
Географія 9 клас 

Підсумкова робота. До кожного визначення знайти вірну відповідь із поданих варіантів і 

записати в зошит. 

1). Транспорт України: 

2). Транспортна мережа — 

3). Вантажообіг — 

4). Пасажирообіг — 

5). Туризм – 

– переміщення людей з метою відпочинку. Оздоровлення, культурного розвитку. 

повітряний (авіаційний); електронний; трубопровідний; водний (морський, річковий); наземний 

(залізничний, автомобільний). 

— кількість перевезених пасажирів на довжину перевезення (пас/км). 

— загальна мережа доріг, об'єднання усіх видів транспорту. За функціями транспорт поділяється на 

вантажний та пасажирський. 

— кількість перевезених вантажів на довжину їх перевезення (т/км). 

Історія України 9 клас 

1). У першій половині ХІХ ст. українські землі було поділено на 9 губерній у складі 3 генерал-

губернаторств:  

2). Головні ідеї програмних документів Кирило-Мефодіївського братства: 

3). Червень 1848 р. Словянський конгрес у Празі: 

4). «Весна народів» 1848 р - 

5).  Олександр ІІ: 

першою реформою стало скасування кріпосного права, згідно з маніфестом 19 лютого 1861 р. та 

«Положенням про селян, що виходять з кріпосної залежності» 

- серія національно-визвольних рухів у багатьох країнах Європи. 

до складу Малоросійського генерал-губернаторства, що відповідало історичним регіонам Лівобережжя 

та Слобожанщини, увійшли Чернігівська, Полтавська та Харківська губернії; до складу Київського 

генерал-губернаторства, що відповідало історичним регіонам Правобережжя, Поділля та Волині, 

увійшли, не повірите, Київська, Поділська та Волинська губернії; до складу Новоросійського генерал-

губернаторства, що нині складає південь України, увійшли Катеринославська, Херсонська та 

Таврійська губернії. 

намагався примирити поляків та українців і вирішити долю Галичини. 

ліквідація самодержавства кріпосництва та поділу суспільства на стани; забезпечення слов’янським 

народам демократичних прав, свобод та рівних можливостей розвитку національних мов і культур; 

створення демократичної федерації християнських слов’янських республік; забезпечення 

демократичних свобод усім громадянам; поширення християнського ладу на весь світ. 

Всесвітня історія 9 клас. 

1). Декабристи – 



2). Соціалізм - 

3). Особливості соціально – економічного розвитку нових держав Латинської Америки в І половині 

ХІХ століття: 

4). 1815р. –  

5). «Священного союзу» -  

- політичні рухи, різноманітні утворення та партії, що в Новітній 

час відносять до «лівого» політичного спектру; в переносному значенні в політичній лексиці — 

політика 

економічного перерозподілу національного продукту країни, спрямована на соціальний захист 

найслабших верств населення; підтримка бідних за рахунок багатих; самоназва економічного, 

суспільного та політичного ладу в СРСР та країнах, що в ХХ столітті були вільними або невільними 

сателітами СРСР. 

- учасники – Росія, Австрія, Пруссія, приєднання Франції та Великої Британії. 

широке використання іноземних кредитів; посилення впливу США, Великої Британії, Франції на 

економіку латиноамериканських країн; збереження латифундій; селяни не отримали власної землі. 

– утворення «Священного союзу». 

– учасники таємних організацій у Російській імперії, що готували державний переворот, спрямований 

проти самодержавства і кріпосного права (організатори – гвардійські офіцери). 

 


