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Спеціальність (спеціалізація) 0.13 Початкова освіта 

Форма проведення: письмова.  

І питання. Виконати тестові завдання 

ІІ питання. Письмова відповідь на практичне завдання. 

Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Тести: 30 балів (1*30=30) 

Теоретичне питання оцінюється максимум у 10 балів. 

Критерії оцінювання:  

Критерії оцінювання теоретичного питання: 

 Повнота і вичерпність відповіді – до 5 балів включно; 

 Уміння користуватися підготовленою до екзамену наочністю – 2 бали включно; 

 Володіння термінологією і понятійним апаратом – до 3 бали включно. 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тестові завдання 

Тема №1. Вступ. Предмет і завдання курсу «основи початкового курсу природознавства».  

Тема № 2. Сонячна система. Земля – планета Сонячної системи. 

Тема № 3. План і карта. 

Тема № 4. Грунти.  

Тема № 5. Літосфера. 

Тема № 6. Гідросфера. 

Тема №7. Атмосфера. Ведення спостережень за погодою.  

Тема № 8. Фізико – географічна характеристика України. 

Тема № 9. Жива природа. Рослини. 

Тема № 10. Жива природа. Тварини. 

Тема № 11. Гриби та лишайники. 

Перелік питань до виконання ІІ завдання: 

1. За адміністративною картою України визначіть  географічні координати міст  

   Київ, Одеса, Луцьк. В якому місті Сонце зійде раніше і чому? 

2. Обчисліть справжні розміри місцевості, якщо на  плані ділянка має такі розміри:  довжина – 5 см., 

ширина – 3 см., масштаб плану – 1 см – 15м.  

3. З’ясуйте за фізичною картою України  фізико-географічне положення Карпатських, Кримських 

гірських систем, вказавши середні, максимальні та мінімальні висоти.  

4. Використовуючи прилад Телурій, поясніть причини зміни пір року в північній та південній півкулях 

Землі. 

5. Перетворіть числовий масштаб в іменований 1: 250000.  Визначіть, у скільки разів     зменшено зображення на карті 

порівняно з місцевістю: в 1см – 10 км.  

6. Розгляньте будову компасу та обґрунтуйте основні правила користування компасом. 

7. За фізичною картою України з’ясуйте основні річки України. Опишіть за типовим планом річку 

Дніпро. 

8. За схематичним малюнком в атласі 6 клас (с.17) поясніть, як на поверхню Землі падають сонячні 

промені та з’ясуйте зміну кількості сонячного тепла, яке утримує поверхня Землі від екватора до полюсів. 

9. Охарактеризуйте місцевий і поясний час та поясніть такі поняття «тропіки», «полярні кола».  

10. Охарактеризуйте місцевий і поясний час та поясніть такі поняття «тропіки», «полярні кола». 

11.  За допомогою приладу Телурій з’ясуйте, які пори року будуть в північній і        південній 

півкулях під час руху Землі навколо Сонця та поясніть причини зміни пір року.  

12. Складіть схему: Рух Землі навколо Сонця, пояснивши дні рівнодення та сонцестояння. 



13. Перерахуйте  основні способи орієнтування на місцевості. Опишіть спосіб орієнтування за 

Полярною зіркою. 

14. Визначіть  поясний час  в Мехіко, якщо в Берліні 9 годин  ранку. 

15. Складіть та поясніть схему колообігу води в природі. 

16. За політичною картою Світу визначіть географічні координати міст Буенос -Айрес, Токіо, Київ. 

17.  Використовуючи показники місцевого часу на території України, з’ясуйте в    якому місті Сонце 

зійде раніше: Вінниці чи Чернігові?  Поясніть чому? 

18. Напишіть  властивості води та складіть  велике коло кругообігу води. 

19. Напишіть  властивості води та складіть  велике коло кругообігу води. 

20. Складіть ланцюг живлення в природі. Поясніть його сутність. 

21. Використовуючи карти атласу, за типовим план опишіть степову зону України 

22. Користуючись умовними знаками, намалюйте такі об’єкти:  

а) стежка перетинає ліс із заходу на схід; школа розташована на північ від шосе, яке пролягає 

зі сходу на захід; криниця – на південь від дороги; 

23. На місцевості відстань від школи до пошти - 350 м. На плані ця відстань дорівнює 7 см. Який 

масштаб плану? Перетворіть іменований масштаб у числовий: В 1см 300м. 

24. Визначіть відносну висоту гірської вершини, якщо біля підошви гори барометр показує 720 мм. рт. 

ст., а на вершині- 520 мм.рт.ст. 

25. Визначіть поясний час в місті Вашингтон, якщо в Києві 7 годин ранку. 

26. Температура повітря біля земної поверхні над рівнем моря 500 м становить +17◦С. Визначіть 

температуру за бортом літака, що летить на висоті 10км 

27. Використовуючи показники місцевого часу на території України, з’ясуйте в якому місті Сонце зійде 

раніше: Житомирі, Львові? Чому? 

28. За даними координатами визначіть географічні об’єкти: а)12 пд.ш.,  76 зх.д.; б) 42 пд.ш., 148 сх.д.; 

в) 41  пн.ш., 12 сх.д. 

29. Визначіть протяжність острова Нова Гвінея вздовж 140  сх. д. двома способами - за допомогою 

градусної сітки і за допомогою масштабу, якщо 1 111 км. 

30. Визначіть  місцевий час у м. Харкові, якщо у Львові 10-а година? 

                                                              

Екзаменатор     _____ __________________   Мальцева Л.В. 
                                                      Підпис 

Голова циклової комісії   ______________ __________  Глухенька Л.М. 
                                                          Підпис 

 



 


