Типові завдання з "Географії"
для здачі тестових вступних іспитів при вступі до
Хмельницького національного університету
Державне утворення, оточене з усіх боків територією іншої держави, називається:
а) колонією; б) домініоном; в) анклавом; г) протекторатом.

в

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

г

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

а

Яка з перерахованих нижче країн не має безпосереднього виходу до моря?
а) Марокко; б) Уругвай; в) Венесуела; г) Замбія.

г

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

в

В десятку найбільших за чисельністю населення і в сімку найбільших за площею країн входить:
а) Бразилія; б) Бангладеш; в) Австралія; г) Японія.

а

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

а

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

г

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

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

Яка з наведених нижче країн входить у “велику сімку” країн?
а) Ізраїль; б) Швеція; в) Канада; г) Австралія; д) Швейцарія.

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

д

Найбільш економічно розвиненою країною серед перерахованих нижче держав є:
а) Камерун; б) Непал; в) Лаос; г) Республіка Корея.

г

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

г

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.

За формою правління більшість країн світу – це:
а) джамахірії; б) монархії; в) республіки.

в

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.

Серед вказаних країн назвати монархію:
а) Австрія; б) Швейцарія; в) Португалія; г) Данія.

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

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

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

Назвати державу в складі Співдружності націй, яка очолюється Великобританією:
а) Марокко; б) Нова Каледонія; в) Нова Зеландія; г) Пакистан.
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Організація Об’єднаних Націй була створена:
а) у 1937 р.; б) у 1957 р; в) у 1950 р.; г) у 1945 р..

Яка з названих країн не є членом ООН?
а) Австрія; б) Ватикан; в) Данія; г) Швеція.

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

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

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

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

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

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

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

До складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) входить (із перерахованих):
а) Мексика; б) Венесуела; в) Болівія; г) Чилі.

Брюссель є штаб-квартирою:
а) ОПЕК; б) ООН; в) ЄС; г) АСЕАН.

Назвати країну-члена ОПЕК, яка розташована на екваторі:
а) Ірак; б) Алжир; в) Кувейт; г) Індонезія; д) Іран.
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Назвати азіатську державу, яка входить в блок НАТО:
а) Японія; б) Канада; в) Філіппіни; г) Ізраїль; д) Туреччина.

д

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

г

Назвати країну, яку характеризують такі ознаки: займає друге місце в світі за видобутком нафти і газу, є однією з
найбільших імпортерів нафти і газу, входить в п’ятірку найбільших країн з виробництва зернових і бавовнику:
а) Австралія; б) США; в) Бразилія; г) Канада; д) Китай.

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

Яка з наведених нижче країн має найбільші запаси нафти?
а) Парагвай; б) Перу; в) Венесуела; г) Уругвай; д) Куба.

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

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

Основні родовища бурштину розташовані на шельфі ... моря:
а) Аравійського; б) Балтійського; в) Середземного; г) Охотського.

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

Використання геотермальної енергії має найбільше значення:
а) в Ісландії; б) у США; в) в Ірландії; г) у Росії.

Яка країна має найбільшу площу, зайняту лісами?
а) Китай; б) Швеція; в) Великобританія; г) США; д) Росія.
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Яка з названих країн має найнижчий рівень забезпеченості орними землями на душу населення?
а) Індія; б) Бразилія; в) Австралія; г) Індонезія; д) Китай.

д

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

б

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

г

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

в

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

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

г

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

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

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

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

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

в

б

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

г

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

а

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.

Недержавною мовою Швейцарії є:
а) німецька; б) іспанська; в) італійська; г) французька.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Назвати провідну країну Західної Європи з видобутку нафти:
а) Румунія; б) Франція; в) Швеція; г) Норвегія.

Назвати країну Західної Європи – лідера в виробництві електроенергії:
а) Франція; б) Норвегія; в) Швеція; г) Іспанія; д) Великобританія.

Назвати країну, в якій геотермальна енергія відіграє головну роль в енергобалансі:
а) США; б) Ірландія; в) Японія; г) Ісландія.

Найбільша в світі ГЕС “Ітайпу” знаходиться:
а) у Латинській Америці; б) в Австралії; в) в Африці; г) в Азії.

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

Із названих країн вказати країну, де працюють великі геотермальні станції:
а) Австрія; б) ФРН; в) Ісландія; г) Данія.

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

Яка з країн світу є лідером з випуску промислових роботів?
а) Японія; б) ФРН; в) США; г) Південна Корея; д) Великобританія.

Назвіть країни, що є лідером в експорті текстилю:
а) Китай; б) Японія; в) Південна Корея; г) Австралія; д) США.

Де знаходяться порти та нафтопромислові комплекси Сайда, Тріполі та Джубейль?
а) в ОАЕ; б) у Кувейті; в) у Катарі; г) у Бахрейні; д) у Лівані.
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Яка країна світу є найбільшим виробником чаю?
а) Китай; б) Шрі-Ланка; в) Індія; г) Індонезія.

Містом-курортом в Україні є:
а) Кіровоград; б) Ковель; в) Хмільник; г) Львів.

В якому місті, із названих, працює нафтопереробний завод?
а) у Харкові; б) у Сумах; в) у Чернівцях; г) у Херсоні.

Яка АЕС в Україні припинила свою діяльність у 2001 році?
а) Запорізька; б) Хмельницька; в) Чорнобильська; г) Південноукраїнська; д) Рівненська.

Біля якого міста побудовано Дніпрогес?
а) Дніпропетровська; б) Києва; в) Канева; г) Запоріжжя; д) Дніпродзержинська.

Яка область України виробляє найбільше електроенергії?
а) Миколаївська; б) Запорізька; в) Дніпропетровська; г) Донецька.

Назвіть центр чорної металургії на узбережжі Азовського моря:
а) Маріуполь; б) Керч; в) Таганрог; г) Генічеськ.

Завод “Азовсталь” розташований в місті:
а) Запоріжжі; б) Маріуполі; в) Дніпропетровську; г) Керчі.

Яка область України займає перше місце з вирощування цукрових буряків?
а) Тернопільська; б) Вінницька; в) Хмельницька; г) Харківська.

Яка основна технічна культура Хмельницької області?
а) льон-довгунець; б) тютюн; в) соняшник; г) цукровий буряк; д) ефіроолійні культури.

Найбільший в Україні аеропорт знаходиться:
а) під Києвом; б) під Харковом; в) під Сімферополем; г) під Львовом.

Найвищу експортність серед галузей промисловості України має:
а) чорна металургія; б) легка промисловість; в) машинобудування; г) хімічна промисловість.

в

в

г

в

г

б

а

б

б

г

а

а
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Яка з перерахованих нижче держав Європи є найменшою в світі за площею і населенням?
а) Ватикан; б) Люксембург; в) Андорра; г) Монако.

Серед перерахованих країн Західної Європи назвати мікродержаву:
а) Греція; б) Швеція; в) Монако; г) Ірландія.

Із країн Західної Європи безпосереднього виходу до моря не має:
а) Данія; б) Швейцарія; в) Нідерланди.

Столицею Норвегії є:
а) Осло; б) Амстердам; в) Стокгольм; г) Копенгаген; д) Берн.

Столицею Данії є:
а) Дублін; б) Копенгаген; в) Рейк’явік; г) Гельсінкі.

Назвіть столицю Фінляндії:
а) Гельсінкі; б) Стокгольм; в) Осло; г) Гаага.

Яка країна Західної Європи має найбільш розвинену атомну енергетику?
а) Франція; б) Італія; в) Великобританія; г) ФРН.

У якій країні розташована курортна зона Юрмала?
а) в Естонії; б) у Литві; в) у Латвії; г) у Росії; д) у Польщі.

Центром виготовлення велосипедів та мотоциклів Білорусі є:
а) Орша; б) Мінськ; в) Новополоцьк; г) Гомель; д) Могильов.

Яка галузь легкої промисловості найбільш розвинена в Білорусі?
а) шкіряна; б) текстильна; в) хутряна; г) взуттєва.

Яка країна займає провідне місце у виробництві олії?
а) Молдова; б) Таджикистан; в) Грузія; г) Білорусь.

Який народ населяє прикордонні території Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану?
а) курди; б) греки; в) євреї; г) азербайджанці.
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Як називається столиця Пакистану?
а) Махор; б) Карачі; в) Мале; г) Ісламабад; д) Дамаск.

г

В якому місті Китаю створена економічна зона з іноземними інвестиціями в промисловості?
а) у Хотані; б) у Шанхаї; в) у Катарі; г) у Ланьчжоу; д) у Харбіні.

б

Назвіть країну, мовою якої спілкується значна частина людей в світі і яка є лідером з виробництва бавовняних тканин:
а) Японія; б) Китай; в) Індія; г) Іспанія.

Яка країна Америки, із перерахованих, має найбільшу площу?
а) Канада; б) США; в) Бразилія; г) Венесуела.

а

Найбільшою міською агломерацією США є:
а) Детройтська; б) Чиказька; в) Нью-Йоркська.

в

Столицею автомобілебудування США є:
а) Детройт; б) Лос-Анджелес; в) Бостон.

а

Визначте материк, до якого відносяться назви: прерії, торнадо, Колорадо, Онтаріо:
а) Латинська Америка; б) Австралія; в) Північна Америка; г) Азія.

в

Назвіть країну – найбільшого експортера нафти в Південній Америці:
а) Мексика; б) Болівія; в) Парагвай; г) Венесуела.

г

Яка країна Латинської Америки є експортером цукрової тростини, а також входить в першу п’ятірку країн з поголів'я
великої рогатої худоби?
а) Куба; б) Мексика; в) Венесуела; г) Аргентина; д) Бразилія.

Назвати основну продовольчу культуру в сільському господарстві Мексики:
а) пшениця; б) кукурудза; в) банани; г) кофе; д) сорго.

В якій державі розташоване місто Ріо-де-Жанейро?
а) в Аргентині; б) у Бразилії; в) у Чилі; г) у Мексиці; д) в Уругваї.

Яка африканська країна входить у першу десятку в світі щодо видобутку алмазів, золота, платини?
а) Алжир; б) Кенія; в) ПАР; г) Лівія.

б

г

б

б

в

Страница 10 из 11

Економічно найрозвинутішою країною Африки є:
а) Єгипет; б) ПАР; в) Заїр; г) Сомалі.

Африка є батьківщиною:
а) картоплі; б) помідорів; в) чаю; г) кави.

б

г
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