Збірник тестів з географії
1

Державне утворення, оточене з усіх боків територією іншої держави, називається:
а) колонією; б) домініоном; в) анклавом; г) протекторатом.

в

2

Найбільшою країною за територією серед перерахованих є:
а) США; б) Індія; в) Бразилія; г) Канада; д) Китай.

г

3

Яка мікродержава розташована в Піренеях?
а) Андорра; б) Монако; в) Монте-Карло; г) Ліхтенштейн; д) Сан-Марино.

а

4

Вихід до трьох океанів має:
а) Чилі; б) Панама; в) Канада; г) Колумбія.

в

5

Назвати європейську мікродержаву-республіку:
а) Сан-Марино; б) Науру; в) Ліхтенштейн; г) Македонія.

а

6

Територіальними водами держави вважається прибережна частина моря шириною:
а) 50 миль; б) 5 миль; в) 100 миль; г) 12 миль.

г

7

Який з названих показників є основним для визначення рівня економічного розвитку країни?
а) величина ВВП на душу населення; б) темпи розвитку промислового виробництва; в) виробництво продукції на
душу населення; г) абсолютні показники виробництва продукції; д) природний рух населення.

а

8

Основним показником рівня економічного розвитку країни є:
а) середній дохід на душу населення за рік; б) рівень використання нових технологій; в) об’єм виробленої продукції
та послуг; г) рівень освіти і науки.

а

9

Яка країна Африки є найбільш розвинутою?
а) Нігерія; б) Конго; в) Алжир; г) Марокко; д) Південно-Африканська Республіка.

д

10

В якому регіоні знаходиться найбільша кількість найбідніших країн світу?
а) Азії; б) Латинській Америці; в) Австралії та Океанії; г) Африці.

г

11

Яка з перерахованих країн входить в групу найбільш розвинених країн світу, є членом Британської Співдружності,
значним експортером лісової продукції і кольорової металургії, нафти і зерна на світовий ринок?
а) Австралія; б) Нова Зеландія; в) ПАР; г) Канада.

г

12

Держава-монархія – це держава:
а) головою якої вважається імператор, король, а верховна влада передається за спадкоємністю; б) яка має
адміністративно-територіальну структуру з єдиною законодавчою і виконавчою владою; в) в якій, крім єдиних
законів і органів влади, існують законодавчі, виконавчі і судові органи влади на окремих територіях; г) яка має
політичну незалежність, самостійність у внутрішніх і зовнішніх справах.
Яка з перерахованих країн світу є абсолютною монархією?
а) Непал; б) Ірак; в) Саудівська Аравія; г) Лаос.

а

За державним устроєм Великобританія – це:
а) парламентська монархія; б) республіка; в) абсолютна монархія.

а

13

14

в

15

За адміністративно-територіальним устроєм країн в світі переважають держави:
а) федеративні; б) унітарні.

б

16

Найбільшою метрополією світу є:
а) Австралія; б) Португалія; в) США; г) Великобританія.

г

17

Організація Об’єднаних Націй була створена:
а) у 1937 р.; б) у 1957 р; в) у 1950 р.; г) у 1945 р..

г

18

Де знаходиться штаб-квартира Європейського Співтова-риства?
а) у Відні; б) в Брюсселі; в) у Страсбурзі; г) у Цюріху.

б

19

Де знаходиться штаб-квартира Європейського Економіч-ного Співтовариства?
а) у Страсбурзі; б) у Женеві; в) у Брюсселі; г) у Відні; д) у Цюріху.

в

20

Організація ОПЕК об’єднує:
а) країни Сходу; б) експортерів нафти; в) виробників сільськогоспо-дарської продукції; г) країни Азії.

б

21

НАТО є організацією:
а) економічною; б) політичною; в) військово-політичною; г) військовою.

в

22

До країн-членів НАТО, належить:
а) Данія; б) Швейцарія; в) Фінляндія; г) Ізраїль.

а

23

Штаб-квартира НАТО знаходиться:
а) у Нью-Йорку; б) у Страсбурзі; в) у Женеві; г) у Брюсселі.

г

24

Членом якого інтеграційного угрупування є Україна:
а) ОПЕК; б) ЄС; в) Ради Європи; г) НАТО.

в

25

Назвати країну-члена ОПЕК, яка розташована на екваторі:
а) Ірак; б) Алжир; в) Кувейт; г) Індонезія; д) Іран.

г

26

Назвати азіатську державу, яка входить в блок НАТО:
а) Японія; б) Канада; в) Філіппіни; г) Ізраїль; д) Туреччина.

д

27

Столицею якої країни регіону є місто Сараєво?
а) Албанії; б) Болгарії; в) Македонії; г) Боснії і Герцеговини.

г

28

Природокористування – це:
а) процес відтворення усіх природних ресурсів країни; б) ефективне розміщення продуктивних сил; в) охорона
навколишнього середовища та при-родних ресурсів; г) сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу та заходи щодо його збереження.

г

29

До глобальних проблем належать ті, що стосуються:
а) всього континенту; б) всього материка; в) всього світу; г) всієї країни.

в

30

Апатити є сировиною для виробництва:
а) алюмінію; б) мінеральних добрив; в) чавуну; г) ртуті.

б

31

Найбільші родовища золота та алмазів Азії знаходяться:
а) в Якутії; б) в Індонезії; в) на півострові Індокитай; г) на Уралі.

а

32

Після розробки корисних копалин слід проводити:
а) сівозміну; б) меліорацію; в) дезактивацію; г) рекультивацію.

г

33

Найбільшим споживачем води на планеті є:
а) машинобудування; б) сільське гос-подарство; в) лісове господарство; г) хімічна промисловість; д) чорна
металургія.

б

34

Найбільші об’єми води зосереджені:
а) у річках; б) в озерах; в) у болотах; г) у льодовиках.

г

35

Найбільші запаси припливної енергії має ... океан:
а) Індійський; б) Тихий; в) Атлантичний; г) Північний Льодовитий.

в

36

Трудові ресурси – це:
а) кількість людей працездатного віку, що живуть у межах даної країни; б) сукупність людей, які живуть на всій
Землі або в межах певної території чи країни; в) сукупність людей, що є громадянами певної країни; г) частина
працездатного населення країни, яка має необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту, професійні знання та
кваліфікацію для заняття суспільно-корисною працею.
Який материк має найбільшу кількість населення?
а) Євразія; б) Африка; в) Північна Америка; г) Австралія.

г

а

38

Найбільш людним континентом світу є:
а) Африка; б) Америка; в) Європа; г) Азія.

г

39

Що таке природний приріст населення?
а) зростання кількості населення; б) різниця між народжуваністю і смертністю; в) демографічний вибух; г)
збільшення кількості міського населення; д) збільшення працездатного населення.

б

40

Природний приріст населення – це:
а) кількість людей, на яку населення країни збільшилось протягом року; б) процес зміни поколінь; в) перевищення
народжуваності над смертністю (за рік/1000 чоловік); г) кількість народжених дітей за рік.

в

41

Яка з перерахованих нижче країн проводить політику державного обмеження народжуваності?
а) Україна; б) Норвегія; в) Китай; г) Італія.

в

42

Яка раса населяє більшу частину Європи, Австралії та Америки?
а) австралоїдна; б) європеоїдна; в) монголоїдна; г) негроїдна.

б

37

43

Негроїди проживають:
а) в Європі; б) в Азії; в) в Океанії; г) в Африці, головним чином на південь від Сахари; д) в Америці.

г

44

До однонаціональних держав світу належить:
а) Великобританія; б) Росія; в) Канада; г) Польща.

г

45

Основною мовою більшості країн Латинської Америки є:
а) іспанська; б) англійська; в) португальська; г) французька.

а

46

Чому англійська мова поширена в Індії, Пакистані, Бангладеш та Нігерії?
а) тому, що там живе багато англійців; б) тому, що місцеві мови погано розвинені; в) тому, що ці країни були
колоніями Великобританії.

в

47

Конфуціанство є національною релігією:
а) Індії; б) Японії; в) Монголії; г) Пакистану; д) Китаю.

д

48

В Латинській Америці переважають:
а) сунити; б) протестанти; в) православні; г) католики.

г

49

Як називається процес зростання ролі міст і зростання міського населення?
а) урбанізація; б) міграція; в) консолідація; г) концентрація; д) нагромадження міст.

а

50

Як називається найбільша зона міського розселення, що формується як смуга або зона при злитті міст?
а) ядро розселення; б) велике місто; в) місто-мільйонер; г) компактне поселення; д) мегаполіс.

д

51

Скільки налічується у світі міст-мільйонерів?
а) понад 200; б) 500; в) 150; г) більше 300.

г

52

Людей, які повернулись на батьківщину після насильницького виселення, називають:
а) репатріантами; б) іммігрантами; в) реемігрантами; г) емігрантами.

а

53

Примусова міграція населення називається:
а) дискримінацією; б) депопуляцією; в) депортацією; г) еміграцією; д) репатріацією.

в

54

Назвати країну, яка за свою історію прийняла найбільшу кількість емігрантів:
а) США; б) Нова Зеландія; в) Австралія; г) ФРН; д) Китай.

а

55

Як називається сукупність національних господарств всіх країн світу, пов’язаних між собою всесвітніми економічними
відносинами?
а) географічний поділ праці; б) міжнародна спеціалізація; в) світове господарство; г) міжнародна інтеграція.

в

56

Як називається велике підприємство, яке експортує капітал в інші країни і має там свої філіали?
а) транснаціональна корпорація; б) монополія; в) синдикат.

а

57

Перша атомна електростанція була запущена:
а) у США; б) у СРСР; в) в Японії; г) у Франції.

б

58

Що використовується для виробництва алюмінію?
а) апатити; б) алуніти; в) фосфорити; г) графіти.

б

