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М .С. Гнатківська викладач вищої категорії 

 Вищого професійного училища №34,м. Виноградів. 

 

Робочий зошит  з географії .—м. Виноградів,2010р. 

 

 

 

В даному робочому зошиті містяться практичні  завдання з географії , 

розкривається зміст і методика  проведення практичних робіт  процесі 

навчання. 

 Пропоновані тести та завдання допоможуть  перевірити  в повному обсязі 

рівень знань учнів. Всі завдання і запитання зошита для тематичного 

оцінювання навчальних досягнень розраховані на різні рівні засвоєння 

навчального матеріалу з обов'язковим використанням картографічного 

матеріалів. Це банк завдань і запитань, який можна використовувати 

на різних етапах навчання. Тестові завдання,  бажано використовувати 

не тільки під час корекції та контролю знань 

 
 

 

Робочий зошит  з географії  для учнів  ПТНЗ. 
 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 
Методична комісія  суспільно-гуманітарних  

дисциплін та методист ВПУ№34 

В.В.Луканинець 
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ТЕМА: ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ 

ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: 

ЗАВДАННЯ1: 

 Чи тотожні поняття „країна ” та „ територія ” 

                                     А: так                           

                                      Б: ні 

                   

ЗАВДАННЯ2: 

 Твердження, що держава – це суверене політичне утворення з населенням 

господарством та політичною владою в ній  і  є носієм прав та обов’язків в 

міжнародних відносинах: 

                    А .правильне 

              Б: неправильне 

                                        

 

ЗАВДАННЯ: 

Яка з нище вказаних країн не є монархією ? 

                     А: Японія 

                      Б: Саудівська Аравія 

                      В: Чілі 

                     Г: Бруней 

                                                      

 

 ЗАВДАННЯ: 

 Які з наведених країн є федераціями? 

                    А: Угорщина 

                    Б: США 

                    В: Росія                                          

 

 ЗАВДАННЯ: 

Яке з наведених визначень найбільш повно розкриває 
поняття «Складні держави»? 
 

    А: унітарні;; 

               Б: федерації ; 

В: унії; 

Г: конфедерації 
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ЗАВДАННЯ : 

Виберіть із списку країни Європи, які мають вихід до 
Світового океану: 

 
а)Великобританія; д) Польща; 
 
б)Іспанія; є) Швейцарія; 
 
в)Німеччина; є) Італія; 
 
г)Чехія; ж) Угорщина. 

 

ЗАВДАННЯ:  

У запропонованому списку країн виберіть Азіатські країни: 

 
а)  Китай; є) Японія; 
б)  Туреччина; є) Австралія; 
в) Болгарія; ж) Індія; 
г)  Вірменія; з) Ірак, 
д) Казахстан; 

 

ЗАВДАННЯ: 

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ У ВИГЛЯДІ 

КОМБІНАЦІЇ ЦИФР І БУКВ: 
 

 регіони:                                                     країни:  

1. Зах. Європа            а) Монголія, Японія, Китай, Корея; 

2.  Латинська Америка            б)Польща, країни Балтії, Угорщина; 

3. сх.центр.Європа   в) Італія, Австрія, Андорра, Іспанія; 

4. Пд.Сх.Азія                               г) Аргентина, Чілі, Бразилія, Венесуела; 

                                                             д) ПАР, Єгипет, Ангола,                                          

         

                                                                                         1......; 2......; 3......;4….; 

Оберіть літеру:  

     А                           Б                                  В                                    Г                       Д 

якщо правильне        якщо правильне        якщо правильне           якщо правильне       якщо 

усе 

 тільки  2                  тільки 2 і 3               тільки 2 і 4                   тільки 1,3, 4           правильно 

 

 

 

ЗАВДАННЯ: 

В якій частині світу немає країн  монархічною формою правління? 

  1)  Європа ; 

  2)  Америка; 
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  3) Азія; 

  4) Африка.                                   

 

ЗАВДАННЯ: 

Показати стрілками відповідність тверджень: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ: 

         Універсальна міжнародна організація, створена в 1945 році заради  

збереження миру і міжнародної безпеки та розвитку співробітництва  

між державами, - це: 

                    а) ООН;                     б) ЄС;                в) НАТО 

 

 

ЗАВДАННЯ:  

ВСТАНОВІТЬ ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ ЕТАПІВ,  

ПОДАВШИ НУМЕРАЦІЮ ЦИФРАМИ (від 1 до 6):  

Рік вступу в ЄС          Країна –член ЄС 

   –                      Бельгія; 

  –                      Словенія ;  

  –                      Велика Британія; 

  –                       Литва; 

  –                      Італія; 

   –                      Словаччина; 

 

 

 

 

 

Країна з 

конституційною 

монархією   Італія 

          Кувейт 

 
 Японія 

Велика Британія 

       Монако 

      Марокко 
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ЗАВДАННЯ:  

Встановіть відповідність  між материками   і державами: Андорра , Росія, 

Японія , Чілі, ОАЕ, ПАР, Люксембург, Лаос ,Куба, Аргентина, Україна, Індія, 

Туніс, Венесуела 

Європа Азія Африка Америка 

    

    

    

    

 

ЗАВДАННЯ 

У виділених фрагментах карти  федерація, монархія, унітарна держава. 

 
____________________     ____________________   ___________________        

              

ЗАВДАННЯ 

  

Виберіть поняття, що пропущене в схемі: 

 

 
1) федерація; 

2) монархія; 

3) унія; 

4) унітарна держава; 

 

СКЛАДНА ДЕРЖАВА 

? КОНФЕДЕРАЦІЯ УНІЯ 
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Поясніть відмінності між поняттями  “федерація”, “конфедерація”, “унія”. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Назвіть основні риси унітарної держави:________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Вкажіть основні етапи  формування політичної карти світу 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ТЕМА2: ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  СВІТУ 

 
ЗАВДАННЯ: 

 Виберіть правильні твердження, назвавши, які ресурси належать до 
рекреаційних: 

а) узбережжя теплих морів; 
б) береги річок, озер, водосховищ; 
в) лісові та лучні масиви; 
г) передгір'я та гірські країни; 
д) міста — столичні та історичні центри; 
e) міста-курорти; 
є) давні міста; 
ж) індустріальні міста 
 

   

 

 ЗАВДАННЯ: 

Назвіть, які ресурси належать до невичерпних: 
а) водні; г) корисні копалини; 
б) ґрунтові; д) рослинність; 
в) кліматичні; є) сонячна енергія. 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Виберіть регіони світу, де зосереджені значні запаси нафти: 

а) Близький та Середній Схід;             г) Антарктида; 

б) Північна Африка; 

 

в) Центральна Америка; 

 

ЗАВДАННЯ: 

Ресурсозабезпеченість — це: 
а) відношення між величиною запасів і розмірів використання даного виду 

ресурсів; 
б) обсяг достовірних запасів даного виду ресурсів; 
в) масштаби проведення геологорозвідувальних робіт; 
г)  щорічні обсяги добування мінеральних ресурсів. 
 

ЗАВДАННЯ: 

Визначте, які ресурси відносяться до відновлювальних: 

а)ґрунти; г)корисні копалини; 

в) тваринний світ; д) кліматичні ресурси. 

 

 

 

 

   

д) Північне море;  
є) Західний Сибір. 
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ЗАВДАННЯ: 

Рекреаційні ресурси — це: 
а) природні і соціально-економічні ресурси країни; 
б) сукупність природних, природно-технічних, соціально-економічних 

комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню 
та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності; 

в) ресурси океанів, морів, лісів, культурні об'єкти. 
 
ЗАВДАННЯ: 

Виберіть країни з великими розвіданими запасами нафти: 
а) Кувейт; є) Іран; 
б)  Росія; є) Ірак; 
в) США; ж) Мексика; 
г)  Саудівська Аравія; з) Об'єднані Арабські Емірати; 
д) Китай; и) Венесуела. 
 

 
ЗАВДАННЯ: 
 
Встановіть відповідність. 
 

Три країни –лідери       
видобутку 

          
         

Корисні 
копалини 

Австралія, Гаяна, 
Бразилія 

 

Нафта 

Китай, США, Росія 
 

Природний газ 

Саудівська Аравія, США, 
Росія 

Вугілля 

Росія, Канада, США, 
 

Боксити 

 
ЗАВДАННЯ: 
 
Із запропонованого  переліку вибрати чинники  які використовуються для 
розрахунку  рівня ресурсозабезпеченості країни корисними копалинами: 
 

а) Склад гірських порід; 
б) Щорічний видобуток; 
в) Рівень розвитку економіки; 
г) Об’єм запасів; 
д) Географічне положення. 
 

ЗАВДАННЯ: 
 
Перерахувати держави, які мають значні запаси природних ресурсів, але не 
досягли великих успіхів у соціально-економічному розвитку. Поясніть 
причини цих процесів. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

   

      

  



 10 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 
 
Розкажіть, як ресурсозабезпеченість впливає на економічний розвиток 
країни і чи є цей фактор вирішальним? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 
 
Користуючись картами атласу, дайте коротку характеристику ресурсів 
Світового океану. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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                           ТЕМА: НАСЕЛЕННЯ СВІТУ 

 
ЗАВДАННЯ: 

Природний рух (відтворення) населення  — це: 
1. відношення народжуваності і смертності; 

2.   сукупність процесів народжуваності і смертності, які визначають розміри 
природного       приросту; 

3.  природний приріст. 
 
 ЗАВДАННЯ: 

Природний приріст — це: 
1)  перевищення народжуваності над смертністю (на  

30 жителів на рік); 
2)  число дітей, що народилися за рік; 

3)  число людей, що померли за рік. 
 
ЗАВДАННЯ: 

Міграції населення — це: 
1)  рух людей; 
2)  переміщення людей по території, пов'язані із зміною 

     постійного місця проживання та роботи; 
3)  переїзд жителів однієї держави в іншу. 
 
ЗАВДАННЯ: 

Урбанізація — це: 

1) процес зростання ролі міст; 
2) зростання і підвищення частки міського населення в  

країні, регіоні, світі; 
3) розширення міського способу життя. 

 
ЗАВДАННЯ: 

Виберіть країни, де переважає сільське населення: 
1) Індія; 5) Австралія; 
2) США; 6) Індонезія; 
3) Бангладеш; 7) Україна. 
4) Китай; 

 
ЗАВДАННЯ: 

Виберіть однонаціональні країни: 
1) Росія; 5) Китай; 
2) Канада; 6) Індія; 
3) Угорщина; 7) Аргентина; 
4) Японія; 8) Австралія. 

 
ЗАВДАННЯ: 

Виберіть багатонаціональні країни: 
1) Росія;          4) Індія;  
2) Польща;     5) Китай;   
3) Італія ;       6) США; 
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ЗАВДАННЯ:  

 Виберіть найбільш урбанізовані регіони світу: 

1) Західна Європа; 

2) Північна Америка; 

3) Африка; 

4) Східна Азія. 

 

 

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ У ВИГЛЯДІ 

КОМБІНАЦІЇ ЦИФР І БУКВ: 
 

      регіони:                                           релігії:  

1. Європа            а.) християнство; 

2. Америка                     б.) іслам; 

3. Пн. Африка                             в.) буддизм;                                                           

4. Пд. Африка                             г.) конфуціанство, ламаїзм. 

5. Пд. Австралія                         д.) етнічні релігії      

6. Азія  

                                                                                                      

         

                                                                                1......; 2......; 3......;4….;5….,6….. 

ЗАВДАННЯ: 
 

ВСТАНОВІТЬ ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗРОСТАННЯ 

ПРИРОДНОГО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕННЯ ,  

ПОДАВШИ НУМЕРАЦІЮ ЦИФРАМИ (від 1 до 6):  

                                        Країни 

 –                   Малі;    

  –                   Індія; 

  –                   Китай; 

  –                   США; 

   –                    Чад; 

   –                    Судан. 
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ЗАВДАННЯ: 

 
Назвіть чинники, що впливають на розміщення населення: 
_________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

 
Вкажіть по п'ять країн, де переважно проживають представники 
православ'я, католицизму, мусульманства, буддизму. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Нанесіть на контурну  карту  : 

- країни «Великої вісімки» ; 

- країни планової економіки  

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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ТЕМА: СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ОСНОВНІ СИСТЕМИ 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
Виберіть правильні відповіді: 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Світове господарство — це: 
а) господарство країн світу; 
б) система національних господарств; 
в) система національних господарств, що пов'язані і взаємодіють за 
законами міжнародного поділу праці. 
 

ЗАВДАННЯ: 
 

Центрами світового господарства є: 
а) Північна Америка; 
б)  Західна Європа; 
в)  Африка; 
г)  Азіатсько-Тихоокеанський регіон; 
д)  Північна Європа; 
є)  Австралія і Нова Зеландія; є) Японія. 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Географічний (територіальний) поділ праці — це: 
а) спеціалізація материків на виробництві товарів та послуг; 

б) спеціалізація частин світу на виробництві товарів та послуг і обмін між  
ними; 

в) спеціалізація окремих територій на виробництві нових товарів і 
послуг та  виникненні товарного обміну між ними такими товарами та 
послугами, які в районах спеціалізації  продукуються з порівняно меншими 
витратами. 

 
ЗАВДАННЯ: 

 
Міжнародний поділ праці — це: 

а) дія закону порівняльних переваг; 
б)  спеціалізація окремих країн на виробництві певних  

         товарів та послуг; 
в)  спеціалізація окремих країн на виробництві певних  

          товарів та послуг і товарному обміні цими продуктами на світових ринках. 
 
 
ЗАВДАННЯ: 
 
Рівень і можливості участі країни в міжнародному поділіпраці залежать 

від: 
а)  рівня розвитку продуктивних сил; 
б)  особливостей структури і розвитку господарства країни; 
в)  рівня розвитку продуктивних сил, особливостей структури господарства та        

організації зовнішньоекономічної діяльності. 
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ЗАВДАННЯ: 

 
 До одного з трьох основних центрів світового господарства входять: 

а)  Німеччина; г) Індія; 
б)  Китай; д) Росія. 
в)  Великобританія; 
 
ЗАВДАННЯ: 
 

Провідною галуззю паливної промисловості є: 

а) вугільна; б) нафтова; в) сланцева. 

 

 

 
ЗАВДАННЯ: 

Країнами-експортерами нафти є: 
а) Китай; д) Кувейт; 
б)  Іран; е) США; 
в) ОАЕ; є) Мексика; 
г) Ірак; ж) Канада; 

 
 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Країнами-імпортерами нафти є: 
а) США; д) Японія; 
б) Мексика; е) Фінляндія; 
в) Франція; є) Туреччина; 
г)  Індія; ж) Іспанія; 

 
 
 

ЗАВДАННЯ: 

Країнами-експортерами залізної руди є: 
а) Австралія;   д) Канада;        з) Мексика; 
б)  Індія; е) Південна Африка; и) Ірак; 
в) Бразилія; є) Китай;       і) Німеччина. 
г) Україна; ж) Туреччина; 
 
 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Країнами-виробниками автомобілів є: 
а) Казахстан;    д) Канада; з) Росія; 
б)  Японія;         е) Румунія; и) Україна; 
в) Німеччина;   є) Іспанія; і) Польща; 
г)  Франція;  ж) Італія; к) Грузія. 
 
 
 
 

   

   

з) Україна;   
и) Норвегія;  
 і) Саудівська  
Аравія; 
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ЗАВДАННЯ: 
 

Встановіть відповідність 

 

Країни –лідери у 

виробництві 

 Сільськогосподарська 

культура 

Індія, Туреччина,  Китай  Кава 

Бразилія, Колумбія, Індія.  Рис 

Україна, Росія, Франція Цукровий буряк 

Китай, Індія, Індонезія Чай 
 
ЗАВДАННЯ: 

Країнами-експортерами пшениці є: 
а)  Австралія; г) Бразилія;         є) Південна Африка; 
б)  Канада; д) Аргентина;       ж) Єгипет. 
в)  Японія; е) Індія; 
 
ЗАВДАННЯ: 

Країнами-експортерами рису є: 

 
а) Японія; г) США; 
б)  В'єтнам; д) Індія; 
в)  Бірма; є) Китай; 
 
 
 ЗАВДАННЯ: 

Країнами-виробниками кави є: 
а)  Бразилія; д) Індія; з) Єгипет; 
б)  Мексика; є) Індонезія; и) Венесуела; 
в)  Марокко; є) Японія; і) Канада. 
г)  Гвінея; ж) Китай; 
  
 
ЗАВДАННЯ: 

Найбільша густота транспортної мережі сформувалася: 
а) в Австралії; 
б) на сході і півдні Південної Америки; 
в) у Центральній та Східній Європі; 
г)  у Північній Америці; 
д)  у Східній Азії.  
 
ЗАВДАННЯ: 

Транспорт є: 
а)  матеріальною основою географічного поділу праці; 
б) зв'язуючою ланкою між виробником і споживачем; 
в) основою економіки країни. 
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ЗАВДАННЯ: 
 

Яка зернова культура є найголовнішою у виділеному фрагменті карти? 
 

 
 

1. пшениця; 
2. кукурудза; 
3. рис; 
4. ячмінь.     
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ЗАВДАННЯ: 
 

Поясніть, які чинники впливають на співвідношення рослинництва і 
тваринництва в господарстві різних країн.  
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
ЗАВДАННЯ: 
_____ 

Розкажіть, які чинники найбільше впливають на спеціалізацію 
господарства держав світу. 
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

   



 19 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
ЗАВДАННЯ: 
______ 

Обґрунтуйте роль та значення різних видів транспорту у  світовому 
господарстві.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Позначте на контурній карті : 

- першу п’ятірку держав лідерів автомобілебудування; 

країни, в яких виникли автомобільні фірми OPEL, BMW, Renault, VOLVO, Ford, TOYOTA, CITROEN, FIAT, HONDА, 

MERCEDES, NISSAN.  

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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ТЕМА: КРАНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Виберіть правильні відповіді: 
 
ЗАВДАННЯ: 

До економічно розвинутих країн належать: 
а) Німеччина; д) Італія; 
б)  Бельгія; є) Іспанія; 
в)  Бразилія; є) Греція. 
г)  Франція; 
 

ЗАВДАННЯ: 

 Країнами-карликами в Європі є: 

 
а) Андорра;      г) Албанія; 
б)  Португалія;     д) Мальта; 

       в) Монако;        є) Греція 
 
ЗАВДАННЯ: 
 
Найбільше туристів приймають: 

а) Іспанія; д) Швеція; з) Болгарія; 
б)  Італія; е) Австрія; и) Румунія; 
в)  Німеччина;  є) Греція; і) Польща. 
г)  Швейцарія;  ж) Франція; 
 
ЗАВДАННЯ: 

До західноєвропейського регіону входять: 

а) 25 країн;     б) 26 країн; в) 30 країн. 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Країною-колонією в Західній Європі є: 
а)  Ліхтенштейн; г) Данія; 
б)  Іспанія; д) Швеція. 
в)  Гібралтар; 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Для населення країн Західної Європи характерні: 
а)  висока густота населення; 
б)  висока урбанізація; 
в)  багато національність; 
г)  високий рівень безробіття; 
д)  високий освітній рівень; 
е) релігійність; 

      є) висока зайнятість 
 

 

 

 

   

є) Сан-Маріно; 
ж)  Болгарія; 
з)  Ліхтенштейн. 
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ЗАВДАННЯ: 
 

Встановіть відповідність 

КРАЇНА  ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ 

Італія   

               Республіка Велика Британія 

Німеччина  

Андорра 

Франція  

        Монархія Монако 

 
ЗАВДАННЯ: 
 

Заповніть  Таблицю, використовуючи  наведенні  нижче географічні  назви 

та цифри: 

 

Країна   Площа Населення Столиця 

Італія    

    Лондон 

    82,5 млн. чол.  

    544,0тис.км.2   
 
ЗАВДАННЯ: 

Назвіть спільні та відмінні риси промисловості та с. г Італії та Великої 

Британії. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 ЗАВДАННЯ: 
Порівняйте господарство Франції та Німеччини. Назвіть спільні і 

відмінні риси. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
__ ЗАВДАННЯ: 

___________ 
Вкажіть основні чинники що впливають  спеціалізацію сільського 

господарства Зах. Європи . 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Нанесіть на 

контурну 

 карту Європи:  

- країни -

монархії; 

- країни, що 

ввійшли 

до складу ЄС в  

2009р. 

 

-   країни 

«Великої вісімки » 

 

УМОВНІ 

ПОЗНАЧЕННЯ 
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ТЕМА: КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 

Виберіть правильні відповіді: 
 
ЗАВДАННЯ: 

 До країн Центральної Європи належать: 
а) Польща; є) Албанія; 
б)  Чехія; є) Греція; 
в)  Словаччина; ж) Франція; 
г)  Угорщина; з) Німеччина. 
д)  Румунія; 

 
 ЗАВДАННЯ: 

Географічне положення центральноєвропейських країн 
характеризується: 

а) компактністю розміщення; 

б) виходом до моря 11 з 15 країн; 

в) розвинутою системою транспортних комунікацій; 
г) вигідним сусідським положенням; 
д) транспортною доступністю; 
є) віддаленістю від центральних магістралей. 
 
ЗАВДАННЯ: 
 

 Країни Центральної Європи багаті на такі корисні копалини: 
а)  кам'яне вугілля; д) олово; , 
б) мідь; є) алюміній; 
в)  нафта; є) золото; 
г)  газ; ж) цинк. 
 
ЗАВДАННЯ: 

У Центральній Європі виділяються рекреаційні території: 

а)  приморські узбережжя Адріатичного та Чорного морів; 
б)  приозерні (Балатон); 
в)  гірські (Карпати); 
г)  центральні; 
д)  високогірні. 
 
ЗАВДАННЯ: 
 

 Мають вихід до Чорного моря такі країни центральної Європи: 

а) Польща; г) Угорщина; 

б) Румунія; д) Литва; 

в) Болгарія; є) Україна. 

 
ЗАВДАННЯ: 

 Верхньосілезький кам'яновугільний басейн знаходиться в: 
а) Чехії; г) Словаччині; 
б)  Болгарії; д) Словенії; 
в)  Югославії; є) Польщі. 
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ЗАВДАННЯ: 
Заповніть таблицю 

 

Країна   Площа Населення Столиця 

Угорщина    

    Братіслава 

    10,2 млн. чол.  

    312,7тис.км.2   
 
ЗАВДАННЯ: 

 

ВСТАНОВІТЬ ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ ЕТАПІВ,  

ПОДАВШИ НУМЕРАЦІЮ ЦИФРАМИ (від 1 до 6):  

Рік вступу в ЄС          Країна –член ЄС 

   –                      Угорщина; 

  –                      Словенія;  

  –                      Словаччина; 

  –                       Країни Балтії; 

  –                      Польща; 

   –                      Чехія. 

ЗАВДАННЯ: 
ВКАЖІТЬ ОСНОВНІ  ПРОМИСЛОВІ ЦЕНТРИ  

Угорщина_________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Польщі___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Країн Балтії_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ЗАВДАННЯ: 

Назвіть основні галузі промисловості країн Центральної Європи та 

чинники, що вплинули на їх розвиток 

Основні галузі Чинники 

  

  

  

  

  

  

  

 
ЗАВДАННЯ: 
Дайте  оцінку участі Центральної Європи у світовому  географічному  
розподілі праці 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 

Поясніть вплив економіко-географічного положення ,природних ресурсів на  

спеціалізацію  країн  Центральної Європи_________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ТЕМА: СХІДНА ЄВРОПА, ПІВНІЧНА І ЦЕНТРАЛЬНА АЗІЯ 

Виберіть правильну відповідь: 
 
ЗАВДАННЯ: 

Які з названих країн добре забезпечені кам'яним вугіллям? 
а)  Росія; д) Вірменія; 
б)  Україна; є) Узбекистан; 
в) Казахстан; є) Таджикистан. 
г)  Грузія; 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Густо населені країни: 
а) Росія;        г) Грузія; 
б)  Киргизстан;       д) Молдова; 
в) Азербайджан;   є) Україна; 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Нафтою добре забезпечені: 
а) Україна; г) Киргизстан;      є) Азербайджан; 
б) Росія; д) Туркменістан; ж) Молдова; 
в)  Вірменія; є) Узбекистан;      з) Білорусь. 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Гідроресурсами багаті країни: 
а)  Росія;       г) Молдова; 
б)  Україна;       д) Білорусь; 
в)  Туркменістан;   є) Казахстан; 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Найбільш урбанізованими державами регіону є: 
а) Росія; г) Азербайджан; є) Грузія; 
б) Україна; д) Грузія;      ж) Білорусь. 
в) Вірменія; є) Киргизстан; 

 
ЗАВДАННЯ: 

Чорна металургія добре розвинена в країнах: 
а) Росії; д) Азербайджані; 
б)  Україні; е) Казахстані; 
в)  Грузії; є) Киргизстані. 
г)  Вірменії; 

 
ЗАВДАННЯ: 

У Білорусі розвинені такі галузі промисловості: 
а)  машинобудування; д) кам'яновугільна; 
б)  хімічна; є) взуттєва; 
в)  нафтохімічна; є) чорна металургія. 
г)  легка; 
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ЗАВДАННЯ: 
 

ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ У ВИГЛЯДІ 

КОМБІНАЦІЇ ЦИФР І БУКВ: 
 

 регіони:                                                                     країни:  

1  Східна Європа                                        а) Росія;;                      

                                                                         б) Молдова;; 

2   Північна Азія                                       в) Грузія                                

                                                                          г) Азербайджан 

3   Центральна Азія                                      д) Вірменія                                      

                                                                      е) Узбекистан 

                                                                       є) Китай 

                                                                       ж) Україна 

                                                                        з)  Білорусь 
                                                                           и) Казахстан 
 

                                                                  1.............; 2............; 3……......; 
 
ЗАВДАННЯ: 
 

Користуючись картами атласу, охарактеризуйте галузі міжнародної 
спеціалізації господарства Росії. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 

 
За картами атласу дайте характеристику географічного 
положення Білорусі. 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

За картами атласу дайте характеристику географічного положення держав 

Закавказзя. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 

Порівняйте спеціалізацію господарства держав Центральної Азії та 
Закавказзя. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ТЕМА: КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ ТА ПІВДЕННО – СХІДНОЇ АЗІЇ  
 
Виберіть правильні відповіді: 
 
ЗАВДАННЯ: 

Країни Південної та Південно-Східної Азії багаті на: 
а) гідроресурси; г) нафту; 
б)  деревину; д) олов'яно-вольфрамові руди. 
в)  вугілля; 
 
ЗАВДАННЯ: 
 

Країни Південної та Південно-Східної Азії експортують: 
а)  рис; г) рибу;      є) чай; 
б)  борошно;  д) олію;     ж) каучук; 
в)  цукрову тростину; є) банани,   з) пшеницю; 
 
ЗАВДАННЯ: 
 

За рівнем економічного розвитку в Південній і Південно-Східній Азії 
найбільш значними є країни: 

а)  Індія; г) Китай; є) Індонезія; 
б)  Камбоджа;  д) Бруней; ж) Малайзія. 
в)  Пакистан; є) Сінгапур; 
 
ЗАВДАННЯ: 

Головним заняттям населення країн Південної та Південно-Східної Азії є: 
а) землеробство; г) транспорт; 
б)  ремісництво; д) торгівля. 
в)  промисловість; 
 
ЗАВДАННЯ: 

Відсталість господарської структури Індії полягає в: 
а)  обробній промисловості;    г) торгівлі; 
б)  енергетиці;          д) зв'язку. 
в)  транспорті; 
 
ЗАВДАННЯ: 

До країн Східної Азії належать: 
а)  Монгольська Народна Республіка; 
б)  Корейська Народно-Демократична Республіка; 
в) Китайська Народна Республіка; 
г)  Республіка Корея; 
д)  Японія; 
є) Афганістан. 

 
ЗАВДАННЯ 

На запаси залізної руди багаті країни: 

а) Японія; г) Корейська НДР; 

б)  Тайвань; д) Республіка Корея. 

в)  Китай; 
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ЗАВДАННЯ: 

Однонаціональними державами є: 
а) Китай; г) Корея; 
б) Японія; д) Тайвань. 
в) Монголія; 

 
ЗАВДАННЯ: 
Високоурбанізованими державами є: 

а) Японія; в) Республіка Корея; 
б)  КНДР; г) Китай. 

 
ЗАВДАННЯ: 

 
Найбільшою за чисельністю населення країною є: 

а)  Китай; в) КНДР; 
б)  Японія; г) Республіка Корея. 

 
ЗАВДАННЯ: 
Провідними галузями машинобудування в Японії є: 

а) електромашинобудування; 
б)  радіоелектроніка; 
в)  транспортне машинобудування; 
г)  машини для гірничої промисловості; 
д)  сільськогосподарське машинобудування. 
 

ЗАВДАННЯ: 

Японія імпортує: 

а) цукор; б) обладнання; в) зерно; г) сировину;  

д) хімікати 

 
ЗАВДАННЯ: 
Японія експортує: 

а) цитрусові; 
б) капітал; 
в) науково-технічну інформацію; 
г) машини; 

      д) телевізори;  
      е) хліб;  
      є) рибу. 
 
ЗАВДАННЯ 

Встановіть відповідність 
 
РЕГІОН   КРАЇНА 
 
Південної Азії 
 

 Індія 

Пакистан 
 
 

Китай 

Шрі-Ланка 

Бангладеш 

Сінгапур 
 
Південно-Східної Азії 

Бруней 

Непал 
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ЗАВДАННЯ: 

Визначте країну за такими ознаками 
   ЇЇ називають країною XXI. століття, загадка нашого століття, 

це країна найдавнішої високорозвиненої цивілізації,  
традиції якої часто абсолютно незрозумілі європейцеві. 
Загалом в міжнародному поділі праці вона є одним зі світових фінансових центрів і 

«науково-виробничою лабораторією світу». На думку експертів, сучасний стан  
визначається як «пост-індустріальне суспільство». Нестача ресурсної бази  
компенсується високою кваліфікацією трудових ресурсів, що поєднується із 
впровадженням новітніх досягнень науки, Конституційна монархія, країна має багато 
річок, проте судноплавних нема. Немає сухопутних кордонів. Розташована на 4 
великих островах та 4 тис. дрібних._______________ 

      

 
ЗАВДАННЯ: 

Японія досягла успіху  у післявоєнний час завдяки: 

А._____________________________________________________________________ 

Б. ____________________________________________________________________ 

В. ____________________________________________________________________ 

Г. ____________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ 
 
Користуючись  картами атласу , заповніть таблицю 

Показник 

економіки 

Країни що порівнюються Риси 

ЯПОНІЯ КИТАЙ ІНДІЯ спільні відмінні 

Економіко-

географічне 

положення 

     

 

Населення 

 

     

Спеціалізація 

промисловості 

 

     

Спеціалізація 

сільського 

господарства 

     

 

Експорт 

 

     

 

Імпорт 

 

     

 

Транспортна 

система 
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ЗАВДАННЯ 
 

Назвіть та охарактеризуйте  галузі спеціалізації  Японії на міжнародному 

ринку.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 ЗАВДАННЯ: 
Визначіть основну особливість  розміщення  промисловості  в Китаї 

Назвіть головні центри машинобудування та хімічної промисловості в країні. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Нанесіть  на 

контурну карту: 

- галузі 

спеціалізації  

даного регіону; 

- позначте країни 

експортери нафти; 

- позначте країни 

експортери 

автомобілів. 

 

 

УМОВНІ 

ПОЗНАЧЕННЯ 
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ТЕМА: КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 

Виберіть правильні відповіді: 
ЗАВДАННЯ 

 За державним устроєм США є: 
а) монархією; 
б) федеративною республікою; 

        в) президентсько-парламентською республікою 

 
  
ЗАВДАННЯ: 
 
США багаті на такі природні ресурси: 

а) паливо; б) руди металів; 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Найбільше працездатних громадян США зайнято у: 
а) нематеріальній сфері; г) транспорті; 
б) добувній промисловості; д) зв'язку; 
в) сільському господарстві; є) будівництві. 

 
 
ЗАВДАННЯ: 

Імпорт Канади складається: 
а)  з автомобілів; 
б)  із засобів зв'язку; 
в)  із приладів; 
г)  із зерна; 

       д)  з овочів;                                                                                                           
       є)  з телевізорів 
 
ЗАВДАННЯ: 

Найбільше працездатних громадян США зайнято у: 
а)  нематеріальній сфері; г) транспорті; 
б)  добувній промисловості; д) зв'язку; 

      в)  сільському господарстві;     є) будівництві 
 
ЗАВДАННЯ: 
 
 США імпортує: 

а)  нафту; , 
б)  автомобілі; 
в)  газетний папір; 

 
ЗАВДАННЯ: 

У землеробстві США головними культурами є: 
а) кормові; в) олійні; 
б) зернові; г) технічні. 

 
 
 
 
 

 

  

   

   

   

г) продукти 
тропічного 
землеробства; 

д) побутову 
техніку.    
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ЗАВДАННЯ: 
 
Канада багата на: 

а) паливо;              в) неметалеві корисні копалини; 

б) металеві руди;  г) будівельні ресурси. 

 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Канада є: 
а)  густозаселеною країною; 
б)  найменш заселеною країною; 
в)  середньозаселеною країною. 

 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Більшість населення Канади проживає в: 
а)  південних степових провінціях; 
б) південно-західних провінціях; 
в)  північних провініях; 
г)  східних провінціях. 
 
 

 
 
ЗАВДАННЯ:  

Порівняйте статті експорту та імпорту, заповніть таблицю 

Країна 

 

Імпорт Експорт 

 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНАДА 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Доведіть, що господарство  Канади та США мають спільні риси. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
ЗАВДАННЯ: 

Охарактеризуйте особливості природного середовища, 

розміщення населення і господарства по обидва боки кордону  

між США і Канадою. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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На контурній карті позначте головні  промислові центри  США та 

Канади і вкажіть їх спеціалізацію 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

 

 



 40 

ТЕМА: КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ  
Виберіть правильні відповіді: 

ЗАВДАННЯ: 

Головним багатством країн Латинської Америки є: 

а) ліси; в) корисні копалини; 
 б) гідроенергетичні г) ґрунти; 
ресурси;                   д) тваринний світ. 

 
ЗАВДАННЯ: 
Найбільш урбанізованими країнами Латинської Америки є: 

а)  Чилі; г) Венесуела; 
б)  Аргентина; д) Уругвай; 
в)  Перу; є) Куба. 

 

ЗАВДАННЯ: 

У країнах Латинської Америки найбільш розвинута така промисловість: 
а) гірничодобувна; г) легка; 
б)  обробна; д) харчова. 
в)  хімічна; 

 

ЗАВДАННЯ: 

Найбільш розвинуте сільське господарство в таких країнах Латинської 
Америки: 

а) Бразилія; д) Аргентина; 
б)  Мексика; є) Уругвай; 
в)  Венесуела; є) Колумбія. 
г)  Чилі; 

 
 

ЗАВДАННЯ: 

Обробна промисловість у країнах Латинської Америки розвинута в: 
а)  Мексиці; г) Венесуелі;         є) Уругваї; 
б)  Бразилії; д) Кубі; ж) Парагваї. 
в)  Аргентині;         є) Колумбії; 

 
 

ЗАВДАННЯ: 

Світовими експортерами кави є країни: 
а)  Бразилія; г) Мексика; 
б)  Чилі; д) Колумбія. 
в)  Перу; 

 
 
 
ЗАВДАННЯ: 

Пшеницю експортують: 
а)  Аргентина; 
б)  Чилі; 
в)  Бразилія; 
г) Венесуела 
д)  Куба  
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ЗАВДАННЯ: 

 Банани експортує: 

а) Аргентина; б) Чилі; 
г) Еквадор;     д) Куба; 

 
 
ЗАВДАННЯ: 
Експортерами м'яса є: 

а)  Аргентина; г) Уругвай; 
б)  Чилі; д) Перу; 
в)  Еквадор; є) Болівія. 
 

ЗАВДАННЯ: 

Мідь і свинець експортує: 

а)  Ямайка  в) Аргентина; 

      б) Перу;      г) Болівія; 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Ця країна - чемпіон з кількості державних переворотів у Латинській Америці. Їх 

тут було понад 200. До XIX ст. багатством цієї країни було срібло, у XX ст. стали 

добувати руди інших металів, насамперед цинку. Однак країна залишається однією 

з найбідніших у регіоні і значна частина населення живе на доходи від 

вирощування кущів коки, зрозуміло, нелегальні. Майже 3/4 населення проживає в 

Андах (на висоті понад 3000 м). 

 
ЗАВДАННЯ 
Користуючись  картами атласу , заповніть таблицю 

Показник 

економіки 

Країни що порівнюються Риси 

Аргентина  Мексика  спільні відмінні 

Економіко-

географічне 

положення 

    

 

Населення 

 

    

Спеціалізація 

промисловості 

 

    

Спеціалізація 

сільського 

господарства 

    

 

Експорт 

 

    

 

 

Імпорт 

    

в) Уругвай. 
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Транспортна 

система 

    

 
 
 
 
 
ЗАВДАННЯ: 
Охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал країн Латинської 
Америки. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
ЗАВДАННЯ: 
Охарактеризуйте головні галузі господарства латиноамериканських країн. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 43 

 

 
 

Нанесіть на контурну 

карту  

- головні промислові 

центри та порти . 

- кольорами вкажіть 

структуру   

промисловості. 

- позначте країни 

експортери кави, какао, 

цукрової тростини. 

 

 

УМОВНІ 

ПОЗНАЧЕННЯ 
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ТЕМА: КРАЇНИ АФРИКИ 
Виберіть правильні відповіді: 

ЗАВДАННЯ: 

Північна Африка багата на: 

а) нафту;       г) золото; 

б) марганець;   д) молібден; 

в) уран;       є) газ. 
ЗАВДАННЯ: 
 Південна Африка багата на: 

г) алмази; 

д) платину. 

а) нафту; 

б) уран; 

в) золото. 

 

ЗАВДАННЯ: 

Для країн Африки характерна: 

а) висока народжуваність; 

б) низька народжуваність; 

в) середня народжуваність. 

 

 

ЗАВДАННЯ: 

 Країни Африки - світовий постачальник: 

а) кави;        д) пальмової олії; 

б) какао;       є) прянощів; 

в) пшениці;   є) цукру. 

г) арахісу; 
 
ЗАВДАННЯ: 

 Нафту експортують:     

а) Алжир; в) Лівія; д) Південна Африка; є) Кенія. 

б) Нігерія; г) Марокко; 
 
ЗАВДАННЯ: 
Алмази і золото експортують: 

а) Ліберія;          д) Заїр; 

б) Алжир;          е) Нігер; 

в) Південна Африка;  є) Марокко. 

г) Замбія; 
 
ЗАВДАННЯ: 
 Бавовну експортують: 

а) Єгипет; в) Судан; д) Ефіопія; 

б) Алжир; г) Танзанія; є) Кенія. 
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ЗАВДАННЯ 

Каву експортують: 

а) Кенія;        д) Єгипет; 

б) Ефіопія;                 є) Алжир; 

в) Уганда;                   є) Ангола. 

г) Південна Африка; 

 

 

ЗАВДАННЯ:  

За допомогою карт атласу  встановіть відповідність  між країною Африки та 

товарною групою, на яку припадає 50% експорту цієї країни. 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАВДАННЯ 
Користуючись  картами атласу , заповніть таблицю 

Показник 

економіки 

Країни, що порівнюються Риси 

ПАР Алжир Єгипет  спільні відмінні 

Економіко-

географічне 

положення 

     

 

Населення 

 

     

Спеціалізація 

промисловості 

 

     

Спеціалізація 

сільського 

господарства 

     

 

Експорт 

 

     

 

Імпорт 

 

     

 

Транспортна 

система 

     

 
 
 

   

ТОВАРНА ГРУПА  КРАЇНА 

Нафта та нафтопродукти Намібія 

 Руди чорних і кольорових металів Алжир 

Алмази  Бенін 

Продовольчі товари, с\г сировина Уганда 
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ЗАВДАННЯ: 

Розкрийте основні проблеми розвитку промисловості  країн Африки. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
 
ЗАВДАННЯ: 
Проаналізуйте структуру експорту та імпорту країн Африки. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 
Назвіть особливості транспортної системи країн 

Африки. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Нанесіть на контурну 

карту: 

- головні промислові 

центри та порти .  

- кольорами вкажіть 

структуру 

промисловості. 
- країни Африки в яких 

обробна промисловість 

набула найбільшого 

розвитку 

 

                УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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ТЕМА: АВСТРАЛІЯ ТА КРАЇНИ ОКЕАНІЇ 

Виберіть правильні відповіді:  
 
ЗАВДАННЯ: 

Австралія посідає перше місце у світі за: 

а) пасовищами;              г) запасами води; 

б) запасами вугілля;   д) запасами нафти; 

в) запасами руд металів; є) запасами газу. 

 

ЗАВДАННЯ: 

 Австралія заселена: 

а) мало; б) густо;  в) середньо. 
 
ЗАВДАННЯ: 
Природні багатства Австралії: 

а) алмази;             г) золото; 

б) водні ресурси; д) вугілля. 

в) уран;   е)руди кольорових металів. 
 
ЗАВДАННЯ: 
Населення та господарство Австралії розташоване на: 

а) півночі; б) заході; в)Південному сході. 
 
ЗАВДАННЯ: 
З Океанії вивозять: 

а) продукти переробки кокосової пальми;      

б) цукрову тростину; г) золото; 

в) мідь;   д) пшеницю є.) нікель; 
 
ЗАВДАННЯ: 

Головні торгові партнери Нової Зеландії: 

а) Україна;  д) Великобританія; 

б) США;  е) Австралія; 

в) Японія;  є) Німеччина. 

 

 ЗАВДАННЯ: 

Назвіть  два найбільші за кількістю населення міста Австралії. 

а) Мельбурн і Сідней; 

        б) Канберра і Сідней; 

в) Канберра і Перт; 

г) Аліе- Спрінгс і Мельбурн. 

 

ЗАВДАННЯ: 

 Виберіть твердження, що не стосується Австралії . 

а) високий рівень урбанізації; 

б) низка густота населення; 
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в) ½ населення  становлять аборигени; 

 г)  нерівномірне розміщення населення. 

 

 
ЗАВДАННЯ: 
Природні багатства  Австралії : 

            А) лісові ресурси; 

             Б) водні ресурси; 

             В) золото; 

             Г) залізна руда; 

             Ж) руди кольорових металів . 

 
ЗАВДАННЯ: 
Галузі спеціалізації Австралії : 

            А) __________________                         Б)__________________ 

            В)__________________                          Г)__________________ 
 
 ЗАВДАННЯ: 
  Запишіть переваги та недоліки   географічного положення  Австралії: 

 

            А) __________________                         Б)__________________ 

            В)__________________                          Г)__________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 
Користуючись  Картами атласу , заповніть таблицю 
 

Країна 

 

Імпорт Експорт 

 

АВСТРАЛІЯ  

 

 

 

 

 

КАНАДА 

 

  

ЗАВДАННЯ: 

Серед найважливіших родовищ корисних копалин  Австралії  на 

карті неправильно  позначено: 

                                                                
 

 

   

   

   

1. кам’яного вугілля; 

2. бокситів; 

3. мідних руд; 

4. залізних руд; 

5. золота. 
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ЗАВДАННЯ: 
Порівняйте структуру експорту Канади, Австралії, Нової Зеландії. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 
ЗАВДАННЯ: 
Запишіть, яке місце займає Австралія у світовому господарстві. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Нанесіть на 

контурну карту: 

- головні промислові 

центри та порти .  
- райони 

найбільшого 

скупчення населення 

країни 

                УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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               МАЛОВІДОМІ  ФАКТИ  ГЕОГРАФІЧНОГО ЗМІСТУ  
Чи знаєте ви що? 

Найсприятливіші для життя міста світу (за 2007 рік) 

Рейтинг очолило тихе швейцарське місто Цюріх, з населенням всього в 350 тис. 

чоловік. Воно виявилося кращим за всіма 39 параметрами. Кращим, але не 

ідеальним: Цюріх страждає від занадто мінливої погоди і щільного руху 

транспорту. Друге і третє місця розділили столиця Австрії Відень і, ще одне 

швейцарське місто, Женева. Одним з чинників, що зробили Відень привабливим 

для життя, є те, що місто цілком внесене до списку Всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО. У 10 попало ще одне швейцарське містечко - Берн. Він серед лідерів 

найменший, там проживає всього 122 тис. чоловік. У першій десятці також 

фігурують три німецькі міста: Дюсельдорф, Мюнхен і Франкфурт (6-е, 7-е і 8-е 

місця відповідно). Крім того, в Тор10 увійшли Ванкувер, Окленд і Сідней. 

Серед найбільших міст світу, самим непристосованим до нормального життя став 

Багдад. Столиці Іраку цей титул був привласнений на основі даних, зібраних 

компанією Mercer Human Resource Consulting, яка щорічно проводить дослідження 

“Якість життя.” 

 

Чи знаєте ви що? 

Історичним символом Франції є півень. Чули вислів «галльські півні»? Пов'язаний 

він з тими часами, коли територію країни населяли войовничі галли. 

Уперше галльський півень був зображений на медалі на честь перемоги Франції 

над Іспанією. Емблемою Іспанії є лев, тому на медалі був зображений півень, що 

женеться за іспанським левом. Півень для французів є символом мужності. Про 

донжуана кажуть, що це гарний півень. Крім того, національним символом є образ 

Франції у вигляді жінки Маріанни, ну а символом столиці — Парижа — Ейфелева 

вежа. 

                                                 

Справа – у багатстві 

   Фінляндія – благополучна, процвітаюча країна. Незважаючи на це, її столиця 

виглядає скромно. Тон задає палац президента на  набережній. Люди на вулицях 

добре,  але кричуще  одягнені.  Немає дорогих  автомобілів  

     Увага: запитання!  Чому у Фінляндії дорогі автомобілі рідкість?  

      Відповідь. У Фінляндії розмір штрафу за порушення правил дорожнього руху 

залежить від доходів власника автомобіля. Тому поліцейські спеціально « полюють 

» за дорогими іномарками,  адже штрафи поповнюють бюджет поліції .  

                                                        Осколок Гоїідвани 

Цей острів — залишок давнього материка Гондвани. Земля цього острова 

благодатна. Письменник А. Чехов, що відвідав цей острів, назвав його «райським 

куточком». Острів особливо багатий на графіт і дорогоцінне каміння. У перекладі 

із санскриту назва цього острова означає «благословенний, блискучий». 

Увага: запитання! Що це за острів? 

Відповідь. Шрі-Ланка. 
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ІНДІЯ 

Що індійці подарували світу? (Першими почали розводити домашню птицю, 

винайшли шахи, десяткову систему обчислення). Індія — одна з колисок людської 

цивілізації. «Країною чудес» називали її мореплавці й мандрівники минулого за 

казкову красу і багатство. «Країною снігів і пальм» — самі індійці за вічнозелену 

рослинність і величні хребти Гімалаїв. Це країна контрастів, де плоска, як стіл, 

Індо-Гангська рівнина межує з найвищими гірськими вершинами, посушливе 

Деканське плоскогір'я — з південними штатами, що потопають у тропічній 

рослинності. «Країна мовних джунглів», оскільки тут налічується понад 1,5 тис. 

мов і говірок. Індія — воістину велична країна, де живе працьовитий, талановитий, 

сповнений почуття власної гідності народ. 

Пояси як на прапорі 

На карті США виділяють умовні «пояси» — райони, що охоплюють територію 

кількох штатів і різняться певною спеціалізацією. 

Увага: запитання! Як ви думаєте, до якого поясу — «автомобільного», 

«кукурудзяного», «сонячного», «молочного», «пшеничного», «іржавого», 

«тютюнового» — належить кожний з штатів: Айова, Мічиган, Флорида, 

Вісконсин, Небраска, Огайо, Віргінія? 

Відповідь. Айова — «кукурудзяний», Мічиган — «автомобільний», Флорида - 

«сонячний», Вісконсин - «молочний», Небраска — «пшеничний», Огайо — 

«іржавий», Віргінія - «тютюновий». 

 

    Найбільші аеропорти світу (за 2007 рік)  

4,5 млрд. пасажирів пройшли через термінали 877 аеропортів по всьому світу в 

2007 році. Такі дані зібрала професійна міжнародна рада аеропортів The Airport 

Council International (ACI). Результати минулого року настільки вражають що в 

прес-релізі ACI він названий рекордним: зростання світового пасажиропотоку 

склало 6,4%. 

Найбільше всіх в світі авіапасажирів пропустив через себе міжнародний аеропорт 

Атланти (США) Хартсфілд - Джексон. Його послугами скористалися майже 90 

млн. чоловік, що на 5,3% більш ніж за минулий рік. З відривом в 14 млн. слідують 

другі за величиною в США "повітряні ворота" - Міжнародний аеропорт О`Хара. 

І замикає трійку фіналістів Лондонський Хитроу з 68 млн. пасажирів. 

                                             Столиці – « високогірники » 

  Місто Ла – Пас ( Болівія ) знаходиться вище всіх столиць світу над рівнем  моря, 

на висоті 3690 метрів. Повітря там бідне киснем, тому жителі Ла- Паса  не бояться 

пожежі, розташовані на висоті понад 2 тис. метрів над рівнем моря .  

    Столиця Еквадору – Кіто , на висоті майже 2800  м над  рівнем моря . Богота – 

столиця Колумбії , на висоті  2660 м. Мехіко – столиця Мексики , висота майже 

2200 м. Столиця Ефіопії – Аддіс – Абеба – на висоті 2400 м. 

                               Чемпіон з державних переворотів 

Ця країна - чемпіон з кількості державних переворотів у Латинській Америці. Їх 

тут було понад 200. До XIX ст. багатством цієї країни було срібло, у XX ст. стали 

добувати руди інших металів, насамперед цинку. Однак країна залишається однією 

з найбідніших у регіоні і значна частина населення живе на доходи від 
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вирощування кущів коки, зрозуміло, не легальні. Майже 3/4 населення проживає в 

Андах (на висоті понад 3000 м).Ця країна Болівія. 

 
 

                                      ПОХОДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ 

Європа 

Австрія. Від давньонімецького «східна державна». Назва Відня походить від імені 

слов'янського племені видів (німецька назва західних слов'ян, предків сучасних 

слов'ян, Вони колись населяли всю Східну Німеччину й у XII— XVII ст. були 

винищені або онімечені). У перекладі слово венда означає «жителі вод, лугів». 

Бельгія. У давнину на території сучасної країни жили кельтські племена; звідси і її 

назва. Брюссель у перекладі означає «будинок, поселення на заболоченому лузі». 

Болгарія, Походить від назви тюркського кочового племені болгар, що з'явилося в 

V ст. на Волзі у VII ст. на Дунаї, де розчинилося в масі слов'ян, передавши їм своє 

етнічне найменування, але не залишивши помітних слідів у мові. 

Ватикан. Від імені пагорба Монтс Витикано, на якому розташована резиденція 

Папи Римського, глави римсько-католицької церкви. Пагорб же було названо так 

тому, що на ньому колись пророкували оракули: від латинського — «провіщання», 

«пророцтво» . 

Велика Британія. Країна бриттів; бритти — «різнокольорові»; названі так за те, 

що в минулому фарбували свої тіла. Часто Сполучене Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії називають ще Англією, за назвою основної частини 

країни. Англія в перекладі — країна англів (англи — давньогерманське плем'я, що 

в середині V ст. переселилося в Британію; у VІ ст. англи заснували королівство і 

злилися із плем'ям саксів, утворивши народ англосакси). Походження назви 

Лондона не встановлено. Угорщина. За назвою угорців (мадяр, угрів), що в ІХ-Х 

ст. перекочували з Передуралля через південноросійські степи на Дунай і 

асимілювали місцеві племена. Будапешт одержав свою назву від двох міст, що 

його утворили, — Буди (слов'янською — «хатина», «курінь») і Пешта («печера»). 

Берлін було засновано в XIII ст. слов'янами; назва походить від 

давньослов'янських слів  берми — «калюжа» (болото, обводнене місце), оскільки 

місто розташоване в межиріччі Ельби й Одеру, у низинній, заболоченій і лісистій 

місцевості. 

Греція. Від назви народу; греки — означає «давні». 

Данія. Копенгаген здавна перебував на перехресті торговельних шляхів, що й 

послужило причиною його найменування; у перекладі — «купецька, торговельна 

гавань». 

Румунія .«Країна римлян» - так дослівно з латинської мови можна перекласти 

назву сучасної європейської держави — Румунії (від Roma — «Рим»). З давніх 

часів збереглася ще одна поетична назва країни —Дакія - за назвою однієї  з 

великих римських провінцій. 

Іспанія. Точних даних про походження назви Мадріда немає. Вважають, що вона 

походить від назви мавританського поселення, заснованого в X ст.; арабське 

малшрит — «луг» («пасовище»). 

Італія. Від імені невеликого народу італів, що колись жив у середній і південній 

частині Апеннінського півострова. Назва Рима, за однією версією, походить від 
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грецького «течу», тобто «місто на річці» (Тибр; давня назва — Румон); за іншою, 

місто названо за ім'ям його легендарного засновника Ромула. 

Ліхтенштейн. У перекладі — «світлий камінь». 

Люксембург. Від німецьких люк — «маленький», бург — «місто»; «маленька 

фортеця». Так називалася сторожова вежа, побудована римлянами на скелі 

.Монако. Від грецького «чернець», «пус тельник»: у давнину тут на відокремленій 

скелі розташовувався храм, присвячений Гераклу Пустельнику. 

Нідерланди. Від німецьких слів «низинна країна». Голландія — «лісиста країна» 

(тепер лісу майже немає). Назва офіційної столиці Амстердама в перекладі означає 

«дамба (гребля) на річці Амстель»; місто розташоване в гирлі р. Амстель. Гаага в 

буквальному перекладі — «графська огорожа». 

Норвегія. Назва давньонорвезька у перекладі «північний шлях», «країна північного 

шляху». Назва Осло, за однією версією, мовою давніх норвежців означала 

«божественний гай» (ом — «бог», їй — «гай»), за іншою, вона походить від слова 

ох — «гирло» і назви річки Лу, в гирлі якої його було спочатку зведено. 

Польща. Від назви народу; поляки — жителі рівнини: польською це — «рівнина». 

Сан-Маріно. Наприкінці III ст. на одному з островів Адріатики — Арбе — жив 

муляр Марино, що був відомий виступами проти місцевих феодалів. Рятуючись від 

їхнього переслідування, він перетнув Адріатичне море й укрився в гірській печері 

Монте-Титан, де створив громаду вільних мулярів. Після смерті Марино був 

зарахований до лику святих, а місцевість одержала на його честь ім'я Сан-Маріно. 

Фінляндія. Це — «країна фінів»; фіни — «болотні (озерні) люди», «жителі боліт». 

Фіни інакше називають себе суомі, а країну — Суомен Тасвальта, що в перекладі. 

означає «країна тисячі озер (боліт)». Назва Ґельсінкі походить від імені давнього на 

роду 

Швейцарія. Від давньонімецького — «скотарство», «молочне господарство». Берн 

(від німецького — «ведмідь») — «ведмеже місце»: місто розташоване на лісистих 

схилах Бернських Альп, у яких раніше мешкали ведмеді. Його було засновано в 

1191 р. герцогом Бертольдом поблизу замка Найдег, що контролював прохід 

долиною р. Ааре. За однією версією, Бертольд на місці заснування замка вбив 

ведмедя й на честь цього дав майбутньому місту найменування Берн (зображення 

ведмедя містить нинішня ембле ма міста), за іншою, Берн — німецький варіант 

назви італійського м. Верона. 

Швеція. Назва Стокгольма в перекладі означає «острів у вузькому місці»: місто 

розташоване на берегах і островах вузького видовженого озера Меларен і протоки, 

що з'єднує озеро з морем. 

                                      ЦІКАВО   ЗНАТИ 

                                 Чи знаєте ви що…. 

…7 найчисленніших народів світу: китайці (хань), хиндустанці, американці США, 

бенгальці, росіяни, бразильці і японці. 

….У Південній Америці лише дві країни, що не мають виходів до океану: Болівія і 

Парагвай. 

….. 23 з 50 американських штатів мають вихід до океану. 

……7 найбільших країн світу (Росія, Канада, США, Китай, Австралія, Бразилія і 

Аргентина) займають половину всієї суші планети.   
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…..Канада 4 рази за останні 5 років була оголошена ООН кращою для життя 

країною. 
..Світовий океан - це гігантський "паровий казан", що нагрівається сонцем. 

Щороку з його поверхні піднімається в атмосферу 411 куб. км води у вигляді пари; 

...загальний об'єм води у Світовому океані становить 1370 млн. куб. км; 

...морська вода - це своєрідна рідка руда; у ній розчинено близько 80 елементів 

таблиці Д. І. Менделєєва. У кожному кубічному кілометрі морської води в 

середньому міститься близько 6 кг золота і 300 кг срібла. Ще більше в океані 

різних солей. Якби випарувати всю воду і покрити сіллю земну кулю, то утворився 

б шар завтовшки 45 м, а якщо вкрити нею лише поверхню суші, шар солі становив 

би 153 м; 

...в улоговині Чорного моря води в 6 раз більше, ніж у Каспійському морі, і в 16 раз 

більше, ніж у Балтійському, хоч площа цих морів майже однакова; 

...на поверхні Атлантичного океану над його найглибшою западиною 

Пуерторіканською існує своєрідне лійкоподібне заглиблення. Центр його 

міститься нижче від рівня океану на 25 м. Отже, западина міститься над 

западиною! 

...на земній кулі через кожні 5 хвилин відбувається один землетрус; 

...під час сходження на вершину гори заввишки 1200 м людина витрачає таку саму 

кількість енергії, скільки їй потрібно для подолання 50-кілометрової відстані по 

прямому й рівному шляху; 

...  вчені встановили, що під тиском маси льодовика найвищий материк Антарктида 

прогнувся в середньому на 700 м. 

Це й не дивно, адже загальний об'єм льоду на материку становить приблизно 14 

млн. куб. км, а маса його дорівнює 12 млрд. мегатонн; 

...за останні 80 років острів Корсіка в Середземному морі перемістився на схід 

більш як на 10 км; 

...нещодавно у самому центрі біля Черкас виявлено великий вулкан. Але не 

хвилюйтесь: він давно вже не діє. Вік вулкана 2 млрд. років; 

...вулканічна лава зберігає високу температуру такий тривалий час, що навіть через 

рік після виверження на ній можна приготувати яєшню; 

...від землетрусів терпить близько 1/5 території нашої країни з населенням 25 млн. 

чоловік. Щороку сейсмічні станції реєструють в нашій країні в середньому понад 3 

тис. землетрусів; 

...острів Ормуз у Перській затоці складений з чистої кухонної солі. Він здіймається 

над рівнем моря на 90 м і має площу близько 70 кв. км. Зрозуміло, що на такому 

острові нічого не росте; 

...земля вулканічного острова Кімолос (острови Кіклади в Егейському морі), що 

належить Греції, складається з надзвичайно жирної й мильної глини, яку місцеві 

жителі використовують як мило. В дощову погоду весь острів ніби вкритий білою 

піною; 

...у найпосушливішому місці на Землі - Сахарі - під товщою її пісків на глибині 

2300 м нещодавню відкрито величезний водний басейн площею 900 тис. кв. км. 

Вважають, що з цього підземного резервуара можна щодня відкачувати 100 млн. 

куб. м води. Така кількість води достатня, щоб за кілька років перетворити Сахару 

в квітучий сад; 
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...у районі середньоазіатських міст Ташкента чи Ашхабада опівдні на кожний 

квадратний кілометр надходить стільки енергії, скільки її виробляє Дніпрогес; 

...у країнах, розташованих у північній частині Південної' Америки, сухий сезон, 

який припадає там на зимові місяці, називають "верано", що в перекладі з 

іспанської означає "літо", а літні місяці, що припадають на дощовий сезон, 

називають "інверіо", тобто "зима". Справа в тому, що авторам цих назв - 

пришельцям з Іспанії - місцевий сухий зимовий сезон здався надзвичайно схожим 

на посушливе літо їхньої батьківщини, а вологий літній нагадував їм вологу зиму 

Південної Європи; 

...в екваторіальних районах Світового океану за рік випаровується шар води 

завтовшки 62 м, а з поверхні Середземного моря - лише 1,5 м; 

...столиця Болівії Ла-Пас займає перше місце серед столиць країн земної кулі за 

висотою розташування. Вона міститься на висоті 3690 м над рівнем океану; 

...селище Фазі (або Тегазі) в Алжірі відоме тим, що майже всі його будинки від 

фундаментів до дахів і навіть фортеця з баштою та високий мур навколо неї 

зроблені із звичайної кам'яної солі. Безумовно, в умовах вологого клімату сіль - 

досить ненадійний будівельний матеріал, але в селищі Фазі, у Сахарі, де дощі 

випадають рідко, вона себе цілком виправдовує. Тому й існує це соляне селище 

вже багато років; 

...сучасні льодовики займають площу близько 16,3 млн. кв. км, тобто приблизно 

11% усієї поверхні суші. Якби всі льодовики розтанули, рівень Світового океану 

підвищився б на 80 км; 

...коли б весь лід Антарктиди розтанув, рівень води Світового океану піднявся б на 

60 м. Якби цим льодом можна було вкрити всю поверхню земної кулі, утворився б 

шар завтовшки 185 м; 

...сибірські річки приносять у Північний Льодовитий океан приблизно таку 

кількість тепла, яку можна дістати від спалення З млрд. т палива щорічно. Якби не 

вони, клімат нашої Півночі був би ще суворішим; 

...поблизу міста Роторуа на Північному острові Нової Зеландії тече унікальна річка. 

Вода біля її лівого берега кипить, а біля правого - дуже холодна. Річка тече так 

швидко, що обидва потоки не змішуються; 

...на величезних просторах Аравійського півострова немає жодної постійної річки; 

...щороку річки земної кулї несуть в океани близько 37 тис. куб. км води. Річки 

нашої країни щороку виносять у моря й океани 4350 куб. км води; 

...озеро Самбар в Індії 8 місяців на рік буває солоним і 4 - прісним. Площа 160 кв. 

км. За час сильної 8-місячної посухи з озера добувають 200 тис. г кухонної солі, 

якою забезпечують всю центральну Індію. А з червня до жовтня внаслідок 

безперервних дощів вода в озері опріснюється; 

...Балхаш - мабуть, єдине в світі озеро, в якому одна частина його прісна, а інша - 

солона. Прісною є західна половина озера, куди впадає велика річка Ілі, а солоною 

- східна, сюди не впадає жодна значна річка і тут відбувається велике 

випаровування; 

..найбільш "мертвим" є не загальновідоме Мертве море, а "Озеро Смерті", 

розташоване на острові Сіцілія. На його берегах немає ніякої рослинності, а всяду 

істоту, що потрапить у нього, чекає неминуча смерть. Як виявилось, з дна озера 

б'ють два джерела дуже концентрованої кислоти. Вони й отруюють воду; 
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...найзапашніша на земній кулі квітка росте в Америці. Це мексіканський кактус 

Цариця ночі. Його пахощі, подібні до запаху ванілі, можна відчути на кілометровій 

відстані; 

...на Панамському перешийку ростуть дерева, які мають не звичайні округлі, а 

чотиригранні стовбури; 

...у лісах на екваторі, де не змінюються пори року, дерева не мають річних кілець. 

Отже, спосіб орієнтування за ними неможливий. 

...у районах, прилеглих до Панамського каналу, ростуть дерева, маленькі плоди 

яких містять велику кількість жиру. Вони нагадують за своєю формою свічки. 

Місцеве населення встромляє всередину гніт і ввечері запалює ці "свічки" у своїх 

хатинах. Вони горять яскравим полум'ям і без кіптяви; 

...так зване диявольське дерево, у корі якого багато фосфору, росте в Північній 

Африці. У темряві воно випромінює таке яскраве світло, що під ним можна навіть 

читати; 

...на півострові Флоріда росте мильне дерево. Якщо дозрілі плоди його розтерти, 

утвориться мильна піна. Місцеві жителі іншим милом і не користуються. Подібне 

мильне дерево росте на західних схилах Анд у Південній Америці. Кора й 

деревина його містять сапонін - речовину, що створює звичайну мильну піну; 

...на острові Ява, де є багато вулканів, росте незвичайна квітка. Називається вона 

королівською примулою, але місцеве населення найчастіше називає її квіткою 

руйнування, з давніх-давен спостерігають дивну закономірність: королівська 

примула буйно розквітала на вершинах і схилах вулканів саме перед їх 

виверженням. Побачивши розквітлу примулу, місцеве населення поспішає втекти 

якомога далі від небезпеки. Такі рослини-провісники є й в інших районах 

поширення землетрусів; 

...серед жарких пустинь Аравійського півострова на кам'янистому грунті ростуть 

невеличкі сірі й жовті їстівні лишайники, що називаються манною. У спеку 

маленькі висохлі грудочки манни підхоплюються вітром і переносяться на великі 

відстані, а потім осідають на землю. Саме такі "манні" дощі покладено в основу 

біблійної легенди про "манну небесну". Постійно голодуюче населення 

Саудівської Аравії використовує цю рослину в їжу; 

...найбільше листя має пальма рафія, що росте в басейні Амазонки. Листок її 

досягає 22 м у довжину і близько 12 м - у ширину. Навіть черенок такого листка 

завдовжки 5 м. Одним таким листком можуть накритися 10 чоловік; 

...у тропічних країнах є своєрідна рослина, що зветься "квіткою, що кашляє". 

Виявляється, коли на листя рослини потрапляє земля, дихальні органи її 

розбухають, здуваючи усе зайве. При цьому рослина немовби кашляє; 

...у лісах Центральної та Південної Америки водиться дуже рідкісний і 

незвичайний водяний птах пікапаре, який подібно до австралійського кенгуру, 

носить своїх пташенят у спеціальних "кишенях". Цих кишень у нього дві. Вони 

знаходяться під крилами птаха і викладені пухом. Та на відміну від кенгуру 

пташенят носить не самка, а самець; 

...в Америці горобців раніше не було. їх завезли в 60-х роках минулого століття 

переселенці з Англії для боротьби з гусінню; 

...колібрі - єдиний птах, який може нерухомо висіти в повітрі і навіть літати в 

зворотному напрямі; 
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...у тропічних джунглях Центральної Америки водяться невеликі метелики, яких 

місцеве населення називає "летючою кропивою". Якщо вони торкаються шкіри 

людини, на ній відразу з'являються невеликі сліди опіків; 

...коли пересихають річки і водойми Центральної Австралії, корінні австралійці, 

резервації яких розташовані саме в цих пустинних районах материка, виходять на 

полювання за жабами. Ці земноводні австралійських пустинь дуже добре 

пристосувалися до місцевого клімату: завжди, навіть у найпосушливішу пору року 

в їх шлунку зберігається вода. Отже, піймавши кількох жаб, мисливець може 

дістати флягу дорогоцінної вологи; 

...у гарячих джерелах Каліфорнії, де температура води досягає 52°, живе риба 

луканія. Вона водиться також і в гарячих сірчаних джерелах провінції Юньнань на 

півдні Китаю, а також на острові Мадагаскар, де температура джерел досягає 

часом 70°; 

...велику низовинну ділянку в гирлі річки Оріноко місцеве населення називає 

коморою яєць. І справді, протягом тисяч років черепахи припливають сюди в 

перших числах березня, щоб відкласти яйця. Щоденно їх прибуває сюди від 6 до 7 

тисяч; 

...на півночі Австралії і на Новій Гвінеї є метелики-велетні, їх вживають в їжу. 

Розмах крил окремих з них досягає 26 см. Звичайно, піймати такого метелика 

сачком неможливо. Полюють на них з луком і стрілами, а то й з рушницею, 

зарядженою дробом; 

...деякі гігантські термітники в Африці займають площу до 100 кв. м і досягають 

висоти 15 м. Товщина великого термітника близько 50 см. Матеріал, з якого 

складено термітник, надзвичайно міцний: сокира не залишає на ньому сліду. У 

деяких країнах екваторіальної Африки уламки термітників використовують як 

матеріал для ремонту шляхів, а також як цінне добриво; 

...за рік на поверхню Землі випадає понад З, млн. т космічного пилу, а також від 

350 тис. т до 10 млн. т метеоритів - кам'яних чи металічних тіл, що залітають в 

атмосферу з космічного простору; 

...щодоби на земну поверхню випадає понад 200 тис. метеоритів. Маса 

найбільшого з них, що впав у Південній Америці, - 60 т; 
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