
7-Б
I. Перевір себе.

Так чи ні (підкресли)
1) 1-1. В основі материка Африка лежить давня Африкано-Аравійська

платформа:
а) так, б) ні.

1-2. Африка розташована в півкулях: ____________ 
1-3. Видатним дослідником Африки був:

а) Васко да Гама; б) Ф. Магелан, в) Д. Левінгстон
2) 2-1. Австралія — це єдиний у світі  материк, на якому знаходиться

одна країна — Австралійський Союз:
а) так, б) ні.

2-2. Корінні мешканці Австралії:
а) аборигени, б) індіанці, в) пігмеї.

2-3. За допомогою інтернет-мережі дізнайтеся про Великий Бар’єрний
риф.

3) 3-1. Біля якого полюса знаходиться Шостий континет Землі?
3-2.  Яку  назву  мають  столоподібні  льодовикові  велетні?  Яку

небезпеку несуть вони мореплавцям? Проаналізуйте, яку зміну
несе танення льодовиків людству внаслідок безвідповідального
ставлення до природи.

3-3.  За  допомогою  додаткових  джерел  дізнайтеся,  де  знаходиться
Українська наукова станція “Академік Вернадський”.

4) 4-1. Хто відкрив Північну Америку?
4-2. Найбільші гори Північної Америки:

а) Апалачі; б) Карпати; в) Кордильєри.
4-3. Зазначте тварин, які мешкають в Північній Америці:

Знайдіть зайве:
Арктичний пояс

вовк

мавпа

песець

Арктичні пустелі

слон

вівцебик

олень

Тундра і лісотундра



Помірний пояс

Субтропічний пояс

ІІ. Географічний практикум

1. Загадка. “Без очей, сльози ллє”. (                          )
2. Як називається сукупність усіх вод земної кулі?
3. Пригадайте і утворіть схему розподілу води у Світовому океані.

Тихий океан
Індійский океан
Атлантичний океан
Північний Льодовитий океан

4. Роздум-міркування.
Ми п’ємо ту ж саму воду, що пили динозаври. Чим це пояснюється?

рись

зайці

страус

Тайга

дикобраз

бурий ведмідь

кенгуру

Мішані і 
широколисті ліси

ховрахи

коала

гадюки

Лісостепи і степи

плазуни

гризуниНапівпустелі і 
пустелі

алігатори

горобець

черепахи

Перемінно-вологі 
мішані ліси



ІІІ. Світовий океан.
1) Міркування

3-1. Розгляньте схему течій Світового океану. 



- Чи однаковим кольором позначені течії?

-Що впливає на температуру води?
3-2. Прочитайте та дізнайтесь:

Причини  виникнення  переміщення  великих  потоків  океанічної
води:
це  постійні  вітри,  неоднаковий  рівень  води  у  різних  частинах
Світового океану, різна густина води.
Найпотужніша  тепла  течія  Гольфстрим  та  Куросіо.  Серед
холодних течій виділяється течія Західних Вітрів.
За  допомогою інтернет-мережі  або додаткових джерел знайдіть
океани, де знаходяться ці течії.
Творча робота: розфарбуйте та підпишіть назви течій на схемі.

2) Тихий океан
2-1.  Хто  із  європейців  здійснив  навколосвітнє  плавання  і  назвав
найбільший океан Тихим? Чому? Позначте на карті подорож.

Карта півкуль.

2-2. Які на вашу думку основні форми рельєфу дна Тихого океану:
1 горизонт
2 рівнини
3 ложе океану
4 серединно-океанічні хребти
5 горби

синій, чорний колір

червоний, світлий колір
Теплі течії

(підкресліть)



6 западини
(підкресліть).

2-3. Знайдіть інформацію:

яка максимальна глибина Тихого океану:
1 Алеутський жолоб
2 Маріанський жолоб
3 Жолоб Тонга
(підкресліть).

2-4. Тест

Яке походження мають найбільші острови в Тихому океані:
Нова  Гвінея,  Нова  Зеландія,  Гавайські  острови,  Великий
Бар’єрний риф.
- Частини материка, -
що відокремились
унаслідок рухів 
земної кори
- Внаслідок неоднора- -
зових вивержень
- Острови утворені -
морськими організмами

3) 3-1. Визначте назву і площу океану, який за розмірами другий після
найбільшого океану:

1 14,1 млн. км2

2 91,7 млн. км2

3 76,2 млн. км2

4 178,7 млн. км2

3-2. Дослідники вважають що літосферні плити постійно рухаються.
В  далеку  давнину  існував  материк  Пангея.  Потім  він  почав
розколюватися. Відокремилися Австралія з Антарктидою, виник
Індійський  океан.  Згодом  розійшлися  Африка  і  Південна
Америка, Північна Америка та Євразія.  Так почав формуватися
Атлантичний океан та виник Північний Льодовитий океан.



3-3.  За  малюнками  порівняйте  температуру  поверхневих  вод  3
океанів. 

Зробіть висновки.

3-4.  Який  океан  на  півночі  та  материк  на  півдні  впливають  на
наявність у цих районах айсбергів і дрейфної криги.

3-5.  Атлантичний океан  дуже  солоний.  Як  впливають  на  зниження
солоності річки, які впадають в океан?

3-6.  За  допомогою  родини  визначте  види  діяльності  в  морях
Атлантичного океану, що омивають територію України.

4) Індійський океан розташований переважно в Південній півкулі.



4-1. Дізнайтеся, у чому особливості клімату Індійського океану.
4-2.  Знайдіть  за  допомогою додаткових  джерел  найглибший  жолоб

Індійського океану.
4-3. Чому Червоне море має таку назву. Що впливає на колір води?

5) Органічний світ і природні ресурси.
5-1.  Дізнайтеся  за  допомогою  інтернет-мережі  які  спільні  ознаки

органічного світу і природних ресурсів у трьох океанів.
6) 6-1. Який океан найхолодніший?

6-2.  Що  ізолює  поверхню  океану  від  безпосереднього  впливу
атмосфери?

6-3. Поміркуйте, як льодовий покрив стабілізує клімат Землі.
6-4. Яка тварина є справжнім господарем Арктики?
6-5. Установіть відповідність між океанами та морями, що належать

до їхнього басейну.

1 Тихий А Чорне

2 Атлантичний Б Берінгове

3 Індійський В Баренцеве

4 Північно Льодовитий Г Каспійське

Д Червоне

7) Вплив океанів на Землю, та на життедіяльність людей.



Прочитайте:
- Формування погодних та кліматичних умов на материках.
- Морські перевезення
- Вилов риби, морепродуктів
- Видобуток корисних копалин, опріснення морських вод
- Туризм.


