
Завдання з географії для учнів 6-А і 6-Б класів Линовицької ЗОШ, які 

необхідно виконати з 06.04 по 24.04.2020 року 

 

1. Тема: Льодовики – багаторічні природні скупчення льоду. Багаторічна 

мерзлота – підземне зледеніння. 

 Письмово виконати у робочому зошиті запитання і завдання після §46 (ст. 

188-189). Нанести на контурну карту межі багаторічної мерзлоти. 

Провести дослдження зі сторінки 189, яке позначено віжповідним знаком. 

 

2. Тема: Підземні води. Термальні й мінеральні води.  

Опрацювати §47. Користуючись картою України, виписати в робочий 

зошит, назви мінеральних джерел України. 

 

3. Тема: Людина і гідросфера.  

Опрацювати § 48. Описати найближчу до нашого населеного пункту річку 

за планом на сторінці 196. 

 

4. Контрольна робота за розділом «Гідросфера». Виконати до 

09.04.2020 та надіслати відповіді за номером 066-19-19-589, 

зазначивши в повідомленні своє прізвище та імʼя. 

 

І рівень (завдання з однією правильною відповіддю, 0,5 балу за кожне 

завдання) 

1. Укажіть, за яких температур вода переходить у газоподібний стан. 

А. нижче 0°С; 

Б. від 0 до +100°С; 

В. вище +100°С; 

Г. від 50 до 100 С. 

2. Найбільшим з океанів є: 

А. Північний Льодовитий; 

Б. Тихий; 

В. Атлантичний; 

Г. Індійський. 

3. Як називається місце, де річка впадає в океан, море, озеро чи іншу 

річку? 

А. затока; 

Б. гирло; 

В. витік; 

Г. заплава. 

4. Річка з притоками утворює: 

А. басейн річки; 

Б. річкову систему; 

В. вододіл; 

Г. басейн стоку річки. 

 



ІІ рівень (завдання відкритого типу з короткою відповіддю, 1 бал за кожне 

завдання) 

5. Дайте визначення поняття «океанічна течія». 

6. Про яке поняття йдеться? 

Частина річкової долини, яку затоплює під час паводку. 

7. Назвіть водні обʼєкти, які належать до вод суходолу. 

 

ІІІ рівень (4 бали) 

8. Назвіть дві протоки, що обʼєднують два океани та розділяють дві 

частини світу. Укажіть назви цих океанів та цих частин світу. 

 

IV рівень (3 бали) 

9. Наведіть класифікацію озер за походженням їхніх улоговин. 

 

5. Тема: Складові біосфери. 

Опрацювати §49. Переглянути відео про біосферу за посиланням: 

http://www.youtube.com/watch?v=wLzp4Q43TMU. Підготувати 

повідомлення (презентацію, виступ) про появу живих організмів на Землі, 

використовуючи різноманітні джерела інформації. 

 

6. Тема: Грунт. 

Опрацювати §50. Переглянути відеофрагменти про Трипільську культуру 

за посиланнями: http://www.youtube.com/watch?v=4HMn2oVtu4, 

http://www.youtube.com/watch?v=-pjzPMoT6oc. Опрацювати карту грунтів. 

Дослідити, які є джерела забруднення грунтів у нашій місцевості. 

 

7. Тема: Природні комплекси. 

Опрацювати §51. Переглянути відеофрагмент про біосферні заповідники 

України за посиланням: http://www.youtube.com/watch?v=cBcqvGd8taM.  
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