
9 клас                                                                                                             Географія 
 

Легка та харчова промисловість України і світу 
 

1. Укажіть, від яких чинників найбільше залежить територіальна структура харчової 

промисловості. 

а)   водний та екологічний                                    б)   сировинний і споживчий 

      в)  працересурсний і споживчий                          в)  комбінування й кооперування 

2. Найбільші виробники бавовни: 

а)  Китай, Індія, США                                           б)  Канада, Росія, Україна 

      в)  Австралія, Швеція, Велика Британія             г)   Канада, Аргентина, Саудівська Аравія 

3. Центри виробництва бавовняних тканин в Україні 

а)   Донецьк, Луганськ                                         б)   Херсон, Житомир, Львів 

в)   Черкаси, Чернівці, Чернігів                           г)   Київ, Херсон, Черкаси 

4. Країни-лідери за виробництвом лляних тканин у світі: 

а)   Україна, Польща, Німеччина                        б)   США, Канада, Бразилія 

      в)   Китай, Росія, Німеччина                                г)   Україна, Росія, Білорусь 

5. Центри виробництва тканин з льону в Україні: 

а)   Київ, Львів                                                      б)   Херсон, Черкаси, Тернопіль 

      в)   Рівне, Житомир                                              г)   Рівне, Луцьк 

6. Лідерство за експортом вовни у світі належить: 

а)   Австралія, Аргентина, ПАР                         б)   Росія, Канада, США 

      в)   Австралія, Україна, США                            г)   Китай, Росія, Україна 

7. Центри виробництва тканин з натурального шовку в Україні 

а)   Київ, Черкаси                                                б)   Суми, Одеса 

      в)   Черкаси, Чернівці                                         г)   Київ, Донецьк 

8. Цю країну називають "молочна ферма Європи": 

а)   Бельгія                 б)   Данія                  в)   Франція                 г)   Італія 

9. Виберіть країни, в яких цукор виготовляють з цукрової тростини 

а)   Індія, Україна      б)   Китай, Росія      в)   Індія, Бразилія      г)   Бразилія, Німеччина 

10. Яка країна Африки спеціалізується на виробництві кави 

а)   Ефіопія                 б)   Єгипет               в)   Алжир                    г)   Нігер 

11. Виберіть країни, які відомі на світовому ринку за рахунок експорту оливкової олії 

а)   Іспанія, Італія, Україна                                б)   США, Італія, Канада 

      в)   Іспанія, Італія, Греція                                   г)   Китай, Індія, Австралія 

12. Вкажіть області, де виробляють прордукцію олійно-жирової промисловості в Україні 

а)   Вінницька       б)   Донецька       в)   Хмельницька       г)   Закарпатська 

д)   Черкаська       е)   Полтваська    є)   Київська              ж)   Волинська 

13. Провідна галузь легкої промисловості є: 

         а) швейна;         б) текстильна;      в) шкіряна;                 г) галантерейна. 

14. Що є фактором розміщення підприємств легкої промисловості: 

         а) є трудомісткою галуззю;   

         б)  погіршує екологічне становища в країні;  

         в) підприємства галузі тяжіють до споживача;  

         г) тяжіють до районів виробництва сировини. 

15. Провідна форма організації виробництва в легкій промисловості є: 

         а) комбінування;   б) спеціалізація;   в) кооперування;   г) концентрація. 

16. Центром шовкового виробництва є місто: 

         а) Черкаси;             б) Харків;              в) Чернігів;            г) Херсон. 

17. Ценртом художніх промислів, а саме виробництва художньої кераміки,  

          вишивки стало місто: 



         а) Опішня;             б) Решетилівка;     в) Кролевець;       г) Яворів. 

18. Ценртом художніх промислів, а саме виробництва художнього ткацтва,  

          стало місто: 

         а) Опішня;              б) Решетилівка;       в) Кролевець;            г) Яворів. 

19. Маслоробна, сироварна, молочно-консервна – підгалузі, що переробляють   

         продукцію: 

   а) рослинництва;  б) тваринництва;  в) зернового господарства;   г) рибальства.  

20. Молочно-консервна промисловість розміщенна: 
   а) Ценртальні й північні райони;          б) Східні;  

   в) Південні і західні райони;                 г) Центральні й східні райони. 

21. На сировинний фактор орієнтуються галузь харчової промисловості: 

  а) макаронна;         б) цукрова;          в) м’ясна;         г) молочна;         д) круп’яна . 

22. На споживчий фактор орієнтуються галузь харчової промисловості: 
         а) кондитерська;    б) олійна;           в) тютюнова;   г) рибна;             д) виноробна. 

23. Що є фактором розміщення підприємств харчової промисловості: 

    а) сировинний і споживчий;                   б) енергетичний;  

    в) споживчий;                                           г) сировинний.  

24. На сировинний і споживчий  фактори орієнтуються галузь харчової   

           промисловості:   

    а) хлібопекарська;                                    б) борошномельна і круп’яна;  

    в) маслосироробна;                                  г) пивоварна та безалкогольних напоїв. 

25. Установіть відповідність між видами народних промислів і населеними пунктами, де вони 

поширені. 

     1 гончарство                                      А   ювелірні підприємства Києва, Черкас, Харкова, Одеси 

     2 прикраси з коштовних металів     Б   Коломия та Космач (Івано-Франківська область) 

     3 рушники                                          В  Опішня (Полтавська область) 

     4 писанкарство                                   Г  Мукачеве, Одеса, Ужгород 

                                                                      Д   Кролевець (Сумська область) 

26. Укажіть вид народних промислів України, який включено до списку нематеріальної 

культурної спадщини людства ЮНЕСКО. 
       А традиційна кераміка Передкарпаття та Закарпаття 

       Б декоративний розпис на полив’яній кераміці в Опішні на Полтавщині 

       В декоративно-орнаментальне малярство села Петриківка на Дніпропетровщині 

       Г димлений посуд Полісся 

 

 


