
10 клас                                                                                                                               Географія 

ОКЕАНІЯ 

 

1. Укажіть, яка форма правління характерна для Австралії? 

а) абсолютна монархія                   б) президентська республіка               

в) парламентська республіка        г) парламентська республіка у складі Співдружності націй           

2. Майже за всіма економічними показниками Австралія посідає перше місце в Океанії. 

Укажіть показник, за яким ця країна є одним із світових лідерів (друге місце у світі):  

а) ВВП                                                    б) ВВП на душу населення               

в) індекс людського розвитку          г) площа території 

3. Третину Австралійського Союзу, який охоплює увесь материк Австралія, займають пустелі та 

напівпустелі. Де вони розташовані? 

а) на півночі                                         б) на сході 

в) на південному сході                      г) у центрі 

4. Австралійський Союз, який є найбільш посушливим на планеті. Укажіть, де в країні склалися 

найсприятливіші умови для життя і господарської діяльності населення.  

а) на півночі                                         б) на північному заході 

в) на південному сході                      г) у центрі 

5. Майже 85% всієї електроенергії в Австралії виробляють електростанції, що працюють на 

власних ресурсах. Назвіть їх тип. 

а) АЕС                  б) ВЕС                      в) ГЕС                        г) ТЕС 

6. У сільському господарстві Австралії переважає тваринництво. Назвіть його галузь, з 

розвитком якої ця країна є світовим лідером. 

а) вівчарство                                   б) свинарство  

в) птахівництво                                 г) розведення великої рогатої худоби 

7. На політичній карті Меланезії – чотири незалежні країни і одна заморська територія 

Франції. Яка з них має найбільш розвинену в цьому субрегіоні економіку, що спирається на 

видобування нікелевих руд? 

  а) Вануату                                      б) Фіджі    

в) Нова Каледонія                        г) Папуа-Нова Гвінея 

8. Країни Мікронезії мають обмежені можливості для розбудови економіки. Укажіть 

виробництва і види діяльності, які в них дістали розвиток. 

а) видобування нафти, виробництво хімічної продукції, фінансова сфера                                       

б) вівчарство, електротехніка, ділові послуги    

в) лісове господарство, виробництво паперу, освіта і наука                         

г) риболовство, окремі виробництва харчових продуктів, туризм. 

9. Назвіть країну Полінезії, що має сучасну технологічно оснащену економіку, міжнародною 

спеціалізацією якої є сільське господарство та туризм. 

а) Нова Зеландія                              б) Самоа    

в)  Тонга                                              г) Тувалу 

10. Які характеристики властиві населенню Австралії? 



1) корінні мешканці становлять 30%  населення                                      

2) колонізацію розпочала Франція    

3) одна з найбільших міграційних країн: 26% населення – іммігранти                           

4) офіційна мова – англійська 

5) одна з найбільш густонаселених країн світу 

6) населення сконцентроване на південно-західному узбережжі 

7) рівень урбанізації дуже високий 

11. Установіть відповідність між субрегіоном Океанії та характерними ознаками, що йому  

властиві. 

1. Австралія 
2. Меланезія 
3. Мікронезія 
4. Полінезія 

А  розташована по обидва боки екватора між Північним і Південним    
     тропіками, найбільша за охопленням океанічних просторів 
Б розташована в Тихому океані на островах і півостровах Північної півкулі 
В розташована між екватором і Північним тропіком, охоплює більш як дві  
    тисячі островів, але вони дуже малі за розмірами 
Г розташована в Південній півкулі, займає материк 
Д більша частина розташована на островах між екватором і Південним  
    тропіком 

12. Сільське господарство – галузь міжнародної спеціалізації Австралії. Охарактеризуйте 

якомога повніше її особливості та розвиток. 

а) агрокліматичні умови 

б) тваринництво 

в) рослинництво 

г) експортна продукція сільського господарства 

 
 


