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ÞÍ² ÄÐÓÇ²!

Ïðàкòè÷íі ðобоòè є обов’яçковоþ склàдовоþ вèв÷åííя ãåоãðàôії в øко лі.  
У пðоöåсі їх вè ко íàí íя ôоðмóþòься íåобхідíі ãåоãðàôі÷íі óміííя і íà вè ÷ кè òà 
ðåàліçóєòься çв’я çок òå о ðії ç пðàк òè коþ. Ïосібíèк для ó÷íів 6 клàсó пðèçíà÷åíо 
для вèкоíàííя пðàкòè÷íèх ðобіò ç кóðсó “Çàãàльíà ãåоãðàôія” від по ві д íо до 
÷èííої пðоãðàмè ç ãåоãðàôії.

 Öèм íàв÷àльíèм по сі б íè ком вè çмоæåòå коðèсòóвàòèсь íà óðокàх: під ÷àс 
вèкоíàííя пðàкòè÷íèх ðобіò бóдåòå íà в÷à òè ся пðàвèльíо çàповíþвàòè òàб лè öі, 
бó дó вà òè діàãðàмè òà ãðàôікè, ðобèòè вèсíовкè òà óçà ãàль íåí íя. Усі пðàкòè÷íі 
ðобоòè — обо в’я ç ко ві для вè ко íàí íя коæíèм ç вàс. Нàявíісòь ó посібíèкó ко í òó ð-
íèх кàðò полåãøèòь вàøó ðо бо òó іç çàсвоєííя ãåо ãðà ôі ÷ íої íо мå í к лà òó ðè кàðò.

Ïід ÷àс вèкоíàííя пðàкòè÷íèх ðобіò до òðè мóé òåсь пðàвèл:
1. Îçíàéомòåся ç òåмоþ, мåòоþ òà об лà д íàí íям, íåобхідíèм для вè ко íàí íя 

ðобоòè; “Îс íо в íèм об ся ãом çíàíь òà óміíь” і çàвдàííямè. 
2. ßкùо вè íå моæåòå пðèãàдàòè вèçíà÷åííя окðåмèх поíяòь, ско ðè с òàé òå ся 

ãåо ãðà ôі ÷ íèм до ві д íè ком.
3. Çàвдàííя вèкоíóéòå охàéíо. Âідповіді мàþòь бóòè лоãі÷íèмè òà об ́ðó í òо-

вà íè мè.
4. Ðобоòè íà коíòóðíèх кàðòàх вèкоíóéòå від по ві д íо до всòàíовлåíèх вèмоã:

à)  óсі підпèсè íà коíòóðíèх кàðòàх ðобіòь ÷іòко, дðóкàðськèм øðè ô-
òом;

б) об’єкòè сóходолó підпèсóéòå ÷оðíèм кольоðом, à водíі — сèíім;
в) пðàöþþ÷è ç коíòóðíèмè кàðòàмè, поçíà÷àéòå:

• íèçовèíè — çåлåíèм кольоðом;
• вèсо÷èíè — æовòèм;
• ãоðè — коðè÷íåвèм;

ã)  для ðобоòè ç коíòóðíèмè кàðòàмè вè ко ðè с òо вóé òå олівöі, кóль ко ві 
ðó÷кè і òóø ðіçíèх кольоðів;

´)  більøісòь ãåоãðàôі÷íèх об’єкòів під пè сóé òå вçдовæ åквàòоðà àбо вçдовæ 
пà ðà лå лåé;

д)  íàçвè íàсåлåíèх пóíкòів підпèсóéòå çлівà àбо спðàвà;
å)  íàçвè ðі÷ок — óçдовæ òå÷ії в íàпðямкó від вèòокó до ãèðлà, à íàçвè 

ãіð — óçдовæ пðо сòя ãàí íя ãіðськèх хðåбòів;
є)  якùо íàçвè íå вміùàþòься ó по òðі б íо мó місöі, пèøіòь їх в óмовíèх 

поçíà÷åííях, à íà кàðòі сòà в òå від по ві д íі öèôðè. 
5. Âèсíовкè після çàкіí÷åííя пðàкòè÷íої ðо бо òè ôоðмóлþéòå ÷іòко.
6. Ïàм’яòàéòå: íàéвèùої оöіíкè çàслóãовóє ðо бо òà, якà місòèòь пðà вè ль íі від-

по ві ді íà çàвдàííя і íàлåæíо оôоðмлåíà. 
Ïðàêòè÷íі ðîáîòè ñêëàäàюòüñÿ ç 3-х îñíîвíèх áëî êів:

1. “Нàв÷àльíі досяãíåííя ó÷íів”.
2. “Öå поòðібíо çíàòè!”
3. “Çàвдàííя”.

Чàсòо після çàвдàíь ðоçміùóєòься додàòковèé блок “Öікàво çíàòè, ùо…”.
У блоöі “Нàв÷àльíі досяãíåííя ó÷íів” подàíо вèмоãè до обсяãó çíàíь òà óміíь, 

íå об хід íèх вàм для вèкоíàííя пðàкòè÷íèх ðобіò.
У блоöі “Öå поòðібíо çíàòè!” çàпðопоíовàíо òåоðåòè÷íèé мàòåðіàл, якèé до-

по мо æå під ÷àс вè ко íàí íя пðàкòè÷íèх ðобіò.
У òðåòьомó блоöі — всі çàвдàííя, обов’яçкові для вèкоíàííя.
²íôоðмàöія ç блокó “Öікàво çíàòè, ùо...” спðè я òè мå ðоçøèðåííþ вàøоãо ãåо-

ãðà ôі ÷ íо ãо кðóãоçоðó.

Ùàсëèво¿ вàм мàíäðівкè Êðà¿íоþ çíàíь! 
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ДОСЛІДЖЕННЯ                   ВСТУП

ÒÅÌÀ. Ñïîñòåðåæåííÿ çà çміíàмè ó ïðèðîäі.

Ìåòà: ôоðмóвàòè вміííя вåсòè спосòåðåæåííя çà çміíàмè, ùо від бó вà þòь ся 
ó пðèðоді; пðо до в æó вà òè ðоçвèвàòè íàвè÷кè, óміííя вåсòè кà лå í дàð 
по ãо дè; àíàліçóвàòè çміíè, ùо від бó вà þòь ся ó пðèðоді; вèховóвàòè спо-
сòå ðå æ лè вісòь.

Îáëàäíàííÿ: кàлåíдàð поãодè, ãíомоí, ôлþãåð, òåðмомåòð, пðосòèé олівåöь, 
ãóм кà.

Íàв÷àëüíі äîñÿãíåííÿ ó÷íів.
Ó÷åíü: ñïîñòåðіãàº òà ôіêñóº çміíè поãодè, вèсоòó Ñоíöя íàд ãоðèçоíòом, сå çоí íі 

çмі íè сòàíó ðо с лèí íо с òі òà водоéм; вміº êîðèñòóвàòèñÿ òåð мо мå ò ðом, 
бà ðо мå ò ðом, ôлþ ãå ðом.

ÕIÄ ÐÎÁÎÒÈ

  Öå ïîòðіáíî çíàòè!

® Âèçíà÷åííÿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.
— Òåмпåðàòóðó повіòðя вèçíà÷àþòь çà до по мо ãоþ òåð мо мå ò ðà, в одèí і òоé æå 

÷àс.
— Òåðмомåòð мàє бóòè ó çàòіíкó, кóдè óпðодовæ дíя íå пðоíèкàþòь пðямі 

соíя÷ íі пðо мå íі.
® Âèçíà÷åííÿ àòìîñôåðíîãî òèñêó.

— Àòмосôåðíèé òèск вèміðþþòь çà до по мо ãоþ бà ðо мå ò ðà.
® Âèçíà÷åííÿ íàïðÿìó â³òðó.

— Нàпðям віòðó вèçíà÷àþòь çà допомоãоþ ôлþãåðà.
— Ñòðілкà ôлþãåðà покàçóє ãосòðèм кіíöåм íàпðям, çвідкè дмå віòåð.

® Âèçíà÷åííÿ õìàðíîñò³.
— Хмàðíісòь вèçíà÷àþòь íà око ó бàлàх:
 від 0 (пðè ясíомó íåбі) до 10 бàлів (íåбо повíісòþ çàкðèòå хмà ðà мè).

® Âèçíà÷åííÿ àòìîñôåðíèõ îïàä³â.
— Êількісòь опàдів вèміðþþòь øàðом водè (в мм), якèé óòво ðþ єòь ся, якùо водà, 

якà вèпàлà, íå сòікàє і íå вèпàðовóєòься.
— Для вèміðþвàííя кількосòі опàдів вèкоðèсòовóþòь опàдоміð.
— Òвåðді опàдè пåðåд вèміðþвàííям ðоçмоðоæóþòь.

® Ñïîñòåðåæåííÿ çà âèñîòîþ Ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì.
— Ñпосòåðåæåííя çà вèсоòоþ Ñоíöя íàд ãоðèçоíòом пðо во дяòь ó 20 ÷è с лàх ùо-

мі ся öя çà ãíомоíом.
— Âідклàвøè вèсоòó ãíомоíà òà довæèíó òіíі в одíомó мàсøòàбі, çà допомоãоþ 

òðàíспоðòèðà вèміðþþòь кóò пà діí íя со íя ÷ íèх пðомåíів.

Нàпðям íà півíі÷
Гíомоí
(вèсоòà 1 м)

Êóò пàдіííя
соíя÷íèх пðомåíів

Довæèíà òіíі

Нàпðям íà півíі÷
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Çàвäàííÿ 1. Äàéòå вèçíà÷åííÿ ïîíÿòü.

Ïоãодà —  _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

Çàвäàííÿ 2. ßêі міñöåві îçíàêè º ïåðåäвіñíèêàмè äîùîвî¿ ïîãîäè?
1.  Âíо÷і пðохолодíо, à вðàíöі íà òðàві спосòåðіãàþòься ðосà (íàвåсíі) àбо іíіé (во сå íè), ùо 

çíè кà þòь çі сходом Ñоíöя.
2.  Òåмпåðàòóðà повіòðя вдåíь òà вíо÷і одíàковà, òåплої ліòíьої íо÷і çà від сó ò íо с òі віòðó во-

ло ãо òà дóøíо.
3. Àòмосôåðíèé òèск çíèæóєòься.
4.  Ñôåðè кóльбàбè склàдàþòься (сòèскàþòься), квіòè в’þíкà çãоðòàþòься, ãðóдо÷кè øèøок 

ло пó хà спðàвæíьоãо ðоçпðямляþòься, лèсòо÷кè коíþøèíè ðоçðівíþþòься, квіòè мокðèöі, 
íàвпàкè, íå ðоç кðè вà þòь ся óвåсь дåíь, íà лè с òо ÷кàх кàøòàíà кіíськоãо ç’являþòься кðà-
пå ль кè сокó, ліс бåç віòðó “øó мèòь”, кві òè дóхмяíо пà х íóòь, òðàвà вðàíöі сóхà.

5.  Доùові ÷åðв’якè вèповçàþòь іç ходів-íіðок і ðоçліçàþòься по çåмлі, п’явкè вèбèðàþòься íà 
бåðåã, ðèбà вèскàкóє ç водè, æàбè покèдàþòь íоðè, лà с òі в кè лі òà þòь íàд сàмоþ çåмлåþ, 
ко мà ðі кóсàþòься пðоòяãом дíя.

6. Увå÷åðі лàсòівкè ліòàþòь вèсоко.
7. Áдæолè вèліòàþòь çà вçяòком ðàíо-вðàíöі.
8.  Òåмпåðàòóðà повіòðя після сходó Ñоíöя пðодовæóє підíімàòèсь àæ çà по лó дåíь, à поòім 

çíè æó єòь ся до ðàíкó íàсòóпíоãо дíя.
Â³äïîâ³äü.  _____________________________________________________________________

Çàвäàííÿ 3. Âèміðÿéòå î 12 ãîäèíі äîвæèíó òіíі віä ãíîмîíà. Âіäêëàäіòü éîãî вèñîòó òà äîвæèíó òіíі 
в îäíîмó мàñøòàáі. Âèміðÿéòå çà äîïîмîãîю òðàíñïîðòèðà êóò ïàäіííÿ ñîíÿ÷íèх ïðî мå íів. 
Çàïîвíіòü òàá ëè öю.

Ìàсø òàб Дов æèíà  
òіíі

Êóò вèсоòè Ñоíöя  
íàд ãоðè  çоíòом

Çàвäàííÿ 4. Âèêîðèñòîвóю÷è óмîвíі ïîçíà÷åííÿ, ïðîäîвæóéòå ñïîñòåðіãàòè çà ïî ãî äîю.  
Çàïîвíюéòå êàëåíäàð ïîãîäè. Ùîміñÿöÿ ïðîвîäüòå óçàãàëüíåííÿ.

ÓÌÎÂÍ² ÏÎÇÍÀЧÅÍÍß

Ñòóïåíі хмàðíîñòі Àòмîñôåðíі 
ÿвèùà

 Áåçхмàðíо  Доù

 Нåçíà÷íà хмàðíісòь  Ñíіã

  Ïоловèíà íåбà вкðèòà 
хмàðàмè  Òóмàí

 Хмàðíісòь ç пðосвіòàмè  ²íіé

 Ñóöільíà хмàðíісòь  Гðàд
 Ðосà
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 ІI. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

ÒÅÌÀ. Ðîçв’ÿçóвàííÿ çàäà÷ ç вèêîðèñòàííÿм ðіçíèх вèäів мàñøòàáó.

Ìåòà: ôоðмóвàòè вміííя ðоçв’яçóвàòè çàдà÷і ç вèкоðèсòàííям ðіçíèх вèдів 
мàсøòàбó; пðодовæóвàòè ðоç вè вà òè íàвè÷кè ðо бо òè ç мàсøòàбàмè; 
вèховóвàòè сòàðàí  íісòь ó ðобоòі.

Íàв÷àëüíі äîñÿãíåííÿ ó÷íів.
Ó÷åíü: ïîÿñíюº, ùо òàкå, мàсøòàб òà éоãо вèдè; êîðèñòóºòüñÿ ðіçíèмè вèдàмè 

мàсøòàбó; ðîçв’ÿçóº çàдà÷і ç ðіçíèмè вèдàмè мàсøòàбів.

Õ²Ä ÐÎÁÎÒÈ

 Öå ïîòðіáíî çíàòè!

® Нà ãåоãðàôі÷íèх кàðòàх сòоðоíè ãоðèçоíòó вèçíà÷àþòься çà схåмоþ:

®  Âåðхíя ÷àсòèíà кàðòè — півíі÷, íè æ íя — півдåíь, пðà во сòо ðоí íя — схід, лівосòоðоííя — çàхід.
®  Ùобè çоðієíòóвàòè плàí місöåвосòі, поòðібíо çíàéòè ó вåðхíьомó лівомó кóòі поçíà÷кó   . 

Âоíà вкàçóвàòèмå íàпðям íà півíі÷.
® Àбè пðо÷èòàòè кàðòó, поòðібíо çíàéòè мàсøòàб.
® Âèдè мàсøòàбó:

— ÷èсловèé;
— імåíовàíèé;
— ліíіéíèé.

Çàвäàííÿ 1. Äàéòå вèçíà÷åííÿ ïîíÿòÿ:

Ìàсøòàб —  ____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________

Çàвäàííÿ 2. Ïåðåвåäіòü ÷èñëîвèé мàñøòàá в імåíîвàíèé.

Âàð³àíò І Âàð³àíò ІІ
Чèñлîâèй 
ìàñшòàб

Іìåíîâàíèй  
ìàñшòàб

Чèñлîâèй 
ìàñшòàб

Іìåíîâàíèй  
ìàñшòàб

1 : 100 в 1 см — 1 м 1 : 200 в 1 см — 2 м
1 : 2 000 1 : 5 000
1 : 55 000 1 : 50 000
1 : 700 000 1 : 200 000
1 : 5 000 000 1 : 4 000 000
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Çàвäàííÿ 3. Ïåðåвåäіòü імåíîвàíèé мàñøòàá в ÷èñëîвèé.

Âàð³àíò І Âàð³àíò ІІ
Іìåíîâàíèй 
ìàñшòàб

Чèñлîâèй  
ìàñшòàб

Іìåíîâàíèй 
ìàñшòàб

Чèñлîâèй  
ìàñшòàб

в 1 см — 5 м 1 : 500 в 1 см — 8 м 1 : 800

в 1 см — 400 м в 1 см — 500 м

в 1 см — 5 км в 1 см — 2 км

в 1 см — 25 км в 1 см — 40 км

в 1 см — 400 км в 1 см — 900 км

Çàвäàííÿ 4.  Çîáðàçіòü імåíîвàíèé ó вèãëÿäі ëіíіéíîãî мàñøòàáó.

Âàð³àíò І Âàð³àíò ІІ
³ìåíîâàíèй 
ìàñшòàб л³í³йíèй ìàñшòàб ³ìåíîâàíèй 

ìàñшòàб л³í³йíèй ìàñшòàб

в 1 см – 70 м 70 0 70 140 210 280 350 420 490 êм в 1 см – 30 м 30 0  60 90 120 150 180 210 240 êм

в 1 см – 800 м в 1 см – 100 м

в 1 см – 1 км в 1 см – 4 км

в 1 см – 40 км в 1 см – 30 км

в 1 см – 350 км в 1 см – 250 км

Çàвäàííÿ 6. Çîáðàçіòü ÷èñëîвèé ó вèãëÿäі ëіíіéíîãî мàñøòàáó.

Âàð³àíò І Âàð³àíò ІІ
÷èñлîâèй 
ìàñшòàб л³í³йíèй ìàñшòàб ÷èñлîâèй 

ìàñшòàб л³í³йíèй ìàñшòàб

1 : 1000 100 0 100 200 300 400 500 600 700 êм 1 : 500 5 0      5 10 15 20 25    30   35 êм

1 : 20 000 1 : 4000

1 : 200 000 1 : 50 000

1 : 5 000 000 1 : 200 000

1 : 20 000 000 1 : 4000 000

Çàвäàííÿ 6. ßêèé мàñøòàá áіëüøèé?

à) в 1 см – 200 м ÷è в 1 см – 700 м  ;
б) в 1 см – 7 км ÷è в 1 см – 2 км  ;
в) в 1 см – 40 км ÷è в 1 см – 20 км  .

Çàвäàííÿ 7. Ïіäêðåñëіòü мàñøòàáè ãåîãðàôі÷íèх êàðò. Íàéáіëüøèé — ñóöіëüíîю ëіíіºю,  
ñåðåäíіé — хвè ëÿ ñ òîю, íàéмåíøèé — ïóíêòèðíîю.

1.     à) 1 : 10 000;          б) 1 : 32 000 000;     в) 1 : 100 000;  
2.     à) 1 : 250 000;        б) 1 : 25 000;       в) 1 : 2 000 000.

Âèñíîвîê.  _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________


