишіть 

розрахунки. 

 

ІV рівень (3б.) 

10. Укажіть основні тенденції розвитку світової металургійної промисловості в умовах 

глобалізації. 

 

ІІ варіант 

 

І рівень (по 0,5 б) 

1. Розпізнайте країну за статево-віковою пірамідою її 

населення.  

А Єгипет     Б Індія  

В Колумбія     Г Німеччина 

2. Укажіть країну, яка має другий тип відтворення 

населення. 

А Японія     Б Індонезія 

В Італія      Г Білорусь 

3. Позначте найважливішу причину переїзду професійних футболістів до Франції з її колишніх 

африканських колоній. 

А Економічна     Б Політична 

В Релігійна     Г Національна 

4. Позначте країну, для якої вирощування кави є галуззю міжнародної спеціалізації. 

А Єгипет     Б Туреччина 

В Бразилія     Г Індія 

5. Виберіть продукцію, яка найбільше відповідає міжнародній спеціалізації Німеччини. 

 
6. Укажіть місто, яке належить до шести найбільших світових фінансових центрів. 

А Вашингтон     Б Київ 

В Берлін      Г Сингапур 

ІІ рівень ( по 1,5 б.) 

7. Закінчіть речення. 

Глобальна економіка – це  

8. Назвіть відомі туристичні об’єкти та в якій країні, вони розташовані.  



 
ІІІ рівень (3 б.) 

9. Обчисліть кількість населення країни (у млн осіб) на кінець року, якщо на його початку ця 

цифра становила 50 млн осіб, коефіцієнт народжуваності протягом року був 14‰, коефіцієнт 

смертності — 9‰. Сальдо зовнішніх міграцій було додатним і становило 80 тис. осіб. Запишіть 

розрахунки. 

ІV рівень (3б.) 

10. Укажіть основні тенденції розвитку третинного сектора в умовах глобалізації. 


