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ПРАКТИЧНА 
РОБОТА 5 Нанесення на контурну карту

географічної номенклатури Світового океану 

Мета: знайти і запам’ятати розміщення найважливіших географічних об’єктів (номенклатури) у межах 
Світового океану, вдосконалити вміння працювати з фізичною картою, картою океанів, контур-
ними картами.

Обладнання: фізична карта світу, карта океанів, навчальний атлас, олівці.
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ХІД РОБОТИ

1. Позначте на контурній карті широкою червоною лінією межі океанів на водному просторі. 
Синім кольором підпишіть горизонтально великими літерами назву трьох океанів, а Атлантичного — 
вертикально (з півдня на північ).

2. Позначте на контурній карті географічні об’єкти, перелік яких подано нижче у таблиці.  При 
цьому візьміть до уваги, що назви форм поверхні (хребтів, котловин) і ділянок суходолу (материків, ост-
ровів, півостровів) підписуються чорними літерами, а водних об’єктів (морів, заток, проток) — синіми. 
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Тихий океан Індійський океан Північний
Льодовитий 
океан

Атлантичнийй 
океан

Моря — Берингове, Охот ське, 
Японське, Південно китайське, 
Філіппінське; Берингову протоку; 
Панамський канал; острови — 
Гавайські, Туамоту, Маріанські, 
Японські, Філіппінські, Зондські 
(Калімантан, Суматра, Ява); гли-
боководні жолоби — Маріанський, 
Філіппінський; підводні підняття — 
Південно тихоокеан ське, Східнотихо-
океанське; течії — Північну 
та Південну Пасатну, Куросіо, 
Течію Західних Вітрів, Каліфорній-
ську, Перуанську.

Аравійське море; 
зато ки — Бенгальську, 
Перську; Суецький канал; 
острів Шрі-Ланку;
Зондський глибоководний 
жолоб; підводні хребти 
та підняття — 
Західно-Індійський,
Аравійсько-Індій ський, 
Центрально-Індійський;
течії — Мусонну, 
Мадагаскарську.

моря — 
Гренландське, 
Норвезьке, 
Біле, Карське; 
підводні 
хребти — 
Ломоносова, 
Менделєєва; 
Трансарктичну 
течію.

острови —             
Іслан  дію, 
Бермудські, 
Зеленого Мису; 
підводні хребти — 
Північноатлан-
тичний, Півден-
ноатлантичний; 
течії — Гольф-
стрім, Північноат-
лантичну, 
Канарську, 
Лабрадорську.

3. Âñ³ âèêîðèñòàí³ óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ âíåñ³òü ³ç ïîÿñíåííÿìè ó ñïåö³àëüíå ì³ñöå íà êîíòóðí³é êàðò³.
Висновок про те, які особливості кожного океану щодо кількості і різноманіття географічних 

об’єктів, розташованих у їх межах 

11. Ñîëîí³ñòü ïîâåðõíåâèõ âîä Òèõîãî îêåàíó òðîõè íèæ÷à, í³æ â Àòëàíòè÷íîìó, ÷åðåç òå, ùî  ê³ëü-
ê³ñòü îïàä³â, ÿê³ âèïàäàþòü íàä îêåàíîì, ïåðåâàæàº âåëè÷èíó âèïàðîâóâàííÿì, à äî òîãî æ âïàäàº 
áàãàòî âåëèêèõ ð³÷îê, îñîáëèâî ó éîãî:

А   південній частині    Б   східній частині 
В   північній частині    Г   західній частині

12. Ó Òèõîìó îêåàí³ óòâîðèëàñÿ ñèñòåìà îêåàí³÷íèõ òå÷³é, ÿêà ó ï³âí³÷í³é ï³âêóë³ ìàº ôîðìó:
А   кільця  Б   величезної вісімки   В   півкола

13. Çà ÷èñëîì âèä³â ³ á³îìàñîþ îðãàí³÷íèé ñâ³ò Òèõîãî îêåàíó:
А   багатший, ніж в інших океанах  Б   бідніший, ніж в інших океанах
В   такий, як і в інших океанах

14. Ó öüîìó ïîÿñ³, ÿêèé çàéìàº íåâåëèêó ÷àñòèíó Áåðèíãîâîãî é Îõîòñüêîãî ìîð³â, â³äáóâàºòüñÿ ³í-
òåíñèâíà öèðêóëÿö³ÿ ïðîõîëîäíèõ âîä, à òîìó âîíè áàãàò³ êèñíåì, à â³äïîâ³äíî ³ ðèáîþ:

А   північний субполярний пояс  Б   північний помірний пояс 
В   північний субтропічний пояс  Г   екваторіальний пояс
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15. Âîäè Òèõîãî îêåàíó òóò ñëàáî ïåðåì³øóþòüñÿ, âîíè ïðîçîð³, ñèí³, ê³ëüê³ñòü ïëàíêòîíó ³ ðèá íå-
âåëèêà:

А   північний субполярний пояс  Б   північний помірний пояс 
В   північний субтропічний пояс  Г   екваторіальний пояс

16. Íàéáàãàòø³ æèòòÿì êîìïëåêñè øåëüô³â á³ëÿ Çîíäñüêèõ îñòðîâ³â ³ áåðåã³â Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíî¿ Àâ-
ñòðàë³¿, à òàêîæ âîäí³ êîìïëåêñè êîðàëîâèõ ðèô³â ó:

А   північному субполярному поясі  Б   північному помірному поясі 
В   північному субтропічному поясі  Г   екваторіальному поясі

17. Â îñòàíí³ ðîêè Òèõèé îêåàí çàéìàº ó ñâ³ò³ çà âèëîâîì ðèáè:

А   третє місце  Б   друге місце  В   перше місце

18. Çàãàëüíà ïëîùà Îêåàí³¿ ñòàíîâèòü áëèçüêî:

А   1,3 млн. км2  Б   7 млн. км2   В   10 млн. км2

19. Íîâà Çåëàíä³ÿ òà Íîâà Ãâ³íåÿ — íàéá³ëüø³ çà ïëîùåþ îñòðîâè Òèõîãî îêåàíó — çà ïîõîäæåí-
íÿì:

А   вулканічні  Б   геосинклінальні   В   коралові  Г   материкові.

20. Ðåëüºô îñòðîâ³â öüîãî òèïó, äî ÿêîãî íàëåæèòü Íîâà Êàëåäîí³ÿ, — ïîºäíàííÿ ã³ð ³ ð³âíèí:

А   вулканічний Б   геосинклінальний  В   кораловий  Г   материковий

21. Ìàéæå âñ³ îñòðîâè ëåæàòü ó åêâàòîð³àëüíîìó, ñóáåêâàòîð³àëüíîìó òà òðîï³÷íîìó êë³ìàòè÷íèõ 
ïîÿñàõ, ò³ëüêè Íîâà Çåëàíä³ÿ ³ ïðèëåãë³ äî íå¿ îñòðîâè — ó ñóáòðîï³÷íîìó ³

А   тропічному  Б   арктичному  В   помірному

22. Îïàä³â â Îêåàí³¿ ó ñåðåäíüîìó âèïàäàº:

А   9000 мм  Б   12 500 мм   В   3000—4000 мм

23. Òâàðèííèé ñâ³ò Îêåàí³¿ îñîáëèâî ñâîºð³äíèé. Ñåðåä òâàðèí ñóõîäîëó ìàéæå íåìàº:

А   птахів   Б   ссавців   В   плазунів  Г земноводних

24. Ïðèðîäà öèõ îñòðîâ³â ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç îêåàíîì. Äëÿ ¿õí³õ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â õàðàêòåðíà 
íåâåëèêà âèñîòà (4—5 ì), ïëîñêèé ðåëüºô, êóùîâà àáî äåðåâíà ðîñëèíí³ñòü:

А   атолів  Б   материкових островів В   вулканічних островів

25. Íà Íîâ³é Ãâ³íå¿ ³ ïðèëåãëèõ îñòðîâàõ æèâóòü â îñíîâíîìó:

А  нащадки переселенців з Європи  Б   маорі В   папуаси

26. Ó ñåðåäèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ â Îêåàí³¿ áóëà ò³ëüêè îäíà íåçàëåæíà äåðæàâà:

А  Нова Зеландія Б  Королівство Тонга  В   Західне Самоа    Г Фіджі

Завдання на встановлення правильної послідовності

1. Ðîçòàøóéòå íàçâè îñòðîâ³â Òèõîãî îêåàíó ó ïîñë³äîâíîñò³ ¿õ ðîçì³ùåííÿ ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü.
А  Філіппінські
Б  Гавайські
В  Великі Зондські
Г  Курильські

2. Ðîçòàøóéòå íàçâè îñòðîâ³â Òèõîãî îêåàíó ó ïîñë³äîâíîñò³ ¿õ ðîçì³ùåííÿ  ³ç çàõîäó íà ñõ³ä, ïî-
÷èíàþ÷è â³ä íàéçàõ³äí³øîãî.

А  Нова Зеландія
Б  Нова Гвінея
В  Калімантан
Г  Туамоту

 1
 2
 3
 4
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Завдання на встановлення відповідності

1. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ìîðÿìè, êîòð³ âêàçàí³ áóêâàìè  
íà êîíòóðí³é êàðò³,  òà ¿õ íàçâàìè.

1  Японське море
2  Філіпінське море
3  Охотське море
4  Південно-Китайське море 
       

2. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ îñòðîâàìè Òèõîãî îêåàíó òà òâåðäæåííÿìè, ùî ¿õ õàðàêòåðèçóþòü.
1  Соломонові острови
2  Нова Зеландія
3  Гавайські острови
4  острови-атоли

А острови вулканічного походження, які розташовані поблизу найбільшого материкового острова 
Тихого океану

Б  острови вулканічного походження із діючими вулканами
В  два найбільші острови, розділені протокою Кука
Г  острови, які впродовж року вкриті льодом
Д острови, які утворені кораловими відкладеннями і розташовані у вигляді кільця з мілкою лагуною 

3. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ òå÷³ÿìè Òèõîãî îêåàíó ³ ¿õ îñîáëèâîñòÿìè.
1  Курило-Камчатська
2  Куросіо
3  Західних Вітрів
4  Перуанська

А  холодна, протікає біля берегів Південної Америки
Б  тепла, рухається з екваторіальних широт
В  зумовлює різке зниження температури повітря і вод біля берегів Євразії
Г  її температура становить 220 С
Д  щороку переносить води в 200 разів більше, ніж усі річки земної кулі

Д.з. 
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