
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації 
КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2017-2018 навч. році 
12 листопада 2017 року 

 
9 клас 

 
Тестові завдання (кожне завдання оцінюється в один бал) 
1. Оберіть групу адміністративних областей України, що були утворені 22 вересня 
1937 р.: а) Полтавська, Житомирська, Хмельницька, Волинська; б) Хмельницька, 
Житомирська, Полтавська, Миколаївська; в) Миколаївська, Закарпатська, 
Житомирська, Хмельницька; г) Полтавська, Хмельницька, Чернівецька, 
Миколаївська. 
2. Укажіть, на території якої області знаходиться гирло річки Південний Буг:а) 
Тернопільській; б) Хмельницькій; в) Миколаївській; г) Херсонській. 
3. Оберіть із зазначених назв гірських вершин Карпат ту, яка одночасно є і назвою 
високогірного озера України: 
а) Ребра; б) Говерла; в) Піп-Іван; г) Бребенескул. 
4. Визначте центр виробництва турбін в Україні:  
а) Київ; б) Запоріжжя; в) Херсон; г) Харків. 
5. Укажіть, яка з перелічених областей має найбільшу кількість адміністративних 
районів: 
а) Донецька; б) Вінницька; в) Житомирська; г) Львівська. 
6. Назвіть об'єкт природно-заповідного фонду України, який названо ім'ям Ф. Е. 
Фальц-Фейна: 
а) Карпатський; б) Асканія-Нова; в) Дунайський; г) Чорноморський. 
7. Оберіть назву групи умовних знаків, до якої належить умовний знак, що 
позначає джерело: 
а) контурні; б) значкові; в) лінійні; г) пояснюючі.  
8. Визначте прилад, за допомогою якого вимірюють довжину кривих ліній на 
карті чи плані: 
а) нівелір; б) компас; в) курвіметр; г) теодоліт. 
9. Визначте центр виробництва ртуті в Україні: 
а) Микитівка; б) Марганець; в) Жовті Води; г) Лисичанськ. 
10. Визначте тип ґрунту за такою характеристикою: "Сформувався в сухих умовах 
причорноморських і присиваських степів. Гумусовий горизонт до 55 см": 
а) бурі лісові; б) каштанові; в) коричневі; г) дерново-підзолисті. 
11.  Визначте, на якій річці споруджено Печенізьке водосховище: 
а) Оскіл; б) Кальміус; в) Сіверський Донець; г) Псел. 
12. Назвіть область, в якій проходить щорічний український Шешорський 
фестиваль етнічної музики: 
а) Закарпатська; б) Чернівецька; в) Івано-Франківська; г) Львівська. 
13. Укажіть кількість обласних центрів, розташованих на берегах річки Дніпро та 
його водосховищах: 
а) 5; б) 6; в) 4; г) 7. 
14. Назвіть вулкан в Антарктиді. 
а) Етна; б) Фарадей; в) Еребус; г) Кракатау. 

15. Установіть материк, крайні західна і східна точки якого лежать у Східній 
півкулі: 
а) Євразія; б) Африка; в) Північна Америка; г) Австралія. 
16. Назвіть річку, яка двічі перетинає екватор:  
а) Ніл; б) Конго; в) Замбезі; г) Нігер. 
17. Укажіть першу залізничну магістраль, побудовану на території України:  , 
а) Одеса-Балта; б) Львів—Київ; в) Львів-Перемишль; г) Одеса-Київ. 
18. Зазначте приблизну різницю полуденної висоти Сонця між крайніми 
північною та південною точками України: 
а) 8°; 6) 4°; в) 6°; г) 12°. 
19. Визначте центр виробництва азотних добрив в Україні: 
а) Миколаїв; б) Вінниця; в) Черкаси; г) Стебник. 
20. Визначте центр нафтопереробної промисловості у Запорізькій області: 
а) Лисичанськ; б) Кременчук; в) Бердянськ; г) Мелітополь. 
21. Установіть лінію, якою на карті позначають однакову річну кількість гроз: 
а) ізофени; б) ізоактиніки; в) ізохазми; г) ізобронти. 
22. Укажіть, до якого функціонального типу міських поселень належить Стебник: 
а) поліфункціональний центр; б) промисловий центр; в) транспортний центр; г) 
рекреаційний центр. 
23. Установіть, на території якого материка розташований найвищий водоспад 
світу: 
а) Африка; б) Євразія; в) Південна Америка; г) Північна Америка. 
24.Назвіть галузь тваринництва, яка забезпечує легку промисловість м'ясом, 
молоком, жиром, смушкою, вовною: 
а) птахівництво; б) скотарство; в) вівчарство; г) кролівництво. 
25. Зазначте, яка умова може позбавити від впливу тайфунів: 
а) перебування на екваторі; б) перебування на широті 15° пн. ш.; в) перебування 
над морем; г) перебування в тропіках. 
 
Творчі завдання (кожне завдання оцінюється в десять балів) 
1. Охарактеризуйте передумови розвитку сільського господарства України. 
Зробіть висновки про наявність проблем у сільському господарстві та 
перспективи їх розв'язання.  
2. Розкрийте основні екологічні проблеми міст і міського середовища в Україні. 
Поясніть сучасні тенденції змін в умовах і комфортності проживання людей у 
містах.  
 
Завдання практичного туру (кожне завдання оцінюється в десять балів) 
Завдання 1 
Позначте на контурній карті 10 назв обласних центрів України (на ваш вибір) та 
10 назв річок (окрім Дніпра), на яких вони безпосередньо розташовані. Покажіть 
вплив географічного положення цих міст на їх розвиток. 
Завдання 2 
Визначте, яку площу охоплює Україна на карті, яка не спотворює площин і має 
масштаб 1: 22 000 000, якщо площа України  604 000 км2. 

 

Максимальна кількість балів – 65. Час на виконання роботи – 2,5 години. Початок роботи - 1000 


