
Географія 18.05 – 22.05 

Географія 6 клас 

Підсумкова робота. До кожного визначення знайти вірну відповідь із поданих варіантів і 

записати в зошит. 

1). Біосфера – 

2). Ґрунтові води – 

3). Природно – 

4). Кількість населення – 

5). Густота населення – 

– чисельність постійного населення, що припадає на одиницю площі (1 км²). 

– оболонка життя, до складу якої входять живі істоти та середовище існування. 

-- сукупність людей, які проживають на певній території. 

– територіальній комплекс (ПТК), або ландшафт – це різні за розмірами ділянки з певною 

однорідністю фізико-географічних умов, що характеризуються закономірним поєднанням 

взаємопов’язаних і взаємозалежних природних компонентів. 

води, що лежать суцільним шаром біля поверхні і можуть рухатися по водотривкому шарі. 

Історія 6 клас 

1). Наслідки завойовницьких війн Риму: 

2). Реформи Цезаря: 

3). В епоху розквіту Імперії розповсюдився римський тип міського планування: 

4). Виникнення християнства. Християнство - 

5). Поділ імперії на ЗАХІДНУ та СХІДНУ: 

новим імператором Риму став Феодосій. який поділив імперію між двома синами –СХІДНА Римська 

імперія стала називатись ВІЗАНТІЄЮ: Балканський півострів, Єгипет, римські володіння в Азії; 

ЗАХІДНА Римської імперії : залишились Італія та західні провінції в Європі й Африці. 

зростання кількості рабів та використання їх праці призвели до розорення селян; пограбування 

провінцій призвело до збільшення багатств у знаті; приватизація землі – уся земля була віддана у 

приватні руки; збільшення кількості рабів та бідняків призвело до повстань; ослаблення влади 

республіки. 

прямі податки стягувалися тільки державою; бмежено зловживання намісників у провінціях; до складу 

Сенату включено прихильників з числа воєнних командирів, мешканців провінцій; чисельність Сенату 

зросла до 900 чоловік; збільшено кількість магістратур (роздавалися прихильникам); видано закони 

про устрій міст і провінцій, закони проти розкоші. 

- одна з найпоширеніших релігій світу, має до 1, 5 млрд. послідовників у світі. Виникло в І ст. до н.е. 

виникло у східних провінціях Римської імперії серед єврейського населення Палестини. 

місто складалося із жилих кварталів, суспільних будівель, площ (форумів) та ремісничих районів. 

Римляни навчились робити з вапняного розчину, щебня та вулканічного піску матеріал схожий на 

бетон, що дало змогу зводити масивні та кріпкі споруди. 

 


