
«Експрес-тест» 

1. Частина Євразії, в якій проживають слов’янські народи: 

а) Східна Європа і Північна Азія;    б) Північна Азія і Північна Європа; 

в) Північна Європа і Південна Азія;  г) Південна Азія і Східна Європа. 

2. Найбільша чисельність населення характерна для: 

а) росіян; б) індусів; в) китайців; г) японців. 

3. Регіон для країн якого характерна найвища густота населення: 

а) Північна і Центральна Азія;     

б) Центральна і Східна Азія; 

в) Східна і Південно-східна Азія;   

г) Південно-східна і Південно-західна Азія. 

4. Густота населення на острові Ява: 

а) низька; б) середня; в) висока; г) одна з найвищих на Землі. 

5. Півострів, для якого характерна найнижча щільність населення: 

а) Індокитай; б) Аравійський; в) Корея; г) Індостан. 

6. Країни в яких переважає слов’янське населення: 

а) Угорщина і Словаччина;          б) Словаччина і Польща; 

в) Польща і Німеччина;                г) Німеччина і Голландія. 

7. Предками яких народів були мадярські племена? 

а) поляків; б) угорців; в) словаків; г) чехів. 

8. Найменша частка міського населення властива країнам... Європи. 

а) Південної; б) Східної; в) Західної; г) Північної. 

9. Релігії, батьківщиною яких є Південно-Західна Азія: 

а) християнство і мусульманство;        б) мусульманство і буддизм; 

в) буддизм і ламаїзм;                             г) ламаїзм і християнство. 

10. Частина Азії, для якої найбільш характерне кочове населення, 

зайняте  тваринництвом: 

а) Південна; б) Південно-Східна; в) Центральна; г) Південно-Західна. 

11. Виробництво паперу з кори тутового дерева було винайдено в: 

а) Індії; б) Китаї; в) Японії; г) Пакистані. 

12. Головна проблема сучасного Китаю: 

а) виснаження природних ресурсів;  

б) швидке зростання чисельності населення; 

в) брак оброблюваних земель;                  

 г) дефіцит водних ресурсів. 
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