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ПЕРЕДМОВА
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни

“Географія”, для слухачів підготовчого відділення складений з
дотриманням вимог  діючої програми МОіН.

Методичні вказівки  містять  розділи: короткі відомості про материк,
короткий текс, перелік об’єктів всесвітньої природної та культурної
спадщини  материків, які занесені до списку ЮНЕСКО та тестових
завдань.

Тестові завдання для самоперевірки складені відповідно чинних
програм з вивчення географії та спрямовані на перевірку знань про основні
закономірності соціально-економічної географії світу і України.
Виконання тестів сприятиме закріпленню вивченого матеріалу про світове
господарств країн світу, природні компоненти і зв’язки між ними,
формуватиме розуміння суті глобальних і регіональних екологічних
проблем та їх впливу на господарську діяльність людини. Особливе місце
відведено оцінці господарського комплексу нашої держави, його
структури та особливості формування.

Тестові завдання  в методичних вказівках за структурою та формою
близькі до завдань зовнішнього незалежного тестування, що
запроваджується  в Україні.

Виконуючи тестові завдання, учень повинен із запропонованих
відповідей, вибрати вірну.
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Практична робота №1. Африка
Короткі відомості про Африку:
- Площа материка (разом з островами) – 30, 264 км²;
- Найбільша висота над рівнем моря – вершина вулкана Кіліманджаро, яка
сягає 5895 м;
- Найменша висота над рівнем моря розташована в тектонічній западині
Афар (Ефіопія та Джібуті), глибина в центральній частині, зайнятій озером
Ассаль, становить – 155м;
- Максимальна температура – +57,8ºС,  Ель-Азізія ( Лівія, поблизу м.
Тріполі);
- Мінімальна температура – -23,9ºС, (Марроко);
- Найдовша річка – Ніл (із Кагерою) завдовжки 6671 км (площа басейну
2870 тис. км²);
- Найбільше озеро – Вікторія – площа 68 тис. км², найбільша глибина 80м;
- Найвищий водоспад – Тугела  заввишки 933м (річка Тугела, Південна
Африка);
- Найбільше водосховище – Насер,  його площа становить 5120 км² (Ніл.
Єгипет – Судан);
- Найбільший острів –Мадагаскар – 587 тис. км²;
- Найбільша за площею країна – Судан (2505,8 тис. км²);
- Найбільша за населенням країна – Нігерія ( 128,77 млн. осіб).

Африка – другий за розмірами материк світу. Вона розташована у всіх
чотирьох півкулях, майже посередині перетинається екватором. В Африці
переважають  високі рівнини – плоскогір’я  і плато. Низовин мало, вони
розташовані уздовж  океанів і морів.

Над Африкою формуються пояси високого і низького тиску. Повітряні
маси пересуваються з поясів високого тиску в тропіках до екваторіального
поясу низького тиску. Внаслідок цього руху формуються постійні  вітри –
пасати.

Значний  вплив на клімат Африки мають океани і океанічні течії. Майже
всі річки Африки мають дощове живлення і розливаються в сезон дощів.
    Природні зони Африки перебувають у прямій залежності від
кліматичних умов, тобто чітко простежується широтна зональність.
Розташування природних зон Африки
Кліматичний пояс Природна зона
Екваторіальний Вологі екваторіальні ліси
Субекваторіальний Савани і рідколісся
Тропічний Пустелі і напівпустелі
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Субтропічний Твердолисті вічнозелені ліси і
чагарники

Африку вважають «батьківщиною людства», адже на її території
виявлено найдавніші кам’яні знаряддя праці, які були виготовлені
приблизно 2 млн. років тому. Це перше свідчення  існування роду Homo –
людини.

Виражена широтна зональність у розміщенні природних зон на території
Африки зумовлена переважанням рівнинного рельєфу і нерівномірним
розподілом опадів.

Кількість населення Африки перевищило позначку  1 млрд. осіб.
Народжуваність – одна з найбільших у світі, особливо в Уганді і Нігерії.

Країни Африки за формо правління, в основному – республіки.
Конституційні монархії: Марокко, Лесото, Свазіленд. Є залежні території:
о. Святої Єлени (Велика Британія), о. Реюньон і о. Майотта (Франція),
Сеута і Мелілья (Іспанія), Західна Сахара (Марокко).
    Велика кількість населення та низький рівень розвитку країн Африки
зумовлюють найгострішу проблему континенту – голод. Головна причина
екологічних проблем Африки також пов’язана з економічною відсталістю
багатьох країн. До економічно розвинутих країн належить лише Південна
Африка ( столиця – Преторія), в північній Африці виділяються: Єгипет,
Замбія, Алжир, Марокко, Судан.

Об’єкти всесвітньої природної та культурної спадщини Африки,
занесені до переліку ЮНЕСКО.

1. Піраміда і сфінкс у Єгипті.
2. Водоспад Вікторія.
3. Руїни давнього Карфагена в Тунісі.
4. Гепарди в національному парку Серенгеті.

Візитна картка Африки
1. Фінікові пальми
2. Баобаби.
3. Оазис у пустелі Сахара.

Робота по контурній карті
1. Позначте крайні точки материка Африка: миси – Рас-Енгела,
Агульяс, Альмаді, Рас-Хафун. Визначте їх географічні координати.
2. Позначте райони залягання корисних копалин світового значення:
алмазів, золота, мідної руди, урану.
3. Підпишіть назви природних зон Африки.
4. Укажіть середньомісячні показники температури і опадів
кліматичних поясів материка Африка.
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5. Позначте  райони з  екстремальними  температурними показниками:
максимальна температура +57,8ºС (Ель-Азізія, Лівія, біля м. Тріполі);
мінімальна температура –23, 9ºС (Іран, Марокко).
6. Позначте райони розселення деяких найчисленніших народів: арабів,
банту, фульбе, сомалі, нілотів, бушменів.
7. Підпишіть дві найбільші за кількістю населення країни Африки:
Нігерія, Єгипет; та єдину розвинену країну – Південну Африку.
8. Основою господарства багатьох країн Африки є рослинництво.
Позначте райони  вирощування основних сільськогосподарських культур:
фінікова пальма, кукурудза, бавовник, сизаль, цитрусових, бананів, какао-
баобаб, коренеплодів, кавових дерев.
9. Підпишіть назви географічних об’єктів, які належать до світової
спадщини.

Цікаво знати:
- Баб-ель-Мандебська протока – протока між Африкою та
Аравійським півостровом ( з арабської баб – «ворота» та  мандіб – «плач»,
тобто «ворота плачу»; назва виражала труднощі, небезпеку для
судноплавства).
- Сомалі – держава-півострів у Східній Африці, проголошена 1 червня
1960 року. Припускають кушитську назву із значенням «теплий, чорний»,
за кольором шкіри населення.
- Атлас – гірська країна на північному заході Африки. Назву дали
давні греки, які вважали її краєм Землі, де стояв міфічний титан Атлант,
що підтримував на плечах небо.
- Кіліманджаро – вулканічний гірський масив у Східній Африці.
Мовою суахілі кіліма – «гора», нджаро – «божество холоду». За іншою
версією – «виблискуюча гора».
- Ніл – річка в Африці. Одна з найдавніших існуючих географічних
назв. Ймовірно, із семіто-хамітського нагал – «річка». Відоме і більш давнє
імя цієї річки – Аур – захована.
- Нігер – річка у Західній Африці. З туарезької негірен, егірин –
«річка, що тече». У різних  народів Західної Африки називається по
різному: Джеліба, Ковара, Куарра, Квора, Майо.
- Замбезі – річка в Африці. Варіанти назви: Ойамбезі, Амбезі, Ліамбей
та інші. Першим з європейців її гирло побачив Васко да Гама,
подорожуючи в Індію 1498 року, і назвав Rio Los Bons Sinales – «річка
добрих прикмет».
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- Оранжева – річка у Південній Африці. 1777  року голландці досягли
цієї річки і назвали її Оранська на честь голландської сімї герцогів
Оранських. Часте вживання перетворило її в Оранжеву.
- Вікторія – найбільше з озер Африки. Народи Африки називають
його Ньянца, Ньясса («озеро») та Укереле. У 1858 році озеро відкрили
англійці, назвавши його іменем британської королеви.
- Чад – озеро в Центральній Африці. У перекладі – «великий простір
води».
- Баобаб – один з священних символів Африки, що росте південніше
Сахари. За підрахунками вчених, дерево живе 4-5 тис. років. Зустрічаються
екземпляри у 20 і навіть сорок метрів в "обхваті". Висота баобаба,
зазвичай, не перевищує 25 метрів. У прохолодну погоду баобаб зеленіє, а у
спеку скидає листя. Дерево не горить у вогні, з м’якоті плоду люди
добувають крохмаль. Шкаралупа плодів йде на виготовлення музичних
інструментів. Всередині стовбура зеленого товстуна, зазвичай, -
порожнина. Трапляються дерева, в яких може розміститися 20 – 30
чоловік. Дивує життєва сила баобаба. Втративши кору, він не гине, як інші
дерева, а нарощує нову. Не вмирає баобаб і тоді, коли падає; якщо є хоча б
кілька коренів, що зв’язують його із землею, - продовжує рости лежачі.
Деревина баобаба м’яка та пориста. Може накопичувати значну кількість
вологи – більше 120 т в одному невеликому дереві.
- Інжир – росте на півдні Африки, у Трансільванії (ПАР). Його коріння
проникає в землю до 120м.
- Фінікова пальма – струнке дерево, 20 -30 м у висоту. Починає
плодоносити у 4-5 років, а до 11-ого року дає більше 40 кг фініків і
плодоносить упродовж 100 років. Фініки їдять сирими, жареними,
вареними, в’яленими. Меленими кісточками фініків годують тварин;
дровами зігрівають житло; в окремих віддалених районах використовують
як гроші; словом "фінік" називають коханих дівчат.
- Африканський слон – найбільша наземна тварина: маса його 5 т,
висота 3 – 5 м, а довжина тулуба становить 4,5 м. з’їдають слони понад
100 кг їжі і випивають щоденно 100 – 200 літрів води.
- Африканський страус – найбільший птах. Його зріст сягає 2,75 м, а
маса тіла – 50 – 90 кг. Яйце страуса важить стільки, як 40 курячих. Під час
бігу птах розвиває швидкість до 50 км/год.
- Банан -  велика багаторічна трав’яниста   рослина з товстим коренем.
Листя, що відходить від кореневища, сягає у довжину 4м, а в ширину 90см.
Плоди вживають в їжу свіжими та сухими. З них одержують бананову
муку, консерви, мармелад, сироп, вино та багато іншого.
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- Слонова трава – багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 3-5
метрів. Іноді сягає 8 м в висоту.
- Горила – мавпа, вкрита густою чорною шерстю, її зріст досягає 2
метри.

Тестові завдання для самоперевірки
1. За  площею Африка серед інших континентів посідає місце:
А) перше; Б) друге; В) третє; Г) четверте; Д) п’яте.
2. Африку відокремлює від Європи:
А) Суецький канал; Б) Мозамбіцька протока; В) Гібралтарська протока;
Г) Бермудська протока; Д) Синайський півострів.
3. В Африці відсутній кліматичний пояс:
А) екваторіальний; Б) помірний; В) субтропічний; Г) тропічний;
Д) субекваторіальний.
4. З’ясуйте, які вітри є провідними у формуванні клімату Африки:
А) мусони; Б) бризи; В) західні вітри; Г) стокові; Д) пасати.
5. Найповноводнішою рікою Африки є:
А) Нігер; Б) Ніл; В) Амазонка; Г) Конго; Д) Лімпопо.
6. Найбільшим за площею озером Африки є:
А) Чад; Б) Таньганьїка; В) Ньяса; Г) Вікторія; Д) Едуарда.
7. Вкажіть, які з корисних копалин не характерні для надр Африки:
А) золото; Б) алмази; В) калійна сіль; Г) кам’яне вугілля; Д) боксити.
8. Наймолодша гірська система Африки – це::
А) Альпи; Б) Драконові гори; В) Капські гори; Г) Піренеї; Д) Атлаські
гори.
9. У червні В Африці найвищі температури спостерігаються у районі:
А) екватора; Б) гирла Замбезі; В) Північного тропіка; Г) пустелі Наміб;
Д) Південного тропіка.
10. Вкажіть, як впливає холодна Бенгальська течія на кількість опадів,

що випадають на прибережні райони Західної Африки:
А) збільшує; Б) викликає випадання снігу; В) не впливає; Г) зменшує;
Д) приносить до 1000 мм опадів.
11. Найбільші оазиси Африки розташовані:
А) в Сахарі; Б) у долині р.Конго; В) на Мадагаскарі; Г) на Ефіопському
нагір’ї; Д) у пустелі Наміб.
12. Сухі русла річок в Африці називають:
А) преріями; Б) ваді; В) криками; Г) меандрами; Д) скребами.
13.Для пустель Африки характерні грунти:
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А) червоно-жовті; Б) червоні латеритні; В) червоно-бурі; Г) коричневі;
Д) сіроземи і буроземи.
14. Найбільша за площею природна зона Африки:
А) вологі екваторіальні ліси; Б) савани і рідколісся; В) пустелі;
Г) мусонні ліси; Д) твердо листі ліси.

Практична робота №2. Австралія
Короткі відомості про Австралію:
- Площа  материка – 7, 632 млн.км²;
- Найбільша висота над рівнем моря – 2228 м (г. Косцюшко);
- Найменша висота над рівнем моря – - 16 м (оз. Ер);
- Максимальна температура – +53,3ºС,  Квінсленд (Автралія);
- Мінімальна температура – -3,0ºС,  перевал Шарлотти;
- Найдовша річка – Мюррей –  2570км;
- Найбільше озеро – Ейр – площа  до 15 тис. км²;
- Найбільша кількість опадів – 2243 мм, Кернс;
- найменша кількість опадів – 104 мм, Малка;
- Найбільший острів – Нова Гвінея – площа 829 тис. км²;
- Найбільша за площею країна (7682,9 тис. км²) та кількістю населення
(20,1 млн. осіб) країна Австралія.

Австралія – найменший материк на Землі. Велику роль  у дослідженні
Австралії відіграли: Віль Янезон (європеєць, досяг берегів Австралії в
1605- 1606 рр.), потім Абель Тасман, Джейс Кук. В основі материка лежить
давня Австралійська платформа, тому в Австралії переважають рівнини, в
центрі материка знаходиться Центральна низовина, висота якої не
перевищує 100м ( місцями навіть нижче рівня океану).
    Австралія багата природними ресурсами: вугілля, мідь, золото, нафта,
природний газ, поліметалеві руди, великі поклади високоякісних залізних
руд та різноманітної природної сировини.
    Австралія розташована в трьох кліматичних поясах, здебільшого у
тропічному, де переважає високий атмосферний тиск. Пасати, що дмуть з
океану, залишають вологу на східних схилах Великого Вододільного
хребта. Австралія має малу порізаність берегів, що послаблює вплив
океанів. Усі ці чинники сприяли тому, що Австралія є найсухішим
материком планети.

 На материку надзвичайно мало річок та озер. Найбільша річкова система
Австралії – мілководна річка Муррей з притокою Дарлінг. Вони беруть
початок на Великому Вододільному хребті і належать до басейну
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Індійського океану. Проблеми водопостачання в Австралії розв’язуються
шляхом створення водосховищ,облаштування нових артезіанських
колодязів, очищення підземних вод від солей.

Австралія відрізняється від інших материків унікальністю органічного
світу. Тут є велика кількість ендемічних рослин: різноманітні евкаліпти,
акації, трав’яні дерева, казуаріни (гілки без листя), деревоподібні папороті,
пальми, фікуси, пляшкові дерева, а в пустелях поширений скреб.

Дуже своєрідним є тваринний світ Австралії. Найхарактерніша риса
Австралії – поширення примітивних ссавців: качкодзьобів, єхидних,
сумчастих. Із птахів: казуари, сміттєві кури чорні лебеді, папуги, райські
птахи, страуси, лірохвости, кенгуру.

Вся територія Австралії зайнята єдиною країною – Австралійський
Союз.

Населення розміщається нерівномірно, в основному в містах.
Промисловість країни розвинена в основному за рахунок інвестицій: США
і Великої Британії. Високий рівень розвитку мають : кольорова металургія,
машинобудування, електроенергетика, кам’яновугільна, хімічна та харчова
промисловості, а також всі галузі сільського господарства. Основною
культурою рослинництва є пшениця. Розводять велику рогату худобу,
свиней, овець.    Країна забезпечує половину світового експорту вовни.

Сприятливі кліматичні умови дозволяють отримувати високі врожаї
фруктів і овочів, технічних культур (тютюну, сахарної тростини),
винограду.

Об’єкти всесвітньої природної та культурної спадщини Австралії,
занесені до переліку ЮНЕСКО.

1. Національний парк Улуру.
2. Національний парк Какаду.
3. Вологі тропічні ліси  Квінсленда.
4. Блакитні гори.
5. Скам’янілі  сліди первісних людей на дні висохлого озера Вілландра.

Візитна картка Австралії
1. Великий рудий кенгуру.
2. Качкодзьоб.
3. Коала.

Робота по контурній карті
1. Підпишіть об’єкти географічної номенклатури Австралії:миси, моря,
затоки, річки, острови, озеро Ейр, Великий Бар’єрний риф, півострів Кейп-
Йорк, Західноавстралійське плоскогір’я, Центральну низовину, Великий
Вододільний хребет(г. Косцюшко).
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2. Визначте протяжність Австралії уздовж паралелі 26ºпд.ш (в 1º - 100км)
та меридіана 142º сх.д. у градусах та кілометрах.
3. Нову Зеландію досліджував видатний англійський мореплавець
Джеймс Кук. Підпишіть назви географічних об’єктів Нової Зеландії, які
носять його ім’я.
4. Підпишіть назви найбільших природних зон Австралії.
5. Використовуючи контурну карту, сторінка 11, підпишіть
середньомісячні показники температури і опадів у населених пунктах,
позначених на карті.
6. Позначте райони проживання таких ендеміків Австралії, як кенгуру,
єхидна, коала, качкодзьоб.
7. Підпишіть назви географічних об’єктів Австралії, які належать до
світової спадщини.

Цікаво знати:
- Коралове море – частина Тихого океану між північно-східним
берегом Австралії, Новою Гвінеєю, Соломоновими  островами та
Гебридами. Названо за велику кількість коралових рифів, серед яких –
Великий Бар’єрний риф.
- Арафурське море – море між Австралією  та Новою Гвінеєю. За
даними досліджень, із halefuru (мовою галела) – « не заліснений край» або
з малайського alifura – «дикі», «язичники»; за іншими - alfuren - «лісові
люди». В усіх випадках назва спочатку служила назвою населення або
місцевості.
- Карпентарія – затока в Арафурському морі біля північного
узбережжя Австралії. Названо  на честь П. Карпентера (у 1623-1627 роках
– генерал-губернатора Голландської Індії), Йому помилково приписали
відкриття цієї затоки.
- Нова Гвінея – острів у Тихому океані. Названий у XVI ст..
іспанськими мореплавцями за схожість, на їхню думку, жителів острова з
населенням африканської Гвінеї.
- Дарлінг – права притока річки Муррей в Австралії. У 1828 році
першим з європейців цю річку побачив капітан Ч. Стюарт і назвав її на
честь Ральфа Дарлінга. Корінне населення Австралії досі називає цю річку
у верхній частині течії Кандомайн, у середній – Балоін, у нижній – Біррі.
- Ейр – солоне озеро в Австралії. У 1840 році його відкрив
англійський дослідник Едуард Ейр, за прізвищем якого і названо озеро.

Тестові завдання для самоперевірки
1. З’ясуйте, у якій частині Австралії розташована найбільша низовина та
западина з переважаючими висотами до 100 м:
А) східній; Б) південній; В) західній; Г) північній; Д) центральній.
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2. На півночі Австралії розташований кліматичний пояс:
А) субекваторіальний; Б) тропічний; В) субтропічний; Г) помірний;
Д) екваторіальний.
3. Сухі русла рік в Австралії називають:
А) криками; Б) мореною; В) дельтою; Г) ваді; Д) річищами.
4. Найбільш лісистою областю Австралії є:
А) північна; Б) північно-західна; В) південно-західна; Г) східна;
Д) південна.
5. Великий  Вододільний хребет за висотою належить до гір:
А) високих; Б) середніх; В) низьких; Г) найвищих; Д) зруйнованих.
6. На заході Австралії розташовані родовища:
А) залізних руд; Б) бурого вугілля; В) кам’яного вугілля; Г) фосфоритів;
Д) олов’яних руд.
7. Кліматичний пояс, який займає найбільшу  площу в Австралії:
А) екваторіальний; Б) субекваторіальний; В) тропічний;
Г) субантарктичний; Д) помірний.
8. Найвищі дерева, що ростуть в Австралії, - це :
А) акації; Б) пляшкові дерева; В) пальми; Г) евкаліпти; Д) баобаби.
9. Ендеміком Австралії є:
А) собака Дінго; Б) дикий кролик; В) качкодзьоб;  Г) папуги; Д) жирафи.
10. Більша частина опадів випадає у період з грудня по лютий у
кліматичному поясі Австралії:
А) екваторіальному; Б) субекваторіальному; В) тропічному;
Г) субтропічному; Д) помірному.
11. Зарості колючих чагарників у савановій і напівпустельній зонах
Австралії називають:
А) кампос; Б) парамос; В) скреб; Г) джунглі;  Д) чапараль.

Практична робота №3. Південна Америка
Короткі відомості про Південну Америку:
- Площа (разом з островами) – 17, 85млн. км²;
- Найбільша висота над рівнем моря – 6960 м (Аконкагуа);
- Найменша висота над рівнем моря – -40м (півострів Вальдес);
- Максимальна температура – +48,9ºС,  Рівадавія ( Аргентина);
- Мінімальна температура – -33,0ºС, Сарменто (Аргентина);
- Найдовша річка – Амазонка (з Мараньйоном),  довжина 6437 км;
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- Найбільше озеро – Маракайбо – площа 13,5 тис. км²;
- Найбільша кількість опадів – 8989мм, Кіодо (Колумбія);
- Найменша кількість опадів – менше ніж 1мм, Аріка (Чилі);
- Найбільший острів – Вогняна Земля – 48 тис. км²;
- Найбільша за площею країна – Бразилія – 8512 тис. км²;
- Найбільша за населенням країна – Бразилія – 186 112тис.осіб.

Південна Америка – четвертий за розмірами материк Землі. Це
найвологіший материк Землі, тут розташовані найбільша низовина світу,
найдовший гірський ланцюг, найвищі водоспад та вулкан землі,
найповноводніша річка, най посушливіша пустеля, найменший птах та
найбільш хижа риба.

 За особливостями рельєфу Південну Америку можна поділити на дві
частини: східну і західну.

Клімат Південної Америки теплий, але не такий жаркий, як в Африці.
Важливим кліматотворним чинником на материку є рельєф. Повітря,
рухаючись з Атлантичного океану, вільно проникає на захід аж до
підніжжя Анд через рівнинний рельєф. На заході Анди перешкоджають
руху повітряних мас з Тихого океану, тому його вплив на клімат материка
обмежується смугою узбережжя і західних схилів гір.

Південна Америка має густо розгалужену річкову мережу, що зумовлено
особливостями рельєфу та клімату материка. Ці особливості сприяють
формуванню великих річкових систем, зокрема найповноводнішої річки
світу – Амазонки. Внутрішні води Південної Америки представлені
вічними снігами та льодовиками, що ними вкриті вершини Анд та деякі
високогірні долини.
Основні природні зони Південної Америки
Назва Рослини Тварини
Вологі
екваторіальні
ліси(сельва)

Дерева: сейба, червоне та
шоколадне,  динне  дерево,
пальми, фікуси, ліани,
орхідеї, гевея (каучуконос)

Мавпи, мурахоїди,
лінивці, ягуари, багато
видів риб, черепах,
крокодилів, найбільші змії
планети – анаконди

Савани(кампос) Пальми, мімози, кактуси,
пляшкове дерево, дерево
кебраго, хвойні дерева,
араукарія

Свині-пекарі, броненосці,
пуми, ягуари, страуси
нанду

Субтропічні
степи(пампа)

Просо, ковила, тонконоги,
бородачі

Олені, лами, страуси
нанду, гризуни

Напівпустелі Колючі чагарники та Пуми, гуанако (предок
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кактуси свійської лами), страуси
нанду

 Найбільш розвинені в господарському відношенні країни: Бразилія,
Аргентина, Чилі, Аргентина, Венесуела. Тут існує потужна обробна
промисловість, багатогалузеве сільське господарство з тваринництвом,
вирощування кави. В країнах розташованих в районі Анд, важливе місце
посідає видобувна промисловість. Для Венесуели особливо важливе
значення має видобуток нафти.

Об’єкти всесвітньої природної та культурної спадщини Південної
Америки, занесені до переліку ЮНЕСКО.

1. Водоспад Ігуану.
2. Геогліфи – загадкові лінії в пустелі Наска.
3. Давня столиця інків – Мачу-Пікчу.
4. Сучасна  архітектура м. Бразиліа.
5. Ліси Амазоніт (вигляд з літака).

Візитна картка Південної Америки
1. Маяк поблизу найпівденнішого міста нашої планети – Ушуайя.
2. Лама – типова тварина Анд.
3. Карнавал у Ріо-де-Жанейро.

Робота по контурній карті
1. Підпишіть об’єкти географічної номенклатури Південної Америки:
миси – Гальїнас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн; Карибське море;
протоки – Магелланова, Дрейка; низовини – Оринокська, Ла-Платська;
Бразильське плоскогір’я; гори Анди (г. Аконкагуа); вулкани – Сан-Педро,
Котопахі; річки – Парана, Оріноко; водоспади – Анхель, Ігуасу; озера –
Маракайбо, Тітікака.
2. Амазонка – найбільша річка світу за розмірами басейну і
водоносності, у неї впадає понад 1000 приток. Підпишіть найдовші праві і
ліві притоки Амазонки.
3. Здійсніть уявну подорож Південною Америкою уздовж  Південного
тропіка: від м. Ріо-де-Жанейро до узбережжя Тихого океану. Підпишіть
назви географічних об’єктів, які розташовані на цьому маршруті.
4. Найбільшим островом, який оточений прісною водою, є острів
Маражо (розташований у дельті Амазонки). Підпишіть назву цього
острова.
5. Знайдіть на карті та підпишіть назви найбільших природних зон
Південної Америки і пустелю Атакама.
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6. Наведіть межі екваторіального кліматичного поясу Південної
Америки. Укажіть середні температури січня і липня, кількість опадів, що
випадають протягом року.
7. Позначте райони з екстремальними показниками температури і
опадів: максимальна температура +48,9ºС (Рівадавія, Аргентина),
мінімальна температура –33ºС (Сармєнто, Аргентина), найбільша
кількість опадів – 8 989мм (Доібдо, Колумбія), найменша кількість опадів
– менше за 1мм  (пустеля Атакама, Чилі).
8. Позначте умовними знаками райони поширення типових тварин
Південної Америки: пуми, броненосця, лами. Ягуара.
9. Позначте райони вирощування основних сільськогосподарських
культур материка: кукурудзи, пшениці, рису, картоплі, квасолі, цукрової
тростини, бананів, бавовнику, какао-бобів, кавових дерев.
10. Найнижча густота населення в Південній Америці (2-3 особи на
1км²) у Гвіані (належить Франції) і Суринамі. Підпишіть назви цих країн
на карті.
11. Позначте кордони і підпишіть назви найбільших за територією країн
Південної Америки та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Перу, Колумбія,
Болівія.
12. Підпишіть назви географічних об’єктів Південної Америки, які
належать до світової спадщини.

Цікаво знати:
- Карибське море – море Атлантичного океану біля берегів
Центральної та Південної Америки; назва походить від старої назви Малих
Антильських островів, що їх європейці називали за іменем індійського
племені кариби, з якими зустрівся Колумб.
- Ла-Плата – затока біля південно-східного узбережжя Південної
Америки. Іспанською Rio de la plata –«річка срібла». Так назвав її у 1526
році Себастьян Кобот, експедиція якого побачила у місцевого населення
срібні речі.
- Вогняна Земля – архіпелаг на півдні Південної Америки. Під час
першої кругосвітньої подорожі у 1520 році Магеллан побачив там  багато
вогнів (за однією версією багать, за іншою – вогнів, що рухалися на
човнах) і назвав острови Tierra del fuedo – «земля вогнів».
- Анди –гірська країна в Південній Африці. З індіанської або мови
інків анта – «мідь» (за запасами мідних руд) або від анті – «схід»,
відносно Куско – давньої столиці інків.
- Котопахі – вулкан в Еквадорі, найвищий на земній кулі. З
індіанської kotto – «громада, маса, гора», pacsi – «блиск».
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- Амазонка –  річка  в Південній Америці. Гирло Амазонки відкрив
1500 році іспанець Вінсенте Вінсон, і назвав її Rio Santa Maria de la Mar
Dulce – «річка Святої Марії прісного моря». 1515 року експедиція Пінсона
дала цій річці назву Мараньйон. На сьогодні її зберегла лише головна
притока Амазонки.
- Парана – річка у Південній Америці, з індіанської – «велика річка».
- Оріноко – річка в Південній Америці, мовою індіанців – «річка».
- Маракайбо – гора у Венесуелі. Назва відома з 1499 року від імені
місцевого князька.
- Тітікака – гірське озеро в Південній Америці на кордоні Болівії та
Перу.. На озеро перейшла назва острова – «сонячний острів» або «цинкова
гора».
- Атакама – пустеля на Тихоокеанському узбережжі Південної
Америки. З індіанської – «земля-пустка, пустеля».

Тестові завдання для самоперевірки
1. Південна Америка розташована у півкулях:
А) Північній; Південній, Західній Б) Південній, Східній, Західній;
В) Північній, Східній, Західній; Г) Північній; Південній,  Східній;
Д) Східній і Західній.
2. Водоспад Анхель розташований у:
А) Колумбії; Б) Венесуелі; В) Бразилії; Г) Суринамі; Д) Еквадорі.
3. В Андах розташоване озеро:
А) Атабаска; Б) Ньяса; В) Маракайбо; Г) Тітікака; Д) Онтаріо.
4. Найвищою вершиною материка Південна Америка є:
А) г. Чимборасо; Б) вулкан Котопаха; В) г. Аконкагуа; Г) вулкан Орісабо;
Д) г. Еверест.
5. Визначте, з якою корисною копалиною пов’язана  назва гір Анди:
А) вугілля; Б) олово; В) нікель; Г) свинець;  Д) мідь.
6. На більшу частину Південної Америки вологу приносять:
А) пасати; Б) мусони; В) західні вітри; Г) бризи; Д) гірсько-долинні вітри.
7. З усіх рік на Землі Амазонка є найбільш:
А) довгою;  Б) багатоводною; В) мілководною; Г) швидкою;
Д) порожистою.
8. У Південній Америці кава, какао, банани, ананаси вирощують у районі:
А) пампи;  Б) субтропіків; В) о. Вогняна Земля; Г) на північному заході і
півночі; Д) пустелі Атакама.
9. Більшу частину Амазонської низовини займає:
А) льянос; Б) кампос; В) сельва; Г) пампа; Д) чапараль.
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10. Утворенню пустелі Атакама сприяє течія:
А) холодна Перуанська; Б) тепла Бразильська; В) тепла Гвіанська;
Г) тепла Перуанська; Д) холодна Чилійська.

Практична робота №4. Антарктида
Короткі відомості про Антарктиду:
- Площа материка – 13 177тис. км² ( понад 99% території вкрито
льодом);
- Найбільша висота над рівнем моря – 5140м (масив Вінсон);
- Найбільша товщина льодовикового щита – 4335м;
- Мінімальна температура – -89,2ºС, станція „Восток”.

Антарктида майже  цілком лежить  за Південним  полярним колом.
Першими досягли Південного полюса норвежець Руаль Амундсен і
англієць Роберт Скотт. Заполярне положення Антарктиди та її
ізольованість від інших частин суходолу визначили неповторність її
природних умов. Усі береги Антарктиди „дивляться” на північ,
омиваються водами Тихого, Атлантичного і Індійського океанів, які
з’єднані між собою течією Західних вітрів.

Головною особливістю Антарктиди є льодовиковий покров що існує
мільйони років то зменшуючись у розмірах. Материковий лід укриває
поверхню Антарктиди, так і частково поверхню океану, утворюючи
шельфові льодовики.
    Клімат Антарктиди дуже холодний. На материку зареєстровані найнижчі
температури на Землі. Повітря над Антарктидою холодне, важке і сухе,
тому в центрі формується область високого  атмосферного тиску.
Антарктида – біологічна пустеля. Рослинність зустрічається винятково по
окраїнах і на островах. Вона представлена мохами, лишайниками,
водоростями, грибами. У прибережних водах багато планктону, яким
живляться кити, тюлені, та риби (ендеміки).

Візитна картка Антарктиди.
1. Імператорські пінгвіни.
2. Вулкан Еребус.
3. Українська антарктична наукова станція „Академік Вернадський”.

Робота по контурній карті.
1. Підпишіть  об’єкти географічної номенклатури Антарктиди:моря –
Уеддела, Беллінсгаузена, Трансантарктичні гори.
2. На острові (можливо півострові) Росса в Західній Антарктиді
розташований най південніший діючий вулкан Землі. Позначте і підпишіть
його назву.
3. Позначте стрілками переважаючі напрямки вітрів у січні і липні.
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4. Позначте українську наукову станцію «Академік Вернадський»
(Антарктичний півострів).
5. В Антарктиді була виявлена найбільша товщина льоду 4км 780м.
Позначте штрихуванням райони з максимальною товщиною льоду.

Цікаво знати:
- Море Роса – частина Тихого океану. Відкрите у 1841 році
англійським полярним дослідником Джеймсом К. Россом
- Море Беллінсгаузена – частина Тихого океану, що омиває
Антарктиду. Названо на честь російського мореплавця
Ф.Ф.Беллінсгаузена, який першим плавав тут під час експедиції у 1819-
1821 роках і відкрив Антарктиду.
- Еребус – вулкан на острові Росса в Антарктиді. Його було відкрито у
1841 році Дж. К. Россом  і названо на честь одного із кораблів експедиції.

Тестові завдання для самоперевірки
1. Першовідкривачем Антарктиди є:
А) Р. Амундсен; Б) Р. Скотт; В) Д. Лівінгстон; Г) С.І. Дєжньов;
Д) М.П. Лазарєв і Ф.Ф. Бєллінсгаузен.
2. Антарктида омивається океанами:
А) Тихим і Атлантичним; Б) Тихим, Атлантичним і Індійським;
В) Північним Льодовитим, Тихим і Індійським; Г) Північним Льодовитим і
Атлантичним; Д) Індійським і Атлантичним.
3. Повітряні маси, які формуються у центральній частині Антарктиди:
А) арктичні; Б) субарктичні; В) субантарктичні; Г) антарктичні; Д) помірні.
4. Найнижча температура, зафіксована в Антарктиді:
А) –56ºС; Б) –68ºС; В) –89ºС; Г) –93ºС; Д) –100ºС.
5. Коли в Україні – літо, в Антарктиді:
А) весна; Б) літо; В) осінь; Г) зима .
6. Середня товщина льоду в Антарктиді становить:
А)  50 – 60 м; Б) 100 -500 м; В) до 1 000 м; Г) приблизно 2 000 м;
Д) понад 4 000 м.
7. Ендеміком Антарктиди є :
А) білий ведмідь; Б) песець; В) пінгвін; Г) біла куріпка; Д) полярний вовк.
8. Платформа, що лежить в основі Антарктиди, входила до складу:
А) Лавразії; Б) Тетісу; В) Гондвани; Г) Давньої Африки; Д) правильної
відповіді немає.
9. В Антарктиді розташований діючий вулкан (3 794 м):
А) Керкпатрік; Б) Маркем;  В) Вінсон;  Г) Еребус; Д) Котопахі.
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10. Головною причиною холодного клімату Антарктиди є:
А) область низького тиску; Б) особливості географічного положення;
В) наявність холодних течій; Г) значні висоти над рівнем моря;
Д) наявність  великої кількості айсбергів у навколишніх водах.
11. Рослинний і тваринний світ Антарктиди показаний:
А) мохом, лишайниками, водоростями, лемінгами; Б) луками і моховими
болотами, білими ведмедями; В) лишайниками, пінгвінами, буревісниками,
морськими левами і тюленями; Г) гевеєю, пумою, гуанако, нутрією,
кондором; Д) хвойними лісами та мохом, гризунами.

Практична робота №5. Північна Америка
Короткі відомості про  Північну Америку:
- Площа (разом з островами) – 24, 25млн. км²;
- Найбільша висота над рівнем моря – 6193 м (г. Мак-Кінлі);
- Найменша висота над рівнем моря – -86м ( Долина Смерті);
- Максимальна температура – +56,7ºС, Долина Смерті (Каліфорнія, США);
- Мінімальна температура – - 63,0ºС, Снаг, Юкон (Канада);
- Найдовша річка – Міссісіпі (з Міссурі),  довжина 5971 км;
- Найбільше озеро – Верхнє – площа  82,1 тис. км²;
- Найбільша кількість опадів – 6657 мм, Хендерсон-Лейк, Британська
Колумбія (Канада);
- Найменша кількість опадів – 30 мм, Батагес (Мексика);
- Найбільший острів – Гренландія – площа 2175,6 тис. км²;
- Найбільша за площею країна – Канада – 9970,6 тис. км²;
- Найбільша за населенням країна – США – 280 562 тис.осіб.

Північна Америка – третій за площею материк планети, повністю
розташований в Північній півкулі. Загальними контурами материк нагадує
трикутник із широкою основою на півночі і сильно витягнутою вершиною
на півдні. Південна частина Північної Америки називається Центральною
Америкою.

У рельєфі північної частини материка переважають знижені і підняті
рівнини, тому що територія лежить на давній платформі. Величезний
вплив на формування рівнинного рельєфу мало давнє зледеніння.

 Клімат Північної Америки характеризується надзвичайно
різноманітністю внаслідок великої протяжності материка з півночі на
південь та особливостей форм рельєфу.
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  На території Північної Америки спостерігаються несприятливі погодні
явища – урагани та торнадо, а над морем шторми, урагани. Торнадо мають
велику руйнівну силу. На території США на рік може відбуватися понад
700 торнадо. Внутрішні води Північної Америки – це річки та озера. Річки:
Маккензі, Юкон, Колорадо, Міссісіпі з Міссурі. Озера: Верхнє, Мічиган,
Гурон, Ері, Онтаріо, Велике Солоне.
Основні природні зони Північної  Америки

Органічний світНазва
Рослини Тварини

Арктичні
пустелі

Мохи та лишайники Білі ведмеді, тюлені,
моржі

Тундра Мохи,лишайники, чагарники,
карликові берези та верби

Північні олені, песці,
вовки, гризуни

Лісотундра,
тайга

Численні види ялини, ялиці,
сосни

Американські лосі,чор-
нохвості олені, зайці,
рисі, ондатри, бобри,
дятли, американські
 рябчики

Мішані
широколисті та
хвойно широко-
листі ліси

Буки, дуби, липи, клени Олені, лисиці, пуми,
опомуси

Степ Типчаки, бізонова трава, бо-
родачі

Вовки-койоти, лисиці,
ховраки, бізони

Основна маса населення Північної Америки – вихідці з європейських
країн, тому на материку переважає англійська мова, у Канаді розмовляють
також французькою, у країнах Центральної Америки державною мовою є
іспанська. На території Північної Америки розташовані США, Канада та
Мексика, а також близько двадцяти невеликих країн.

Об’єкти всесвітньої природної  та культурної  спадщини Північної
Америки,  занесені  до  переліку  ЮНЕСКО.

1. Статуя Свободи в Нью-Йорку.
2. Столиця ацтеків – давнє місто Теотиуакан.
3. Святиня народу майя – місто Чичен-Іца.
4. Історичний центр м. Мехіко.
5. Гейзери в національному парку Єллоустон.
6. Найбільша печера світу – Мамонтова-Флінт-Рідж.
7. Великий каньйон річки  Колорадо.
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Робота по контурній карті
1. Підпишіть крайні точки материка Північна Америка. Визначте їх
координати.
2. Підпишіть об’єкти  географічної номенклатури материка: затоки,
острови, півострови, Центральні Великі рівнини, гори, річки, озера,
Ніагарський водоспад.
3. Позначте найвищі діючі вулкани материка.
4. Здійсніть уявну подорож Північною Америкою уздовж 40º пн.ш. від
м. Нью-Йорк до узбережжя Тихого океану. Підпишіть назви географічних
об’єктів, які розташовані на маршруті.
5. Позначте і підпишіть найдовшу систему карстових печер – Флінт-
Рідж-Мамонтову (західні передгір’я Аппалачів).
6. Підпишіть назви природних зон Північної Америки, які розташовані
в помірному  кліматичному поясі.
7. Наведіть межі субарктичного кліматичного поясу Північної Америки
та укажіть середні температури січня і  липня, кількість опадів, що
випадають протягом року.
8. Позначте райони з екстремальними показниками температури і
опадів: максимальна температура +56,7ºС Долина Смерті, США),
мінімальна температура –63ºС Снаг, Канада), найбільша кількість опадів –
6 657мм (Хендерсон-Лейк, Канада), найменша кількість опадів – 30мм (
Батагес, Мексика).
9. Позначте родовища корисних копалин, на які багата Північна
Америка.
10. Визначте райони розселення корінних  народів материка: ескімосів,
алеутів, алгонкінів, атапасків, майя.
11. Позначте кордони найбільших за територією країн Північної
Америки та їх столиці (Канада, США, Мексика).
12. Найбільший річковий каньйон розташований на  плато Колорадо
(США). Його довжина становить 446км, глибина до 1 600м. Підпишіть цю
пам’ятку природи.

Цікаво знати:
- Гудзонова затока – затока  в Північній Америці. Названа на честь
англійського мореплавця Генрі Гудзона, що досліджував її у 1860 році.
- Гренландія – острів у північно-західній частині  Атлантичного
океану. У перекладі зі скандинавських мов – „Зелена країна”. 982 року
норман Ерік Рудий відкрив землю, влітку вкриту зеленою рослинністю.
Повернувшись на батьківщину, Ерік розповів про цю „Зелену країну”.
Назва, що спочатку стосувалась невеликої території, з часом поширилась
на весь острів.
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- Ньюфаундленд – острів у Атлантичному океані, поблизу берегів
Північної Америки. Його у 1497 році відкрив англійський дослідник Дж.
Кабот і назвав „Нововідкритою землею” - англійською new – „новий”,
foundland – „знайдена земля”.
- Лабрадор – півострів у Північній Америці. Близько 1000  року на
півострові вперше побували нормани і назвали його Hellaland- „кам’яна
земля”, а ще – Winland – „земля винограду”. Повторно його відкрив у 1500
році португальський мореплавець С. Картиріал, назвавши Terra de
lavradores – „земля орачів” з надією використовувати жителів у ролі рабів
на плантаціях.
- Юкатан – півострів у Центральній Америці Атлантичного океану.
За легендою, у 1571 році перший європеєць, іспанський капітан Ернандес
Кордоба, запитав у індіанців, як називається місцевість. Ті - відповіли: ю-
катан - „не розумію”. Мореплавець прийняв це за назву.
- Кордильєри – гірська країна в Північній та Центральній Америці.
Іспанською мовою cosdilleras – „ланцюг”, латинською corda – „шнур”. До
недавнього часу назва Кордильєри поширювалася і на Анди.
- Скелясті гори – гірський ланцюжок у Північній Америці. Відкрив
гори у 1743 році франціз-канадець Варенн Верандрі  і назвав їх Maslagne
Rocheuse – „скелясті гори”.
- Міссісіпі – річка, у перекладі з індіанської – „велика річка”.
- Юкон – річка у Північній Америці. У 1841-1844 роках російський
мандрівець Аляскою лейтенант Загоскін записав три назви цієї річки: по
російському нараччі називаються Квіх-пак, на наріччі низових інкіліків
Юк-хана. У верхніх – Юн-а. Усі три назви означають „Велика річка”.
Середня назва, мабуть, і дала назву Юкон.
- Колорадо – річка у США. Іспанською Rio Colorado – „червона
річка”, за те, що вода червона у каньйонах від глини.
- Верхнє – найбільше із  п’яти Великих озер Північної Америки.
Знаходиться вище за течією, ніж інші (Гурон, Мечіган, Ері, Онтаріо), тому
і одержало назву Верхнє.

- Басейн річки Маккензі знаходиться між пасмами Кордильєр і
Гудзоновою затокою, неозорими преріями на півдні та Арктичним
узбережжям на півночі. На окремих ділянках своєї течії річка називається
по – різному. Зі Скелястих гір вона спускається під іменем Атабаска. З
озера Атабаска витікає Невільничою.

Назву Атабаска річка отримала від імені індіанського племені, що
населяло територію, якою вона протікала. Невільничою була названа тому,
що по її берегах жили індіанці „раби”. З Великого Невільничого озера
річка витікає під назвою Маккензі, на честь її першовідкривача.
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Мессі Сіпі- „батько вод” – називали індіанці найбільшу річку Північної
Америки. У 1519 році Алонсо Альварес Пінеда відкрив гирло річки,
назвавши її Еспіріто Санта, тобто „Річка Святого Духа”.

Річка  Міссісіпі за довжиною поступається багатьом річкам світу. Її
довжина – 3950 км, що ставить Міссісіпі на п’яте місце в Америці і
чотирнадцяте у світі. Але якщо підрахувати довжину Міссісіпі не від її
витоку, а від витоку Міссурі, довжина цієї комбінованої річки становитиме
близько 7 тис. км. Тоді їй належало би перше місце у світі.
Зі стародавніх переказів та перекладів,  які дійшли до нашого часу,стало
відомо: першими білими людьми, які відвідали береги річки Св. Лаврентія
ще в ХІ - ХІІ сторіччях, були баски та вікінги.

У пізніших історичних документах є відомості про те, що першим
європейцем, який наважився плавати по цій річці був Жак Картьє, бувалий
морський вовк.

Поміж річкових гігантів світу річка Св. Лаврентія посідає особливе
місце: майже п’ята частина площі її басейну – це Великі озера: Верхнє,
Гудзон, Мічиган,  Ері, й Онтаріо, які є велетенським резервуаром прісної
води на нашій планеті.

Ім’ям   Св. Лаврентія на картах світу позначено могутню широку річку,
яка витікає з північно-східного кінця озера Онтаріо; біля острова
Антикості вона впадає в затоку Св. Лаврентія, що в Атлантичному океані.
Якщо за її початок взяти річку Сент-Луїс, притоку озера Верхнього, то
загальна довжина річкової системи дорівнюватиме 3380 км.

Тестові завдання для самоперевірки
1. За  площею Північна Америка посідає місце серед інших материків:
А) перше; Б) друге; В) третє; Г) четверте; Д) п’яте.
2. Найвищою точкою Північної Америки є:
А) г. Мітчелла; Б) г. Вітні; В) вулкан Орісабо; Г) вулкан Попокатепекль;
Д) г. Мак-Кінлі.
3. У Північній Америці відсутній кліматичний пояс:
А) тропічний; Б) субекваторіальний; В) екваторіальний; Г) субарктичний;
Д) арктичний.
4. Мис Мар’ято є крайньою:
А) північною точкою Північної Америки;  Б) південною точкою Північної
Америки; В) західною точкою Північної Америки; Г) східною точкою
Північної Америки; Д) східною точкою Азії.
5. В основі Аппалацьких гір лежить:
А) стара платформа; Б) молода платформа; В) плита; Г) давня складчатість;
Д) молода складчатість.
6. У яких горах Північної Америки є діючі вулкани?:
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А) Кордильєри; Б) Маккензі; В) Аппалачі; Г) Скелясті; Д) немає зовсім.
7. Міссісіпська низовина утворена:
А) річковими відкладами; Б) морськими відкладами; В) озерними
відкладами; Г) льодовиком; Д) антропогенною діяльністю.
8. Річка Північної Америки, яка збирає води з Великих Американських
озер і несе їх в Атлантичний океан:
А) Ніагара; Б) Святого Лаврентія; В) Юкон; Г) Міссурі; Д) Колорадо.
9. У помірному і субтропічному поясах Північної Америки природні зони
змінюються у напрямку:
А) північ-південь; Б) захід-схід; В) північний захід-південний схід;
Г) північний схід-південний захід; Д) захід-південний захід.
10. Вкажіть, яку затоку моряки називають „мішок з льодом”:
А) Мексиканську; Б) Каліфорнійську; В) Фанді; Г) Гудзонову;
Д) Панамську.
11. Затока Північної Америки, яку називають „гаряча сковорідка”:
А) Аляска; Б)  Каліфорнійська; В) Панамська; Г) Гудзонова; Д) Фанді.
12. З’ясуйте в якій країні Північної Америки розташована одна з
найбільших діючих вулканічних систем Землі:
А) Мексиці; Б) США; В) Канаді; Г) Панамі; Д) Нікарагуа.
13. З’ясуйте, для якого регіону Північної Америки характерні сильні
землетруси, виверження вулканів, потужні гейзери і термальні джерела:
А) Аппалачів; Б) узбережжя Мексиканської затоки; В) Кордильєр;
Г) півострова Флорида; Д) Лабрадорського півострова.
14. Причиною виникнення торнадо на Центральних рівнинах Північної
Америки є:
А) арктичні повітряні маси, що рухаються з півночі на південь; Б) тропічні
повітряні маси, що рухаються з півдня на північ; В) активізація літніх
мусонів; Г) сезонна зміна напряму пасатів; Д) посилення західного
переносу влітку.
15. До єдиної системи Міссісіпі – Великі озера – Атлантичний океан
належить канал, що з’єднує найбільшу річку Північної Америки з озером:
А) Верхнє; Б) Гурон; В) Мічиган; Г) Онтаріо; Д) Ері.

Практична робота №6. Євразія
Короткі відомості про Євразію:
- Площа (разом з островами) – 54, 4млн. км²;
- Найбільша висота над рівнем моря – 8848 м (г. Джомолунгма – (Еверест);
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- Найменша висота над рівнем моря – -408м  ( Мертве море);
- Максимальна температура – +53,9ºС, Тірат, Тсві (Ізраїль);
- Мінімальна температура – -70,0ºС, Ойм’якон (Росія);
- Найбільша річка – Янцзи,  довжина 6 300 км;
- Найбільше озеро – Каспійське море – площа  376 тис. км²;
- Найменша кількість опадів – 46 мм, Аден  (Емен);
- Найбільша кількість опадів – 10 902 мм, Черапунджі (Індія);
- Найбільший острів – Калімантан – площа 734 тис. км²;
- Найбільша за площею країна – Росія – 17 075,4 тис. км²;
- Найбільша за населенням країна – Китай – 1315млн.осіб.

Євразія найбільший материк планети і займає 1/3 частину суходолу.
Євразію оточують дві частини світу, умовною межею між двома
частинами світу є Уральські гори. Євразія єдиний материк, що омивається
всіма океанами. Рельєф Євразії значно вищий від інших материків, тут
знаходиться найвища точка світу – г. Джомолунгма (Еверест), 8848 метрів
і западина Мертвого моря – 408 метрів.
   Клімат Євразії тісно пов'язаний з її великими розмірами. Фактори,
зумовлюють особливості клімату Євразії:

- велика протяжність материка з півночі на південь та з заходу на схід
- переважання на більшій частині материка західного переносу

повітряних мас Атлантики, а на півдні та сході – мусонної
циркуляції

- різноманітний рельєф материка
- вплив океанів і океанічних течій, що формують кліматичні умови

узбереж.
Розміщення природних зон Євразії

Кліматичні пояси Природна зона
Арктичний Арктична пустеля
Субарктичний Тундра і лісотундра
Помірний Тайга, мішані ліси, широколисті ліси,

лісостепи, степи, пустелі, напівпустелі
Субтропічний і тропічний Вічнозелені твердо листі ліси і чагарники,

савани і рідколісся, перемінно-вологі ліси
Субекваторіальний Перемінно-вологі ліси, савани, і рідколісся
Екваторіальний Вологі екваторіальні ліси

Євразія – найбільш населений материк, тут проживає 2/3 населення
планети (понад 4,3 млрд. осіб), На материку проживають представники
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всіх основних рас. За мовним складом населення  материка дуже
різноманітне. І розміщується нерівномірно.

Політична карта  Євразії почала формуватися дуже давно. Тут
налічується 89 країн світу., серед яких є дуже великі (Китай, Росія, Індія) і
дуже малі (Сан-Марино, Сінгапур, Ватикан).

 Господарству країн Євразії притаманна розмаїтість. На материку
розташовані економічно розвинені держави, країни із середнім рівнем
розвитку, а також чимало найбідніших країн світу.
Класифікація країн Євразії за рівнем економічного розвитку.
- Високорозвинені країни: Німеччина, франція, Велика Британія, Італія,
Нідерланди, Швеція, Бельгія, Норвегія, Австрія, Японія, Ізраїль
- Країни з середнім рівнем розвитку: Ірландія, Іспанія, Португалія, Греція,
Ісландія, Польща, Словаччина, Чехія, Естонія, Угорщина, Словенія,
Туреччина, Республіка Корея, Тайвань
- Країни, що розвиваються: країни Перської затоки, Бруней, Індія,
Пакистан, Монголія, Казахстан, країни Закавказзя, Північна Корея. Китай,
В’єтнам. Афганістан, Непал,  Камбоджа.

Об’єкти всесвітньої природної та культурної спадщини Євразії,
занесені до переліку ЮНЕСКО.

1. Акрополь у Греції.
2. Римський Колізей.
3. Московський Кремль.
4. Великий Китайський мур.
5. Мавзолей Тадж-Махал в Індії.
6. Храмовий комплекс Ангор у Камбоджі.
7. Озеро Байкал.
8. Вулкани Камчатки.

Візитна картка Євразії
1. Тигр – ендемік Азії.

Робота по контурній карті
1. Підпишіть назви географічних об’єктів, які характеризують
географічне положення Євразії: крайні точки, найбільші моря, протоки,
затоки, острови і півострови.
2. Визначте протяжність материка по 50ºпн. ш. у градусах і кілометрах
( на цій широті довжина паралелі в 1º становить 72 км).
3. Підпишіть крайні північну і південну точки Європи: мис Нордкін -
71º08´пн.ш., 27º42´сх.д. і мис  Маррокі – 36ºпн.ш., 5º37´зх.д. Визначте, на
скільки північніше і південніше розташовані крайні точки Євразії.
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4. Підпишіть назви об’єктів географічної номенклатури, які
характеризують рельєф Євразії: гори – Альпи, Піренеї, Апенніни,
Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї
(г.Джомолунгма);  рівнини – Східноєвропейська, Західносибірська;
низовини – Прикаспійська, Індо-Ганська, Месопотамська; височини –
Середньоруська; плоскогір’я - Середньосибірське, Декан; Іранське нагір’я;
вулкани – Гекла, Етна, Везувій, Фудзіяма, Кракатау.
5. Підпишіть назви об’єктів географічної номенклатури, які
характеризують внутрішні води Євразії: річки – Рейн, Ельба, Дунай,
Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг,
Ганг, Інд, Євфрат, Тигр; озера – Женевське, Ладозьке, Каспійське море,
Аральське море, Байкал, Балхаш, Мертве море
6.
7. У ході геологічної історії відбулося зближення Африканської,
Австралійської та Індо-Австралійської літосферних плит з Євразійською.
Підпишіть назви цих плит.
8. Здійсніть уявну подорож Євразією уздовж 50° пн.ш. від узбережжя
Атлантичного океану до узбережжя  Тихого. Підпишіть назви
географічних об’єктів, які розташовані на маршруті.
9. Янцзи – найдовша річка  Євразії. Позначте її початок буквою А,
стрілкою вкажіть напрямок, у якому вона тече, позначте гирло річки
буквою Б.
10. Підпишіть назви природних зон Євразії, які розташовані в
екваторіальному кліматичному поясі.
11. Наведіть межі субтропічного кліматичного поясу Євразії Укажіть
середні температури січня і липня, кількість опадів протягом року.
12. Позначте райони з екстремальними  показниками температури і
опадів: максимальна температура  +53,9ºС (Тірат), мінімальна температура
–68ºС (Ойм’якон), максимальна кількість опадів–11 430мм ( Черапунджі),
мінімальна кількість опадів – 46мм (Аден).

13. Позначте відповідними умовними знаками родовища корисних
копалин, на які багата Євразія.

14. Позначте райони розселення найчисленніших народів Євразії:
китайців, хіндустанців, бенгальців, росіян, японців, арабів, пенджабців.

15. Позначте кордони і підпишіть назви шести найбільших за територією
країн материка та їх столиці.
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16. Підпишіть назви географічних об’єктів, які належать до світової
спадщини.

Цікаво знати:
- Чорне море – море Атлантичного океану, розташоване між Європою і
Малою Азією. Давня іранська назва Ахшаена – „темне”, але не за кольором
води, а означає «суворе море» порівняно з південними морями.
- Жовте море – частина Тихого океану між Китаєм і Кореєю.
Китайською Хуанхай – „Жовте море”. Отримало свою назву за мутнуватий
жовтий колір води від великої кількості лесів, які виносяться річками.
- Біскайська затока – затока в Атлантичному океані, що омиває західне
узбережжя Франції та північне узбережжя Іспанії. Назва походить від
грецької території Бізкаргун у Піренеях.
- Ботнічна затока – північна частина  Балтійського моря. У XV ст.
Прилегла до неї частина Скандінавії називалась  Вестерботтен. Зі
шведської wester – „західний”, botten – „дно долини”, а протилежний берег
– Остерботтен (oster – „східний”). Від цих слів і утворилася Ботнічна
затока.
- Ла-Манш – протока, що з’єднує Північне море з Атлантичним океаном,
розташована між Францією та Англією. Французькою мовою La Manche –
„рукав”, німецькою - „рукав-канал”, англійською The English Channel –
„Англійський канал”.
- Ірландія – острів в Європі. З ірландської Eire – „західний”. Назву
„Ірландія” запровадили англійці: Ireland – „країна ірів”.
- Шпіцберген – архіпелаг у Північному Льодовитому Океані. 1596 року
острів повторно відкрив голландець В.Боренц, назвавши острови
Шпіцберген (spits – „гострий кінець”, Bergen – „гори”) за зубчасту форму
гір.
- Індокитай – півострів на Південному Сході Азії. Назву склали
європейці зі слів „Індія” та „Китай” - назв країн, в яких європейці
знаходили поєднання  індійської  та  китайської рис.
- Піренеї – гори на кордоні між Францією та Італією. З баскської pyren –
„гора”.
- Аппеніни – гірський хребет в Італії. З кельтської pen – „вершина”.
- Тянь-Шань – одна з найбільших  гірських систем Азії. Китайською
мовою – „небесні гори”, названі за висоту  вершин.
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- Гімалаї – гірська система в Азії. Із санскриту hima – „сніг”, alaya –
„місцезнаходження”, „місце снігів”. За іншою версією назва гірської
системи утворилася від імені богині Шімалія – „господиня білої гори”.
- Джомолунгма – гірська вершина в Гімалаях, найвища точка земної
кулі. З тибетської – „богиня-мати Землі”. В середині XIX ст., на
англійських картах гора отримала назву Еверест на честь Дж. Евереста,
чиновника англійської топографічної зйомки в Індії. Підлеглі подарували
найвищу вершину світу начальнику, який, як саркастично відзначала
преса, мав справу не з горами, а з паперами.
- Гекла – вулкан в Ісландії. З ісландської hekla – „шапка, капюшон”.
Назву вулкан дістав за хмари пари, що окутували вершину.
- Ключевська сопка – вулкан на Камчатці. Назва походить від
найближчого села Ключі.
- Фудзіяма – вулкан на о. Хонсю в Японії. Видатний сучасний японський
топоніміст Кагама у дослідженні „Походження назви гори Фудзіяма”
розшифрував її як „краса довгого схилу, завислого в небі”.
- У південному передгір’ї Гімалаїв є невелике індійське селище
Черапунджі. Тут щороку випадає в середньому понад 12 тис. мм опадів –
понад 10 млн відер на кожен гектар. Рекордного 1947 року їхня кількість
становила 24326 мм. Посушливого 1962 року – 6847 мм.

 На Землі є місцевість, де дощ іде на замовлення. Це – північно – західна
провінція Китаю Юньнань. Він починається навіть від голосного окрику,
причому випадає тим рясніше, чим сильніший галас. Пояснюється це тим,
що тут у горах Гаолігонг, є група озер, які перенасичують повітря вологою,
що будь який його струс спричиняє утворення дощових краплин.

 Про мешканців селища Оравікоскі у Фінляндії можна без
перебільшення сказати: вони живуть серед блискавок. У 1978 році тут було
встановлено своєрідний світовий рекорд: 2276 лише тих блискавок, які
розрядилися в землю. З селищем конкурує так звана  „Долина Блискавок”
у горах Пирінейського краю на півдні Болгарії, де бере початок річка
Дам’яниця.
  Якутія у Східному Сибіру – одне з найбільш незатишних місць на

земній кулі: взимку там холодніше, ніж у будь якому іншому населеному
місці на нашій планеті, а влітку буває справжня спека. 1988 року було
зареєстровано рекордно високу для цього регіону тропічну температуру -
+38ºС, а взимку термометр показував – 77,8ºС.

Гроза з градом, яка пройшла у 1968 році над декілька ми районами
Бангладеш, забрала, за офіційними даними, життя 92 людей. Вони були
вбиті градинами, що летіли на землю зі швидкістю 200 км/год. Найбільша
з градин важила понад кілограм.
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Тестові завдання для самоперевірки
1. Найвищими горами Європи є:
А) Піренеї; Б) Балкани; В) Альпи; Г) Скандинавські; Д) Карпати.
2. Найбільший за площею півострів Європи:
А) Піренейський; Б) Балканський; В) Апеннінський; Г) Скандинавський;
Д) Кольський.
3. Центр давнього зледеніння Євразії розташовувався на:
А) західносибірській рівнині; Б) о. велика Британія; В) півострові
Камчатка; Г) Скандинавському півострові; Д) о. Нова Земля.
4. Найглибша у світі западина на суходолі:
А) Прикаспійська низовина; Б) Туранська низовина; В) западина Мертвого
моря; Г) Примексиканська низовина; Д) западина озера Ейр.
5. Найбільша кількість опадів в Євразії випадає у передгір’ях :
А) Альп; Б) Гімалаїв; В) Уралу; Г) Піренеїв; Д) Алтаю.
6. Значні запаси олова в Азії характерні для:
А) півострова Індостан; Б) Туранської низовини; В) Якутії; Г) півострова
Індокитай; Д) острова Кіпр.
7. У рік – Амур, Хуанхе, Янцзи найбільший стік спостерігається:
А) навесні; Б) влітку; В) взимку; Г) восени; Д) протягом усього року.
8. З’ясуйте, у якій природній зоні ростуть клен, липа, в’яз, дуб, бук, граб:
А) мішаних лісів помірного поясу; Б) субтропіків Середземномор’я;
В) мусонних лісів Східної Азії; Г) саван Індії; Д) Британських островів.
9. Природні зони Євразії чітко виражені на рівнині:
А) Західносибірській; Б) Східноєвропейській; В) Великій Китайській;
Г) Середньодунайській; Д) Польсько-Німецькій.
10. У зв’язку  з дією мусонів вологе літо і малохмарна морозна погода
зимою характерні для:
А) Західносибірської рівнини; Б) Південної Європи; В) західного
узбережжя Європи; Г) Східної Азії; Д) Чукотки.
11. Вкажіть, до басейну якого океану належить більшість рік Європи:
А) Північного Льодовитого; Б) Індійського; В) Тихого; Г) Атлантичного;
Д) внутрішнього стоку.

Практична робота №7. Світовий  океан
Тихий океан та Океанія.
- Площа Тихого океану становить 178, 68 млн. км², а об’єм води 710,36
млн. км³ - це найбільший  серед океанів Землі;
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- Максимальна глибина Тихого океану – 11 022м розташована на дні
Марианського жолоба – це найглибше місце у Світовому океані;
- Найбільшим морем Тихого океану є Філіппінське. Його площа 5726
тис.км², а найбільша глибина сягає 10 265м;
- Найбільші в Тихому океані припливи – 13,5м у Пенжинській губі;
- Найбільшою протокою Тихого океану є Малаккська , її довжина  937
км, що з’єднує Андаманське та Південно-Китайське моря;
- Тихий океан посідає перше місце у світі за кількістю островів, їх
налічується близько 10 000 загальною площею 3,6 млн. км²;
- У  Тихому океані розташований найбільший у світі атол Кваджалейн (
Маршаллові острови), що має протяжність 283км;
- У Тихому океані в 1933 році зафіксовано найвищі хвилі заввишки до
34м.
Атлантичний океан
- Площа Атлантичного океану становить 91,66 млн.км², а об’єм води
329,66 млн.км³;
- Максимальна глибина Атлантичного  океану 8742м розташована на
дні жолоба  Пуерто-Рико;
- Найбільшим морем Атлантичного океану є Саргасове. Його площа
становить близько 7млн.км², а найбільша глибина сягає 7110м;
- Найбільші в Атлантичному океані припливи – 18,1м у затоці Фанді –
це найбільші припливи на Землі;
- Найбільшою протокою Атлантичного океану є Дейвісова протока,
завдовжки 1170км, що з’єднує Атлантичний океан з морем Баффіна;
- В Атлантичному океані розташована найпотужніша тепла течія Землі –
Гольфстрім, яка переходить у Північноатлантичну течію;
- Три з чотирьох найповноводніших річок  земної кулі – Амазонка,
Конго, Оріноко – впадають в Атлантичний океан.
Індійський  океан
- Площа Індійського океану становить 76, 17 млн. км², а об’єм води
282,65 млн. км³;
- Максимальна глибина Індійського океану  7729м розташована на дні
Зондського (Яванського) жолобу;
- Найбільшим морем Індійського океану є Аравійське. Його площа 4832т
тис. км², найбільша глибина сягає 5803м;
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- Найсолонішою є вода в Червоному морі. Її солоність сягає 41‰;
- Найбільші в Індійському океані припливи – 11,5м у затоці Кінг на
північному заході Австралії;
- Найбільшою протокою Індійського океану - Мозамбіцька завдовжки
1760км – це найдовша протока світу;
- Найвища температура поверхневих вод спостерігається в Перській
затоці, де вода прогрівається до  +36ºС;
- Найдовшим підводним жолобом є Зондський. Його протяжність
2900км. ;
Північний Льодовитий океан
- Площа Північного Льодовитого океану становить 14,75 млн.км², а
об’єм води 17,07 млн.км³ - це найменший з океанів;
- Максимальна глибина Північного Льодовитого океану 5527м
розташована  в Гренландському морі;
- Північний Льодовитий океан наймілководніший та найхолодніший
- Найбільшим морем Північного Льодовитого океану є Баренцове, Його
площа становить 1424 тис.км², а найбільша глибина сягає 600м;
- Найбільші в  Північному Льодовитому океані припливи – 12,4 у затоці
Унгава;
- Найбільшою протокою Північного Льодовитого океану є Гудзонова , її
довжина 806 км, що з’єднує Гудзонову затоку з Атлантичним океаном.

Об’єкти всесвітньої природної та культурної спадщини Світового
океану, занесені до переліку ЮНЕСКО.

1. Великий Бар’єрний риф
2. Ігуани на островах Галапагос
3. Підводний світ біля о. Кокос
4. Соломонові острови
5. Кам'яні  ідоли на о. Пасхи
6. Потік лави (Гавайські острови)
7. Гігантські варани на о. Комодо
8. Національний парк Тонгаріро в Новій Зеландії
9. Бруківка Гігантів на узбережжі о. Ірландія
10. Гейзери в національному парку Тінгвеллір на о. Ісландія
11. Дикі лаврові ліси на о. Мадейра
12. Пам’ятки  епохи неоліту на Оркнейських островах
13. Цинги – унікальні форми рельєфу на о. Мадагаскар
14. Гігантські черепахи на атолі Альдабра
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15. Вулкан Кракатау.
16. Храмовий комплекс Боробудур на о. Ява
17. Природа о. Герд
18. Природні пальмові ліси Сейшельських островів
19. Давні буддистські храми на о. Шрі-Ланка
20. Монастир на  Соловецьких островах у Білому морі
21. Білий ведмідь

Робота по контурній карті
1. Підпишіть об’єкти географічної номенклатури Тихого океану: моря –
Берингове, Охотське, Японське, Південнокитайське, Філіппінське;
Берингова протока; Панамський канал; острови – Гавайські, Марсіанські,
Японські, Філіппінські, Великі Зондські; глибоководні жолоби –
Маріанський, Філіппінський; течії – Північна та Південна Пасатна,
Куросіо. Течія Західних вітрів, Каліфорнійська, Перуанська.
2. Підпишіть об’єкти географічної номенклатури Атлантичного океану:
острови Ісландія, Бермудські, Зеленого Мису; підводні хребти–
Північноатлантичний, Південноатлантичний; течії-Гольфстрім,
Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська.
3. Підпишіть об’єкти географічної номенклатури Індійського океану:
Аравійське море; затоки – Бенгальська, Перська, Суецький канал; острів
Шрі-Ланка; Зондський глибоководний жолоб; підводні хребти – Західно
індійський, Аравійсько-Іранський, центрально-Індійський; течії –
Мусонна, Мадагаскарська.
4. Підпишіть об’єкти  географічної номенклатури Північного Льодовитого
океану: моря – Гренландське, Норвезьке, Баренцове, Біле, Карське;
підводні хребти – Ломоносова, Менделєєва.
5. Наведіть межі водозбірних басейнів. Підпишіть назви найдовших річок
світу: Ніл з Камерою, Міссісіпі з Міссурі, амазонка з Мараньоном, Янцзи,
об з Іртишем, Хуанхе, Меконг.
6. Підпишіть назви жолобів Світового Океану з максимальними
глибинами: Маріанський жолоб, жолоб Тонга, Філіппінський жолоб,
Кермедек, Курило-Камчатський жолоб.
7. Використовуючи профілі дна океанів, охарактеризуйте особливості їх
будови, установіть основні елементи дна Світового океану.

Тестові завдання для самоперевірки
1. Океан, що розташований переважно у Південній півкулі, з невеликою
кількістю островів і слабкою звивистістю берегів:
А) Тихий; Б) Атлантичний; В) Північний  Льодовитий; Г) Індійський;
Д) Південний.
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2. На кожні 1 000 м глибини температура морської води знижується на:
А) 0,5°С; Б) 2°С; В) 5°С; Г) 10°С; Д) 15°С.
3. Головною причиною горизонтального руху поверхневих вод океану є:
А) вітер; Б) різниця температури і солоності води; В) відхиляюча сила
обертання Землі; Г) рельєф океанічного дна; Д) сейсмічні процеси.
4. З’ясуйте, яка з течій є теплою:
А) Куросіо; Б) Лабрадорська; В) Західноавстралійська; Г) Каліфорнійська;
Д) Перуанська.
5. Вкажіть холодну течію Північної півкулі:
А) Канарська; Б) Західних вітрів; В) Бенгельська; Г)  Гольфстрім;
Д) Перуанська.
6. Холодна течія Південної півкулі:
А) Канарська; Б) Бразильська; В) Бенгельська; Г) Куросіо;
Д) Східноавстралійська.
7. Теплою течією Північної півкулі є:
А) Канарська; Б) Західних вітрів; В) Бенгельська; Г) Гольфстрім;
Д) Бразильська.
9. З’ясуйте, яке з морів належить до внутрішніх:
А) Берингове;Б) Баренцове; В) Мармурове; Г) Аравійське; Д) Філіппінське.
10. Вкажіть, яке з морів належить до окраїнних:
А) Чорне; Б) Берингове; В) Середземне; Г) Балтійське; Д) Яванське.
11. Найбільша солоність води спостерігається в океані:
А) Індійському; Б) Атлантичному; В) Тихому; Г) Північному
Льодовитому; Д) однакова у всіх океанах.
12. Половина світового вилову риби припадає на океан:
А) Тихий; Б) Атлантичний; В) Північний Льодовитий; Г) Індійський;
Д) Південний.
6. Відносно бідний біологічний склад має:
А) Тихий океан; Б) Атлантичний океан; В) Північний Льодовитий океан;
Г) Індійський океан; Д) Південний океан.
7. Найбільші колонії коралів спостерігається в океані:
А) Атлантичному; Б) Індійському; В) Північному Льодовитому;
Г) Тихому; Д) Південному.
8. Океан, який називають „великим шляхом світової торгівлі”:
А) Північний Льодовитий; Б) Індійський; В) Тихий; Г) Атлантичний;
Д) Південний.
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Короткий  словник  термінів  і  понять
1. Альбедо - здатність поверхні відображати сонячну радіацію.
2. Антициклон - замкнута область підвищеного тиску атмосфери.
Повітря в антициклоні рухається за годинниковою стрілкою в північній
півкулі, в південній півкулі навпаки.
3. Атмосферна циркуляція - система горизонтальних і вертикальних
потоків повітря в атмосфері Землі.
4. Атмосферний фронт - перехідна зона, де взаємодіють різні за
властивостями повітряні маси.
5. Біологічні ресурси - живі істоти і продукти їх життєдіяльності,
придатні для використання людиною.
6. Водні ресурси - води Землі, придатні для використання в господарстві.
7. Повітряна маса - великий об'єм повітря тропосфери з порівняно
однаковими властивостями.
8. Галерейні ліси - ліси, що ростуть уздовж річок у вигляді смуг.
9. Гамада - кам’яниста пустеля в Африці.
10. Географічна оболонка - оболонка Землі, де взаємодіють і знаходяться
в тісному зв'язку гідросфера, біосфера, атмосфера і частина літосфери.
11. Гілея - кам’яниста пустеля в Африці.
12. Гірничодобувна промисловість - комплекс виробництв, що займаються
розвідкою родовищ корисних копалин. Їх здобиччю і переробкою.
13. Грабен (від нім. - «Рів») - витягнутий ділянка земної кори, опущений
внаслідок тектонічних рухів щодо навколишньої території по розламах.
14. Гумус - поверхневий, родючий шар грунту, що містить залишки
перегнилих рослин і тварин.
15. Природний приріст населення - різниця між народжуваністю і
смертністю.
16. Тваринництво - галузь сільського господарства, що займається
розведенням тварин з метою одержання продуктів харчування, а також
сировини для промисловості.
17. Заповідник – територія що особливо охороняється. Де заборонена
будь-яка діяльність людини, крім наукової.
18. Зональність - послідовна зміна географічних процесів і явищ від
екватора до полюсів.
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19. Ізотерма - лінія на карті, що з’єднує місця з однаковою середньою
температурою.
20. Імпорт - ввезення товарів у країну.
21. Кліматичний пояс - широка смуга, що має відносно однорідний
клімат.
22. Кліматологічний фронт - зона взаємодії двох зональних типів
повітряних мас.
23. Кругообіг речовини і енергії - багаторазове повторення процесів
перетворення і переміщення речовини та енергії в географічній оболонці.
24. Легка промисловість - галузь виробництва, яка виготовляла предмети
масового споживання (бавовняна, вовняна, шкіряна, взуттєва).
25. Льодовиковий щит - опуклий куполоподібний льодовик, який
характеризується значною площею і потужністю.
26. Лісові ресурси - запаси деревини, плоди та ягоди, інші дари лісу,
придатні для використання людиною.
27. Плита літосфери - велика ділянка літосфери, безперервно повільно
рухається по астеносфері.
28. Машинобудування - комплекс галузей промисловості, підприємства
якої виробляють знаряддя праці для народного господарства, а також
предмети споживання.
29. Місцевий час - сонячний час на конкретному меридіані.
30. Мінеральні ресурси - сукупність різноманітних корисних копалин.
31. 32. Муссон (від араб. - «Пора року») - вітер змінює напрямок по
сезонах: влітку дме з океану на сушу, взимку - навпаки.
32. Національний парк - природна територія, що охороняється, де
заборонена господарська діяльність, але дозволений обмежений туризм.
33. Оазиси - ділянки з багатою рослинністю в пустелях, що виникають
завдяки природному або штучному зволоженню, обумовленому
близькістю річки або грунтових вод, а також вільні від льоду ділянки в
Антарктиді.
34. Області складчастості - зони взаємодії двох літосферних плит, де
земна кора мнеться в складки.
35. Галузь господарства - сукупність підприємств і установ, які
виробляють однорідну продукцію.
36. Пампа (мовою індіанців кечуа - «рівнина», «степ») - субтропічні степи
на рівнинах Південної Америки.
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37. Парамос (від ісп. - «Голий степ») - лучно-степової висотний пояс в
екваторіальних Андах, поширюються до сніжної лінії.
38. Пам'ятник природи - цінний в науковому відношенні об'єкт природи
(водоспад, печера, джерело), що охороняється державою.
39. Пасати - постійні вітри, що дмуть від тропічної зони високого тиску
до екваторіальній зоні низького тиску.
40. Харчова промисловість - галузі виробництва продовольчих товарів, а
також тютюну, парфумерії.
41. Грунтові ресурси - різноманітні грунти, які можуть бути використані
або використовуються в землеробстві.
42. Поясний час - сонячний час центрального меридіана конкретного
тимчасового пояса.
43. Платформа (від франц. - «Плоска форма») - велика ділянка земної
кори, відносно вирівнена, не піддається активним тектонічним рухам.
44. Природний комплекс - закономірне поєднання географічних
компонентів, що взаємодіють і утворюють єдину територіально обмежену
систему.
45. Промисловість, індустрія - найважливіша галузь господарства,
сукупність підприємств, зайнятих виробництвом знарядь праці,
видобутком сировини, матеріалів, палива, виробництвом електроенергії.
46. Рекреаційні ресурси - різноманітні природні компоненти, історичні
па’ятники та інші, які можуть бути використані або використовуються для
відпочинку, лікування, туризму.
47. Ритмічність - повторення в однаковій послідовності різних
природних явищ і процесів.
48. Рифт (від англ. - «Тріщина», «ущелина») - великий (довжиною в сотні,
тисячі і шириною в десятки кілометрів) розлом земної кори, що
формується внаслідок розсування літосферних плит. Для нього характерні
вулканізм і землетрус.
49. Саванна - природний комплекс з переважанням трав’янистого покриву
з чагарниками та окремими деревами або групами дерев.
50. Самум - сухий, гарячий вітер у пустелях Північної Америки та Аравії.
51. Сельва (від португ. - «Ліс») - вологі екваторіальні ліси в басейні
Амазонки, періодично затоплювані.
52. Сільське господарство - вирощування сільськогосподарських культур
і розведення тварин з метою отримання продовольства і сировини.
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53. Складчасті гори - молоді підняття земної поверхні, де товщі гірських
порід утворюють складки у вигляді гірських хребтів і долин.
54. Сонячна радіація - випромінювання Сонця, головне джерело енергії
для всіх процесів на Землі.
55. Соціально-економічна географія - наука про населення і його
господарської діяльності.
56. Спеціалізація - форма поділу праці з різних галузей виробництва або
поділ виробничого процесу на окремі операції.
57. Стокові вітри - постійні, дуже сильні вітри з внутрішніх районів
Антарктиди до узбережжя.
58. Серединно-океанічний хребет - гігантські гірські масиви на дні
океану, що формуються внаслідок розсування двох океанічних плит і
тягнуться вздовж рифтової зони.
59. Тектонічні рухи (від грец. - «Будівництво») - рухи земної кори,
викликаними внутрішніми силами Землі.
60. Фізична географія - наука про географічну оболонку та її складові
частини.
61. Хамсин (від араб. - «П’ятьдесят») - дуже гарячий і сухий вітер на
півночі Африки. Дме до 50 днів на рік, переносячи багато піску і пилу.
62. Хімічна промисловість - галузі виробництва, де переважають хімічні
методи переробки сировини і матеріалів.
63. Цілісність географічної оболонки - властивість географічної оболонки,
обумовлене взаємозв’язками і взаємозалежністю природних компонентів.
64. Циклон - замкнута область низького тиску в атмосфері, де повітряні
маси переміщуються в північній півкулі проти годинникової стрілки (у
південній півкулі - навпаки).
65. Шельфовий льодовик - плавучий льодовик, який частково може
спиратися на дно (шельф). Найбільш характерний для берегів Антарктиди.
66. Експорт - вивезення товарів з країни для продажу.
67. Електроенергетика - галузь виробництва, яка охоплює вироблення,
передачу і розподіл електроенергетики.
68. Ендеміки (від грец. - «Місцевий») - види рослин і тварин, характерні
виключно для конкретної території.
69. Ерг - піщана пустеля в Африці.
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Короткий словник географічних назв
1. Агульяс мис - крайня південна точка Африки. Назва пов’язана з
магнітною аномалією, що спостерігається неподалік в океані;
португальське agulha - «голка», в цьому випадку стрілка компаса.
2. Аденська затока - знаходиться в Аравійському морі між півостровами
Аравійський і Сомалі.
3. Аконкагуа - найвища вершина Анд і всього західного півкулі.
4. Альмади мис - крайня західна точка Африки (17 ° 33 'з.д.).
5. Амазонка - ріка в Південній Америці. Найбільш повноводна і
найбільша в світі за площею басейну (близько 7 млн км ²). Назва пов’язана
з частими в її нижній течії потужними приливними хвилями - амазуну,
назва яких переводиться як "бурхливий натиск водяних хмар".
6. Амазонська низовина - найбільша низовина земної кулі (площа -5 млн.
км ²), розташована в басейні Амазонки.
7. Анди - найдовша і одна з найбільш високих (в. Аконкагуа, 6960 м)
гірських систем Землі. Розташована в Південній Америці. У перекладі з
мови інків означає "мідні гори", так як тут знайдені великі поклади мідної
руди.
8. Антарктичний півострів - найбільший півострів Антарктиди.
9. Атакама - пустеля вздовж західного узбережжя Південної Америки.
Назва означає "пустельна земля". Саме засушливе місце на континенті; за
рік випадає менше 50 мм опадів, крім посухостійких рослин тут нічого не
росте.
10. Атлантичний океан - другий за розмірами океан планети. Площа
91600000 км ². Назва пов’язана з грецьким міфом про гіганти Атланти.
Введено в географію в 1650 році, раніше називали Північним морем.
11. Атлаські гори (Атлас) - наймолодша гірська система Африки, на
північному заході материка. Довжина близько 2000 км, найвища вершина -
г. Тубкаль, 4165 м. відповідно до одного з грецьких міфів, Атлас -
африканський цар, перетворений за неповагу до богів в гору.
12. Ахаггар-пустельне нагір’я в центі Сахари -  висотою до 3003 м.
13. Байрон мис - крайня східна точка Австралії (153 °39 'сх.д.).
14. Берингова протока - розділяє Азію та Північну Америку. Через
протоку проходить лінія зміни дат. Названий на честь дослідника Вітуса
Беринга.
15. Велика пустеля Вікторія - піщана пустеля на півдні Австралії.
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16. Велика Австралійська затока - в Індійському океані, біля південних
берегів Австралії.
17. Великий Бар’єрний риф - гряда коралових рифів і островів біля
північно-східного узбережжя Австралії в Кораловому морі. Найбільша у
світі споруда, побудована організмами.
18. Великий Вододільний хребет - найвища гірська система Австралії.
Інша назва – Східноавстралійські гори. Максимальна висоти - г.
Косцюшко (2230 м.).
19. Бразильське плоскогір'я - найбільше в Південній Америці,
відрізняється багатством корисних копалин.
20. Вікторія - друге за площею (68 тис. км ²) серед прісноводних озер
світу в Східній Африці. Відкрито в середині дев’ятнадцятого століття
англійцями, названо на честь англійської королеви.
21. Східноафриканське плоскогір'я - розташоване на сході Африки, тут
знаходяться найвищі вершини континенту - гори Кіліманджаро (5895 м) і
Кенія (5199 м).
22. Гальінас мис - крайня північна точка Південної Америки (12°25'
пн.ш.).
23. Гвіанське плоскогір'я - на північному сході Південної Америки, висота
- 3041 м.
24. Гвінейська затока - найбільша в Атлантичному океані біля берегів
Африки.
25. Гольфстрім - найпотужніше серед теплих течій Світового Океану.
Рухається від берегів Північної Америки до Європи.
26. Драконові гори - так називається "дах" Південної Африки, висота
3482 м. розташовані на південному сході материка.
27. Замбезі - одна з найбільших річок Африки, що перетинає південну
частину материка і впадає в Мозамбікський протоку Індійського океану.
28. Західних Вітрів течія - найпотужніше протягом планети. Повністю
огинає всю Землю в південній півкулі. Названо за напрямком вітрів,
завдяки яким набуває особливої сили.
29. Індійський океан - третій за розмірами океан планети. Назвою
зобов’язаний Індії, береги якої омивають його води.
30. Йорк мис - крайня північна точка Австралії (10° 41' півд.ш.).
31. Кабо-Бранку мис - крайня східна точка Південної Америки (34°46'
з.д.).
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32. Калахарі - напівпустеля в центральній частині Південної Африки. (У
перекладі - "мучить спрагою").
33. Камерун - діючий вулкан в Африці. Висота 4070 м. саме вологе місце
в Африці - більше 10000 мм опадів на рік.
34. Канарські острови - острови вулканічного походження, розташовані в
Атлантичному океані.
35. Кенія - в перекладі "біла гора". Так називається одна з найвищих
вершин Африки (5199 м), завжди покрита вічними снігами і льодовиками.
36. Кіліманджаро - перекладається як "гора бога холоду". Найвища
вершина Африки (5985 м), круглий рік покрита снігами і льодовиками.
37. Конго - найбільш повноводна ріка Африки. Величезна кількість води,
що виноситься Конго в океан, опріснюють його на десятки кілометрів від
берега.
38. Коралове море - Тихому океані, біля північно-східних берегів
Австралії. Названо за численні коралові острови і рифи.
39. Косцюшко - найвища вершина Австралії (2230 м), розташована в
Австралійських Альпах. Названа на честь політичного і військового діяча
Т.Косцюшко.
40. Лабрадорска течія - холодна течія Атлантичного океану біля берегів
Північної Америки. Температура води від -1 ° С до +10 ° С.
41. Ла-Плата - "срібна", затока Атлантичного океану біля південно-
східного узбережжя Південної Америки.
42. Ла-Платская низовина - простягається вздовж річок Парана і
Парагвай, стара назва яких - Ріо-де-Ла-Плата ("Срібна річка"). Так
називали її європейці, які побачили у місцевого населення срібні прикраси.
43. Магелланова протока - між Південною Америкою і архіпелагом
Вогняна Земля. Названий на честь португальського мореплавця Ф.
Магеллана, який вперше пройшов цією протокою в 1520 році.
44. Мадагаскар - один з найбільших островів світу. Розташований в
Індійському океані біля берегів Африки.
45. Маріанський жолоб - найглибший серед глибоководних жолобів
Світового океану (11022 м). розташований в західній частині Тихого
океану.
46. Мозамбікська протока - найдовша на земній кулі (близько 1760 км),
між островом Мадагаскар і Африкою.
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47. Муррей - головна річка Австралії (2570 км). Відкрита в 1824 році,
названа на честь Джорджа Муррея, одного з керівників англійських
колоній.
48. Наміб - берегова пустеля на атлантичному березі Африки.
49. Нігер - перекладається як "річка", займає третє місце в Африці за
довжиною, площею басейну та обсягом стоку.
50. Ніл - в перекладі означає "ріка". Найдовша річка на планеті (6671 км).
Починається на Східноафриканському плоскогір’ї, впадає в Середземне
море.
51. Ньяса - рифтові озеро в Східній Африці.
52. Вогняна Земля - архіпелаг біля південного краю Південної Америки.
Відкрито під час першої кругосвітньої подорожі в 1520 році
португальським мореплавцем Ф. Магелланом. Назва пояснюється безліччю
багать аборигенів, які спостерігав мандрівник на островах.
53. Помаранчева - річка в Південній Африці, впадає в Атлантичний океан,
в середній течії знаходиться один з найвищих на континенті водоспадів -
Ауграбіс (146 м).
54. Оріноко - в перекладі означає "ріка", одна з найбільших в Південній
Америці.
55. Оринокська  низовина - розташована на півночі Південної Америки.
56. Панамський канал - штучний водний шлях міжнародного значення
протяжністю понад 81 км між Атлантичним і Тихим океанами.
57. Паріньяс мис - крайня західна точка Південної Америки (81°20' з.д.).
58. Перуанська течія - холодна течія Тихого океану біля західних берегів
Південної Америки, в тому числі узбережжя Перу. Температура води 15°С
- 20°С.
59. Рас-Гафун мис - крайня східна точка Африки (51°23' пн.д.).
60. Рас-Енгель мис - крайня північна точка Африки (37°21' с.ш.).
61. Північний Льодовитий океан - найбільший з океанів планети. Площа
14,75 млн.км ². названий у зв'язку з розташуванням на крайній півночі і
суворими кліматичними умовами - більша його частина круглий рік
покрита льодом.
62. Північноатлантичне течія - тепла течія в північній частині
Атлантичного океану, продовження Гольфстріму. Температура води 7°С -
15°С.



44

63. Сахара - від слова "Сахра", в перекладі з арабського означає "червоно-
коричнева". Найбільша пустеля земної кулі (площа за різними оцінками
становить від 6 до 9 млн. км ²).
64. Сомалі - найбільший півострів Африки, омивається Індійським
океаном. У перекладі означає "йди подій корову", що пояснюється
основним заняттям (тваринництво) жителів Сомалі.
65. Серединно-Атлантичний хребет - найбільший підводний хребет
Атлантичного океану, що тягнеться приблизно по середині його дна.
66. Суецький канал - штучний водний шлях міжнародного значення.
Протяжність 161 км. З'єднує Середземне та Червоне моря. Вважається
умовної географічної кордоном між Європою та Азією.
67. Танганьїка - в перекладі означає "збір води". Озеро в Східній Африці,
по глибині (до 1470 м) поступається тільки Байкалу, по довжині (650 км)
займає перше місце в світі.
68. Тасманія - острів біля південно-східного узбережжя Австралії.
Названий на честь голландського мореплавця А. Тасмана.
69. Тихий океан - найбільший за площею (178,62 млн. км²) і найглибший
(11022 м - Маріанський жолоб) з океанів планети. Тут знаходиться близько
53% загального обсягу вод Світового океану. Назву дав Ф. Магеллан через
сприятливу погоду під час його плавання.
70. Філіппінський жолоб - розташований в західній частині Тихого
океану, біля Філіппінських островів.
71. Фроуерд мис точка Південної Америки (53 °54' пд.ш.).
72. Чад - означає "великий простір води, озеро". Безстічне озеро в
Центральній Африці. В минулому його площа становила близько 400 тис.
км ², в даний час коливається від 10 до 26 тис. км ².
73. Ейр - найбільше бесстоковое солоне озеро Австралії.
74. Еребус - діючий вулкан у Західній Антарктиді, висота 3794 м.
названий на честь одного з кораблів англійської експедиції, що відкрила
цей вулкан у 1841 році.
75. Ефіопське нагір’я - на північному сході Африки, переважно на
території держави Ефіопія. ("Ефіопія" в перекладі - "країна людей з
обпаленими сонцем особами"). Висота до 4623 м (гора Рас-Дашен). Давній
район землеробства, батьківщина багатьох сільськогосподарських культур
- пшениці, жита, ячменю.
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