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© Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Установа адукацыі «Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў» 

 

УВАГА! Фатаграфаванне, капіраванне і распаўсюджванне тэставага матэрыялу 

цягне за сабой адміністрацыйную адказнасць. 

 

ДРТ–2023 

        Геаграфія 

  

Варыянт змяшчае 38 заданняў і складаецца з часткі А (16 заданняў) 

і часткі В (22 заданні). На выкананне ўсіх заданняў адводзіцца 90 мінут. Будзьце 

ўважлівыя! Жадаем поспеху! 

                                                             Частка А 

У кожным заданні часткі А толькі адзін з прапанаваных адказаў з’яўляецца 

правільным. У бланку адказаў пад нумарам задання пастаўце метку (×) у клетачцы, якая 

адпавядае нумару выбранага Вамі адказу. 

 

 

А1. Геаграфічны аб’ект, у межах якога 

на карце размешчана кропка, 

знаходзіцца ў: 

1) Паўночным і Усходнім паўшар’ях; 

2) Паўднѐвым і Усходнім паўшар’ях; 

3) Паўднѐвым і Заходнім паўшар’ях; 

4) Паўночным і Заходнім паўшар’ях; 

5) межах экватара. 

 
 

 

А2. Лікавы маштаб геаграфічнай карты 1 : 200 000 адпавядае найменнаму маштабу: 

1) у 1 см – 20 км;                                      4) у 1 см – 2 км; 

2) у 1 см – 200 км;                                    5) у 1 см – 200 000 км. 

3) у 1 см – 200 м; 

 

А3. Па паходжанні да асадкавых горных парод адносіцца: 

1) каменная соль;                   4) базальт; 

2) мармур;                               5) пемза. 

3) граніт;  

 

А4. На малюнку паказана схема руху паветра, 

характэрная для: 

1) пасатаў;                             4) цыклонаў;  

2) мусонаў;                            5) антыцыклонаў. 

3) брызаў; 
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А5. На картасхеме пазначана цячэнне Сусветнага 

акіяна: 

1) Гальфстрым; 

2) Курасіа; 

3) Бразільскае; 

4) Лабрадорскае; 

5) Заходніх Вятроў. 

 

 

А6. Фотаздымак характарызуе прыродны 

комплекс: 

1) лесастэпаў і стэпаў Еўразіі; 

2) саваннаў і рэдкалессяў Афрыкі; 

3) саваннаў і рэдкалессяў Аўстраліі; 

4) паўпустынь і пустынь Паўднѐвай Амерыкі; 

5) вечназялѐных і цвердалістых лясоў і хмызнякоў 

Паўночнай Амерыкі. 

 

 

 

А7. Катастрафічна 

нізкае спажыванне 

вады на душу 

насельніцтва (менш за 

500 м
3
 за год) 

характэрна для краін, 

паказаных на 

картасхеме колерам: 

 

 

1)   

 

2)   

 

3)    

 

4)   

 

5)  

 

 

 

А8. Федэратыўнай па форме палітыка-тэрытарыяльнага ўладкавання з’яўляецца 

дзяржава: 

1) Італія;                                        4) Кітай; 

2) Францыя;                                  5) Польшча. 

3) Канада; 

 

А9. Адзначце краіну з максімальным натуральным змяншэннем насельніцтва: 

1) Балгарыя;                                4) Бразілія;  

2) Егіпет;                                     5) Японія. 

3) Германія; 
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А10. Паказаны на фотаздымку аб’ект Сусветнай 

спадчыны ЮНЕСКА размешчаны ў: 

1) Азіі; 

2) Афрыцы; 

3) Еўропе; 

4) Аўстраліі; 

5) Паўднѐвай Амерыцы. 

 

А11. На карце колерам адзначаны тры дзяржавы, якія ў 

міжнародным геаграфічным падзеле працы з’яўляюцца вядучымі па: 

1) здабычы нафты; 

2) вытворчасці электраэнергіі; 

3) вытворчасці калійных угнаенняў; 

4) пагалоўі свіней; 

5) колькасці турысцкіх прыбыццяў. 

 

 

 

 

 

А12. Адзначце дзяржаву з найбольшым валавым зборам 

сельскагаспадарчай культуры, паказанай на фотаздымку: 

1) Індыя; 

2) Мексіка; 

3) Украіна; 

4) Егіпет; 

5) Злучаныя Штаты Амерыкі (ЗША). 

 

А13. На картасхеме пазначана тэктанічная структура Беларусі, 

у межах якой размешчана радовішча: 

1) даламітаў – Руба; 

2) нафты – Рэчыцкае; 

3) глін – Гайдукоўка; 

4) мелу і мергелю – Камунарскае; 

5) будаўнічага каменю – Мікашэвіцкае. 

 

А14. На картасхеме форм рэльефу Беларусі стрэлкай 

пазначана: 

1) Полацкая нізіна; 

2) Нѐманская нізіна; 

3) Нарачана-Вілейская раўніна; 

4) Цэнтральнабярэзінская раўніна; 

5) Аршанска-Магілѐўская раўніна. 
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А15. Фізіка-геаграфічная правінцыя, у межах якой 

размешчаны Бярэзінскі біясферны запаведнік, на картасхеме 

пазначана лічбай: 

1) 1;         2) 2;           3) 3;         4) 4;       5) 5. 

 

А16. Найменшая па плошчы адміністрацыйная вобласць 

Беларусі: 

1) Брэсцкая;                                       4) Гомельская;  

2) Магілѐўская;                                 5) Гродзенская. 

3) Мінская; 

 

Частка В 

Адказы, атрыманыя пры выкананні заданняў часткі В, запішыце ў бланку адказаў. 

Кожную літару, лічбу пішыце ў асобнай клетачцы (пачынаючы з першай) па ўзорах, 

указаных у бланку. Адказ у выглядзе слова, некалькіх слоў пішыце без прабелаў, злучка або 

іншых раздзяляльных знакаў. 
 

В1. Славуты англійскі мараплавец XVIII стагоддзя (гл. мал.), які 

здзейсніў тры кругасветныя падарожжы. Падчас свайго першага 

падарожжа ѐн паўторна «адкрыў» Аўстралію і абвясціў яе англійскай 

калоніяй. Гэта … .  

У бланк адказаў запішыце толькі прозвішча мараплаўца. Напрыклад: 

Белінсгаўзен. 
 

В2. Размясціце паслядоўна з захаду на ўсход (ад нулявога мерыдыяна) наступныя азѐры: 

1) Эйр-Норт;         2) Байкал;          3) Чад;           4) Верхняе;            5) Вялікае Мядзведжае. 

Адказ запішыце лічбамі, захоўваючы атрыманую паслядоўнасць. Напрыклад: 21453. 

 

В3. Для паказу ўчастка зямной паверхні на 

фрагменце плана мясцовасці выкарыстаны 

ўмоўныя знакі: 

1) луг; 

2) кар’ер; 

3) яр; 

4) высечка; 

5) рэдкі лес (рэдкалессе); 

6) суцэльныя зараснікі хмызнякоў. 

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў 

не мае значэння). Напрыклад: 123. 
 

В4. Прапанаваная кліматаграма адпавядае 

клімату ў пункце, пазначаным на карце Афрыкі 

кропкай з лічбай: 

1) 1;        2) 2;       3) 3;       4) 4;       5) 5. 

Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 2. 
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В5. У характарыстыцы прыроднай зоны Аўстраліі, выдзеленай 

на карце, ПРАВІЛЬНЫМІ з’яўляюцца сцверджанні: 

1) найбольшая частка прыроднай зоны размешчана ў субтрапічным 

кліматычным поясе; 

2) распаўсюджаны чырвона-жоўтыя фералітныя глебы; 

3) уяўляе з сябе адкрытую прастору з травяністым покрывам з 

барадача і асобнымі дрэвамі; 

4) растуць пальмы, панданусы, фікусы, дрэвападобныя папараці; 

5) жывуць кенгуру, буйныя птушкі: страус эму, казуар, аўстралійская драфа. 

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 14. 

 

В6. Выберыце прыродную зону Паўднѐвай Амерыкі, 

адзначаную на карце лічбай, для якой ПРАВІЛЬНАЯ 

характарыстыка: 

На чарназѐмападобных глебах  расце багатая злакава-

разнатраўная расліннасць: дзікі лубін, мятлік, вербена, сіні 

гарошак. Асаблівасцю жывѐльнага свету з’яўляецца  наяўнасць 

мноства грызуноў, сустракаюцца пампаскі  алень, пума, страус  

нанду. 

1) 1;            2) 2;          3) 3;          4) 4;           5) 5.  

Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 2. 
 

В7. У характарыстыцы ракі, адзначанай на картасхеме 

Паўночнай Амерыкі, ПРАВІЛЬНЫМІ з’яўляюцца сцверджанні: 

1) адносіцца да басейна Ціхага акіяна; 

2) з’яўляецца самай доўгай ракой кантынента; 

3) горная рака з вузкай далінай, вялікай колькасцю 

парогаў і вадаспадаў; 

4) пры ўпадзенні ў заліў утварае самы доўгі ў свеце 

эстуарый; 

5) для воднага рэжыму характэрны вясновая 

паводка, летняя і зімовая межань. 

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не 

мае значэння). Напрыклад: 14. 

 

В8. Выберыце прыродны рэгіѐн Еўразіі, 

адзначаны на картасхеме лічбай, для якога 

ПРАВІЛЬНАЯ характарыстыка: 

Старажытныя складкавата-глыбавыя горы 

нясуць горнае абледзяненне. Характэрны мяккі і 

вільготны ўмераны марскі тып клімату. Большая 

частка занятая хвойнымі лясамі. 

1) 1;      2) 2;      3) 3;        4) 4;        5) 5. 

Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 2. 
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В9. Дзейнасць дзяржавы, накіраваная на рэгуляванне працэсаў узнаўлення 

насельніцтва, – гэта дэмаграфічная … .  

Дапоўніце сказ і запішыце адказ у выглядзе слова ў той форме, у якой яно павінна быць 

выкарыстана ў сказе.  

 

В10. Устанавіце адпаведнасць: 
  

Характарыстыка дзяржавы Дзяржава 

А) федэратыўная па форме палітыка-тэрытарыяльнага ўладкавання, 

уваходзіць у тройку сусветных лідараў па здабычы вугалю 

Б) унітарная манархія, уваходзіць у тройку сусветных лідараў 

па аб’ѐмах вытворчасці марскіх суднаў 

В) унітарная па форме палітыка-тэрытарыяльнага ўладкавання 

дзяржава ў Паўднѐвай Еўропе, галіной міжнароднай спецыялізацыі 

з’яўляецца турызм 

1) Італія 

2) Японія 

3) Германія 

4) Індыя 

  

 

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і лічбаў, захоўваючы алфавітную 

паслядоўнасць літар левага слупка. Памятайце, што не ўсе даныя правага слупка могуць 

быць пры гэтым выкарыстаны. Напрыклад: А2Б1В4. 

 

В11. Устанавіце АДЗІНА ПРАВІЛЬНУЮ адпаведнасць: 
 

Сацыяльна-эканамічны рэгіѐн 
          (па класіфікацыі ААН) 

Дзяржавы 

А) Паўночная Еўропа 

Б) Паўднѐвая Еўропа 

В) Заходняя Еўропа 

 

1) Іспанія, Польшча 

2) Францыя, Германія 

3) Швецыя, Партугалія 

4) Фінляндыя, Грэцыя 

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літары і лічбы. Напрыклад: А1. 

 

В12. Выберыце дзяржаву, пазначаную на карце лічбай, для якой ПРАВІЛЬНАЯ 

характарыстыка: 

Самая буйная па плошчы на кантыненце 

дзяржава. На яе тэрыторыі размешчана адно 

з найбуйнейшых у свеце радовішчаў 

жалезнай руды. Сусветны лідар па пагалоўі 

буйной рагатай жывѐлы. 

1) 1;       2) 2;      3) 3;     4) 4;      5) 5. 

Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 2. 

 

В13. У характарыстыцы сацыяльна-

эканамічнага развіцця Вялікабрытаніі 

ПРАВІЛЬНЫМ з’яўляецца сцверджанне: 

1) высокі натуральны прырост насельніцтва; 

2) абсалютная большасць вернікаў – католікі; 

3) большая частка нафты, якая здабываецца на шэльфе Паўночнага мора, паступае на экспарт; 

4) металургія развіваецца выключна на выкарыстанні ўласных рэсурсаў; 

5) у структуры сельскагаспадарчых угоддзяў найбольшая доля належыць пашам. 

Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 2. 
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В14. У характарыстыцы сацыяльна-эканамічнага развіцця Расіі ПРАВІЛЬНЫМ 

з’яўляецца сцверджанне: 

1) у зоне ачаговага засялення жыве большая частка насельніцтва краіны; 

2) у агульнай колькасці насельніцтва ўдзельная вага мужчын вышэйшая, чым жанчын; 

3) большую частку прыроднага газу здабываюць на газавых радовішчах у Заходняй Сібіры; 

4) у структуры апрацоўчай прамысловасці найбольшая ўдзельная вага належыць хімічнай 

прамысловасці; 

5) мае найбольшую працягласць аўтамабільных дарог у свеце. 

Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 2. 

 
В15. Устаўце ў прыведзеным ніжэй тэксце на месцы пропускаў словы з прапанаванага 

спіска, якія падыходзяць па сэнсе. 
 

Польшча размешчана паміж (А) ________ на захадзе, Літвой,   

Беларуссю і Украінай – на ўсходзе. Абсалютная большасць 

вернікаў – (Б) ________. Па здабычы каменнага вугалю краіна 

лідзіруе ў Еўропе. Асноўны каменнавугальны басейн – 

(В) ______ 

Спісак слоў 

1) Францыя 

2) Рурскі 

3) Германія 

4) католікі 

5) праваслаўныя 

6) Верхнесілезскі 

Выбірайце словы паслядоўна, мысленна ўстаўляючы іх на месцы пропускаў у патрэбнай 

форме. Памятайце, што не ўсе словы могуць быць выкарыстаны для адказу. Кожнае слова 

можа быць выкарыстана толькі адзін раз. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і 

лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар. Напрыклад: А2Б1В4. 

 
В16. Адзначце АГУЛЬНЫЯ рысы ў характарыстыцы сацыяльна-эканамічнага 

развіцця ЗША і Канады: 

1) унітарная форма палітыка-тэрытарыяльнага ўладкавання; 

2) складаны этнічны і рэлігійны састаў насельніцтва; 

3) у структуры ВУП найбольшая доля належыць сферы паслуг; 

4) большая частка электраэнергіі выпрацоўваецца на ГЭС; 

5) у структуры сельскай гаспадаркі вядучая роля належыць раслінаводству. 

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 14. 

 

В17. У характарыстыцы сацыяльна-эканамічнага развіцця Аўстралійскага Саюза 

ПРАВІЛЬНЫМІ з’яўляюцца сцверджанні: 

1) большая частка насельніцтва краіны мае еўрапейскае паходжанне; 

2) сярэдняя шчыльнасць  насельніцтва адна з самых высокіх у свеце; 

3) Сідней – самы буйны горад краіны па колькасці насельніцтва; 

4) чорная металургія поўнасцю залежыць ад імпарту сыравіны; 

5) у структуры сельскагаспадарчых угоддзяў найбольшая доля належыць раллі. 

Адказ запішыце лічбамі (парадак запісу лічбаў не мае значэння). Напрыклад: 14. 
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В18. Працяглы цѐплы перыяд развіцця тэрыторыі ў чацвярцічным перыядзе паміж 

зледзяненнямі – гэта … . 

Дапоўніце сказ і запішыце адказ у выглядзе слова ў той форме, у якой яно павінна быць 

выкарыстана ў сказе.  

 
В19. Устаўце ў прыведзеным ніжэй тэксце на месцы пропускаў словы з прапанаванага 

спіска, якія падыходзяць па сэнсе. 
 

Самай доўгай ракой Беларусі з’яўляецца (А) ____. Самае буйное па 

плошчы возера Беларусі – (Б)_____. Самае глыбокае возера на 

тэрыторыі краіны – (В) ______  

 

Спісак слоў 

1) Асвейскае 

2) Доўгае 

3) Нарач 

4) Дрывяты 

5) Прыпяць 

6) Днепр 

Выбірайце словы паслядоўна, мысленна ўстаўляючы іх на месцы пропускаў у патрэбнай 

форме. Памятайце, што не ўсе словы могуць быць выкарыстаны для адказу. Кожнае слова 

можа быць выкарыстана толькі адзін раз. Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літар і 

лічбаў, захоўваючы алфавітную паслядоўнасць літар. Напрыклад: А2Б1В4. 

 
В20. Адзначце адміністрацыйную вобласць Беларусі, 

пазначаную на картасхеме лічбай, для якой ПРАВІЛЬНАЯ 

характарыстыка: 

Адміністрацыйная вобласць з найбольшай плошчай 

прыродаахоўных тэрыторый спецыялізуецца на вытворчасці 

прадукцыі машынабудавання: лямпаў напальвання, 

акумулятараў, каўшовых пагрузчыкаў, бытавых электрычных і 

газавых пліт. 

Адказ запішыце лічбай. Напрыклад: 2. 

 
 

В21. Устанавіце АДЗІНА ПРАВІЛЬНУЮ адпаведнасць: 
 

Прамысловы цэнтр 

Беларусі 
Вырабляемая прадукцыя 

А) Ліда 

Б) Орша 

В) Гомель 

 

1) запалкі, ільняныя тканіны  

2) шыны для аўтамабіляў, лакі і фарбы  

3) бульбапасадачная тэхніка, цэмент і шыфер 

4) збожжаўборачныя камбайны, фосфарныя ўгнаенні 

Адказ запішыце ў выглядзе спалучэння літары і лічбы. Напрыклад: А1. 

 
В22. На тэрыторыі дзяржавы плошчай 47 тыс. км

2
 пражывае 0,7 млн чалавек. Вызначце 

сярэднюю шчыльнасць насельніцтва краіны. 

Адказ акругліце да цэлага ліку і запішыце лічбамі. Адзінкі вымярэння не ўказвайце. 

Напрыклад: 17. 


