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ЗНАЮ (початковий рівень, 1-3 бали): 

 називаю об’єкти вивчення географії (гори, рівнини, океани, моря, 

материки, річки, місто, село, галузь, країна тощо) 

 знаю, як вони позначаються на карті, знаходжу та показую їх на карті; 

 відтворюю окремі поняття і терміни з допомогою підручника; 

 відповідаю на запитання, що потребують одно- або двослівної відповіді; 

 відтворюю з допомогою вчителя незначну частину матеріалу з підручника 

РОЗУМІЮ (середній рівень, 4-5 балів ): 

 як під час відповіді користуватися географічною картою; 

 частково відтворюю текст підручника; 

 повторюю за зразком практичну роботу; 

 намагаюсь робити висновки без підтвердження їх прикладами, користуюсь 

картою. 

ЗАСТОСОВУЮ (середній та достатній рівень, 6-7 балів): 

 маю достатні знання і застосовую їх для вирішення стандартних ситуацій; 

 володію картографічним матеріалом на достатньому рівні; 

 розв’язую прості географічні задачі; 

 виконую практичні роботи з допомогою вчителя; 

 доповнюю відповіді інших, частково їх аналізую; 

 з допомогою вчителя визначаю причинно-наслідкові зв’язки, ілюструю їх 

власними прикладами. 

 Відповідаю на запитання, допускаючи помилки. 

АНАЛІЗУЮ (достатній рівень, 8-9 балів): 

 аналізую відповіді інших, статистичні дані про господарство і населення; 

показую їхні зміни в часі; 

 наводжу приклади взаємодії людини і  природи; 

 умію визначати причини і наслідки процесів і явищ  в природі, причини і 

наслідки процесів в економічній діяльності; 

 наводжу приклади взаємодії людини і природи; 

 проводжу географічні дослідження; 

 вільно володію навчальним матеріалом; 

 майже безпомилково працюю з картографічним матеріалом; 

 засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної науки  

ОЦІНЮЮ (високий рівень, 10 балів): 

 процеси і явища; 

 знаходжу логіку суджень; 

 відбираю необхідні знання; 
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 вільно володію картографічним матеріалом; 

 знаходжу джерела інформації; 

 пояснюю як і де можна застосувати знання з географії; 

 вмію використовувати джерела інформації; 

 усвідомлюю сучасну географічну картину світу; 

 даю розгорнуту відповідь. 

СИНТЕЗУЮ (високий рівень, 11 балів): 

 систематично працюю з додатковою географічною інформацією, поглиблюю 

знання; 

 розв’язую завдання частково пошукового характеру; 

 аналізую проблеми сучасної географії; 

 формую цілісне уявлення про об’єкти вивчення. 

СТВОРЮЮ (високий рівень, 12 балів): 

 вільно володію географічними знаннями у межах шкільної програми; 

 вільно використовую географічну інформацію; 

 беру участь у роботі територіального об’єднання Малої академії наук 

України, олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо; 

 творчо використовую географічну інформацію; 

 моделює ситуацію, роблю висновки та узагальнення. 


