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тести з дисципліни 

“ ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ ” 

 

1.Коли була проведена Римська Конференція? 

а) 1963;                                                              в) 2000; 

б) 1968;                                                              г)  1950 

2.Об’єкт дослідження географії – це:  

а) населення Землі;                 в) природа Землі; 

б) географічна оболонка ;       г) господарська діяльність населення Землі 

3.Термін перебування туриста на місці подорожі. 

а)  від 10 до 24 годин;                                   в) від 24-х годин; 

б)  8 год.;                                                        г)  більше одного року 

4.Оберіть рік,який вважають офіційною датою відкриття Антаpктиди : 

а) 1519 ;                                                         в) 1492; 

б) 1820 ;                                                         г)  1606 

5.До туристичних послуг не відносяться: 

а)  обов’язкові;                                              в) додаткові; 

б ) специфічні;                                               г)  усі відносяться 

6.Суб’єктами туристичної діяльності є: 

а ) туристичні оператори ;                          в) карта світу; 

б)  певні території;                                         г)  земля 

7.Назвіть мандрівника,який першим запропонував сучасну назву материка 

Австралія: 

а)  А.Тасман;                                                   в) М.Фліндерс; 

б )  Д.Кук;                                                        г)  Х.Колумб 

8.Виберіть із запропонованих річок ту,яка 2-чі перетинає екватор: 

а) Ніл;                                                               в) Конго; 

б) Нігер;                                                            г) Мюррей 

9.Назвіть найсучасніший метод географічних досліджень : 

а) спостереження;                                           в) історичний; 

б) картографічний;                                           г)  космічний 

10.Укажіть ім’я мандрівника, який першим досяг Південного полюса 

а)  Р. Скотт;                                                      в) Р. Амундсен; 

б) Р. Пірі ;                                                         г)  Ф. Нансен 

 

11.Укажіть назву старих гір: 

а) Гімалаї ;                                                        в) Анди; 

б) Карпати ;                                                      г)  Урал 

12.Виберіть показник,до якого належать укр. Карпати за висотою над рівнем 

моря : 

а) високі гори;                                                 в) низькі гори; 



б) складчасто-брилові гори;                          г)  середні гори 

13.Виберіть із запропонованих гідрографічних об’єктів озеро: 

а) Чорне море;                                                  в) Каспійське море; 

б)  Червоне море;                                             г)  Балтійське морфії Європи 

14.Туроператорами є: 

а)   компанії,які організовують               г) компанії, які проводять екскурсії; 

   і розробляють тури; 

б) фірми,які купують тури і продають їх;  в) консультанти 

15.Коли було створене головне державне товариство з туризму в США? 

а) 1970;                                                             в) 1950; 

б) 1980;                                                             г) 1981 

16.Вкажіть головний фактор,що спричнив руйнування та згладжування 

Кримських гір: 

а)  рік створення;                                             б) склад гірських порід; 

 

в) вулканізм;                                                   г)  неотектонічні рухи 

17.Вкажіть основний показник,за яким оцінюється економічний потенціал 

країни : 

а) продуктивність праці;                                    б) валовий нац. продукт; 

в) ефективність виробництва;                           г) інтенсивність виробництва 

18.Географія туризму не пов’язана з: 
а) Архіологією;                                                    в) Економікою; 

б) Медициною;                                                   г)  Екологією 

19.Оберіть із зазначеного,що таке ваді: 

а) сухі річища в Африці;                                  в) яри; 

б) балки;                                                               г) долини річок в Австралії   

20.Виберіть назву однієї з історико-географічних областей України : 

а) Коліївщина;                                                      в) Гуцульщина; 

б) Галичина;                                                        г)  Крим. 

21.Виберіть термін,який в перекладі з грецької означає географія : 

а) наука;                                                               в) земле опис;  

б) природа ;                                                         г)  Земля. 

22.Африка найжаркіший материк Землі,тому що : 

а) екватор перетинає її майже посередині і більша частина Африки знаходиться 

між тропіками; 

б) Африку омивають теплі океани; 

в) тут знаходяться великі пустелі; 

г) Африку перетинає 0-й меридіан 

23.Дослідження з географії туризму розподіляються на: 

а) практичні і прикладні;                             б) прикладні і технічні;                                                                                                                            

в) практичні і стихійні;                                   г)  прикладні 

24.Теорія циклів еволюції туристичного простору не включає: 

а) етап розвідування;                                            в) етап консолідації; 

б) етап еволюції;                                                   г) етап виходження  

25.Визначте який півострів є найбільшим за площею : 



а) Піренейський;                                                  в) Скандинавський;  

б) Балканський;                                                      г) Кольський  

26.Хто ввів модель сприйняття туристичного простору? 

а) А.Льюїс;                                                             в) Й.Міссек;  

б) Р.Батлер;                                                            г) У.Ростоу  

27.Скільки визначних пам’яток налічується в Україні? 

а) 20000;                                                                 в) 130000;  

б) 400000;                                                              г) 1000   

28.Вкажіть ,на території якої великої  фізико-географічної країни розміщені 

основні природні комплекси України : 

а) Східноєвропейської рівнини;                      в) Поліської низовини; 

б) Українських Карпат;                                       г) Причорноморської низовини.  

29.Хто ввів теорію розвитку географії туризму? 

а) Р.Батлер;                                                            в) А.Льюїс;  

б) У.Ростоу;                                                          г) В.Крісталлер   

30.Укажіть назви гір, які розташовані в Європі 

а) Тянь-Шань                                                        в) Каракорум  

б) Гімалаї                                                              г) Скандинавські  

31.Хто ввів теорії двох туристичних секторів? 

а) У.Ростоу;                                                           в) А.Льюїс; 

б) В.Крісталлер;                                                    г) Р.Пребіш   

32.Укажіть назву найтеплішого моря: 

а) Чорне:                                                                в) Жовте; 

б) Червоне;                                                           г) Біле   

33.Хто ввів моделі  залежного розвитку? 

а) Р.Батлер;                                                            в) Й.Міссек;  

б) Р.Пребіш;                                                         г) Т.Кук;   

34.Укажіть назву найбільшої рівнини світу 

а) Індо-Гангська;                                                    в) Амазонська;  

б) Східноєвропейська;                                           г) Західноєвропейська  

35.Укажіть назви океанів, води яких омивають береги острова Гренландія. 

а) Північний Льодовитий і Тихий;                       в) Атлантичний і Тихий; 

б) Північний Льодовитий і Атлантичний;      г) Атлантичний та Індійський   

36.Укажіть рік завершення формування території України 

а) 1939;                                                                в) 1954; 

б) 1945;                                                                г) 1940   

37.Укажіть назву вітру, який улітку дме з моря на суходіл, а взимку – із 

суходолу на море 

а) західний;                                                                  в) пассат; 

б) муссон;                                                                     г) бриз   

38.Як називається частина океану, що вдається в суходіл і має з ним вільний 

водообмін? 



а) протокою;                                                             в) внутрішнім морем;  

б) затокою;                                                              г)  окраїнним морем  

39.ВТО була організована: 

 а) в Мадриді;                                                           в) в Римі;  

б) в Україні;                                                              г) у Франції   

40.Укажіть, який заповідник не є біосферним. 

а) Асканія-Нова;                                                       в) Дунайський; 

б) Поліський;                                                           г) Карпатський   

41.Укажіть назву протоки, що розділяє Євразію й Африку 

а) Магелланова ;                                                       в) Гібралтарська;  

б) Дрейка ;                                                                 г) Берингова   

42.Яку з перелічених тварин занесено до червоної книги України? 

а) заєць;                                                                      в) лось;  

б) вовк;                                                                      г) лис-корсак   

43.Укажіть назви річок, одна з яких протікає в Північній Америці, друга – в 

Африці 

а) Лена, Оріноко;                                                     в) Колорадо, Єнісей;  

б) Міссісіпі, Нігер;                                                 г) Ніл, Амазонка  

44.ВТО створена у: 

а) 1961 р.;                                                                   в) 1976р.;  

б) 1975р.;                                                                   г) 1980р.   

45.Укажіть ім’я мандрівника, який установив межі Тянь-Шаня 

а) П. Семенов;                                                          в) М. Пржевальський; 

б) М. Миклухо-Маклай;                                           г) А. Гумбольдт   

46.Укажіть національну релігію: 

а) християнство;                                                       в) іслам; 

б) буддизм ;                                                              г) індуїзм  

47.Де розташований найглибший жолоб – Маріанський (11 022 м)? 
а) у північній частині Індійського океану; 

б) західній частині Тихого океану; 

в)східній частині Тихого океану ;               

г) центральній частині Індійського океану   

48.Яке гідрологічне явище спостерігається на весні на річках Закарпаття й 

Прикарпаття? 

а) повінь;                                                             в) паводок;  

б) межень;                                                            г) приплив   

49.Укажіть назву півострова, який розташований на крайньому півдні 

Північної Америки 

а) Лабрадор ;                                                          в) Аляска ; 

б) Каліфорнія;                                                        г) Юкатан   

50.Офіційною мовою ВТО не є: 



а) англійська;                                                          в) іспанська;  

б) російська;                                                            г) українська   

51.Вкажіть, яка з перелічених річок є типовою рівнинною річкою в Україні: 

а) Прут ;                                                            в) Десна;  

б) Дністер;                                                        г) Черемош   

52.Укажіть назву течії, яка проходить уздовж західного узбережжя Південної 

Америки з півдня на північ 

а) Перуанська;                                                    в) Бразильська;  

б) Фолклендська;                                                   г) Гвіанська   

53.МСОТО засноване: 

а)  у 1975р.;                                                           в) 1935р.;  

б) 1934 р.;                                                              г) 1940р   

54.Укажіть правильну характеристику Амазонки 

а) тече в напрямку зі сходу на захід;             в) упадає в Карибське море;  

б) найдовша річка світу;                                  г) найповноводніша річка світу   

55.Яка з названих африканських країн є анклавом? 

а) Джібуті;                                                             в) Гвінея Бісау;  

б) Лесото;                                                             г) Ерітрея   

56.Укажіть назву річки, яка впадає до басейну Індійського океану 

а) Ніл;                                                                   в) Конго;  

б) Нігер;                                                              г) Замбезі   

57.Укажіть назву української наукової станції, яка розташована в 

Антарктиді 

а) Восток;                                                             в) Амундсен-Скотт;  

б) Молодіжна;                                                      г) Академіка Вернадського 

58.Басова протока відокремлює 

а) острів Нову Гвінею та Австралію; 

б) острів Тасманію та Австралію; 

в) острови Північний та Південний; 

г) острови Калімантан і Суматра 

59.Укажіть населений пункт, який є географічним центром України. 

а) с. Ділове Рахівського району; 

б) с. Грем’яч Чернігівської області; 

в) смт Добровеличківка Кіровоградської області; 

г) м. Чоп Закарпатської області 

 

60.Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи: 

а) Монблан;                                                            в) Говерла;  

б) Ельбрус;                                                             г) Джомолунгма   



61.Укажіть,який із перелічених півостровів Чорного моря є найбільшим за 

площею 

а) Кримський ;                                                         в) Керченський ; 

б) Тарханкутський;                                                   г) Гераклійський   

62.Перший генеральний секретар ВТО: 

а) А.Льюїс;                                                               в) Т.Кук;  

б) Робер С.Льонаті;                                                 г) Й.Міссек   

63.Укажіть, який із перелічених об’єктів природно-заповідного фонду є 

національним парком 

а) Поліський ;                                                    в) Асканія-Нова;  

б) Шацький ;                                                    г) Ялтинський   

64.Укажіть, яким може бути природокористування  

а) вичерпним і невичерпним;                             в) екологічним і руйнівним; 

б) раціональним і нераціональним;               г) розумним і божевільним   

65.Укажіть, яка галузь соціальної сфери найбільше сприяє розвитку 

транспорту, зв’язку, будівництва 

а) охорона здоров’я ;                                        в) туризм;  

б) наука ;                                                            г) культура   

66.Вкажіть, яка з річок Північної Америки утворює Великий Каньйон: 

а) Міссісіпі;                                                         в) Колорадо;  

б) Святого Лаврентія;                                         г) Ніагара   

67.Укажіть три курортні міста Чорноморського узбережжя 
а) Керч, Кирилівка. Бердянськ; 

б) Солоний лиман, Очаків, Бердянськ; 

в) Очаків, Приморський. Керч 

г)Солоний лиман, Керч, Кирилівка 

 

68.Укажіть найпоширенішу форму правління у світі 

а) республіка;                                                    в) джамахірія ; 

б) монархія;                                                         г) країна в складі Співдружності   

 

69.Укажіть три країни Європи, які мають півострівне положення 

 а) Фінляндія, Іспанія, Франція; 

б) Данія, Ірландія, Норвегія; 

 в) Фінляндія, Ірландія, Данія; 

г) Іспанія. Данія, Норвегія 

 

70.Укажіть мову, якою розмовляє більшість жителів Землі 



а) гінді;                                                             в) китайська;  

б) англійська;                                                   г) іспанська             

 

71.Укажіть регіон світу, який лідирує за кількістю різних конфліктних 

ситуацій 

а) Азія ;                                                           в) Африка; 

б) Європа;                                                       г) Америка  

72.Укажіть назву країни, столиця якої розташована на екваторі 

а) Колумбія;                                                       в) Бразилія;  

б) Еквадор;                                                        г) Венесуела   

73.Вкажіть, на якому материку немає діючих вулканів: 

а) Антарктида;                                                       в) Південна Америка; 

б) Австралія;                                                        г) Північна Америка  

74.Укажіть характерну рису клімату Океанії 

а) клімат вологий і холодний;                             в) клімат сухий і жаркий  

б) клімат помірний ;                                             г) клімат вологий і жаркий   

75.Укажіть пустелю Африки, на території якої у липні холодніше, ніж у січні: 

а) Калахарі;                                                              в) Гобі; 

б) Сахара;                                                              г) Атакама   

76.Укажіть варіант, у якому зазначено правильний перелік країн із числа 

«Великої сімки»: 

а) Італія, Іспанія, Японія, США;                                                               

б) Росія, Китай, Японія;  

в) Велика Британія, Німеччина, Франція ;                                                             г) 

Канада, Росія, США  

77.Укажіть, як називають мешканців пустелі Сахара: 

а) Туареги ;                                                             в) Малагасійці;  

б) Бушмени ;                                                            г) Пігмеї   

78.Вкажіть, який з океанів посідає друге місце за кількістю островів: 

а) Тихий;                                                             в) Атлантичний; 

б) Північний Льодовитий;                             г) Індійський   

79.Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживають вислів «ревучі 

сорокові»: 

а) Гольфстрім ;                                                    в) Північноатлантична;  

б) Західних Вітрів ;                                            г) Перуанська   

80.Вкажіть, якого походження Гавайські острови: 

а) Материкового;                                                  в) Коралового; 

б) Вулканічного ;                                                 г) Намивного   



  Вкажіть, яка з проток є найширшою у світі: 

а) Малаккська;                                                      в) Мозамбіцька ; 

б) Дрейка ;                                                            г) Берингова   

81.Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських островів: 

а) Шпіцберген ;                                                      в) Куба; 

б) Ньюфаундленд;                                                  г) Гренландія  

82.Вкажіть, яка з річок є найповноводнішою: 

а) Волга;                                                                  в) Янцзи; 

б) Дніпро;                                                                г) Амазонка      

83.Назвіть найбільше озеро в Україні: 

а) Синевир;                                                             в) Південний Буг; 

б) Світязь;                                                               г) Кагул 

84.Рекреація це:  

а) відновлення сил;                                                 в) трудове навантаження;  

б)  відпочинок;                                                           г) цікава місцевість 

85. Яку країну називають «країною контрастів»? 

а)  Україну;                                                            в) Китай; 

б) Індію;                                                             г)  Росію 

86. Яка країна вважається «територією карнавалів»? 

а)  Америка;                                                        в) Бразилія; 

б)  Японія;                                                           г) Мексика 

87. Назвіть дату відкриття Ейфелевої вежі: 

 а) 1 червня 1900 р.;                                             в)10 квітня 1995 р.; 

 б) 5 лютого 1885р. ;                                            г) 31 березня 1889 р.  

88. Що не відноситься до екстремального виду туризму: 

а) рафтінг ;                                                        в) відвідування дельфінарію; 

б) стрибок з парашутом ;                                 г) скелелазіння 

89. Найбільш засушлива країна: 

а)  Гаїті ;                                                        в) Україна; 

б) Лівія;                                                         г) Туреччина 

90. Яка найосвіченіша країна світі: 

а)  Канада;                                                        в) Японія; 

б)  Ізраїль;                                                         г) Велика Британія 

91. В якому році Томас Кук відкрив перше туристичне  агентство: 

а)  1892;                                                        в) 1841; 

б)  1808;                                                        г) 2000 

92. Вкажіть країну з найбільшою кількістю танків: 

а)  США;                                                        в) Сомалі; 

б)  Росія;                                                        г) Афганістан 

93. Вкажіть найбільше в світі місто-державу: 

а)  Ватикан;                                                        в) Шумер; 

б)  Монако;                                                        г) Сінгапур 

94.Хто першим ввів поняття «географія»: 

а) Михайло Васильович Ломоносов;             в) Ератосфен Кіренський; 



б)Томас Кук;                                    г) Олександр Фрідріх Вільгельм Гумбольдт 

95.У якій країні вулиці не мають назв: 

а)  Японія;                                                        в) Туркменістан; 

б)  Азербайджан;                                              г) Італія 

96.Яке море є найтеплішим на Землі: 

а)  Чорне;                                                           в) Середземне; 

б)  Егейське;                                                      г) Червоне 

97.Документ, який дає право людині на на перетин тих чи інших кордонів: 

а)  Громадянський паспорт;                              в) Страховий поліс; 

б)  Віза;                                                               г) Ваучер 

98.Назвіть країну, де давання чайових вважається образою: 

а)  Україна;                                                           в) Ісландія; 

б)  Туреччина;                                                       г) Росія 

99.Назвіть єдине у світі місто, яке розташоване на двох континентах: 

а)  Стамбул;                                                       в ) Кейптаун; 

б)   Нетанія;                                                         г) Мачу-Пікчу 

100.Яка подія за останній час привабила іноземних громадян до України: 

а)  «Помаранчева» революція;                           в ) ЄВРО -2012; 

б)   Євробачення;                                                 г) Бої братів Кличко . 
 


