
Географія 7–А клас 

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

записати в зошит. 

1). Природні зони Південної Америки: 

2). Антарктида -- 

3). Будова земної кори в Антарктиді: 

4). Корисні копалини Антарктиди – 

5). Єкологічні проблеми Антарктиди: 

вологі екваторіальні ліси; савани і рідколісся; субтропічні степи; напівпустелі; пустелі. 

природний заповідник, призначений для світу і науки. Саме про це зсвідчить протокол з охорони 

навколишнього середовища Південного полюса, який був підписаний у Мадриді 4 жовтня 1991. 

однією з головних екологічних проблем Антарктики кількох десятиріч є озонові діри. Існує кілька 

версій про те, чим же викликане потоншення озонового шару. Деякі вчені вважають , що вплив 

справила діяльність людини, інші дослідники стверджують, що поява озонових дір – це природний 

процес. 

- 150 видів різноманітних корисних копалин. Камяне вугілля,залізна руда,хром,золото,уран,нікель. В 

межах шельфу – природний газ і нафта. Заборонена розвідка та розробка корисних копалин. 

Найкоштовніший мінерал – це замерзла вода. Корисні копалини Антарктиди. 

велика частина Антарктиди є давньою материковою платформою. Західна Антарктида і Антарктичний 

півострів - молоді альпійські складчасті утворення. Вулканізм, найбільший вулкан Еребус (3794м). 

Історія України 7–А клас 

1). Магдебурзьке право —  

2). Юрій Дрогобич -  

3). У переділі Галицько-Волинського князівства відіграли дві держави —  

4). У 1199 р. Роман Мстиславович, князь волинський: 

5). Козак —  

— слово тюркського походження і має кілька значень - «вільна людина», «розбійник», «вартовий». 

— це «феодальне міське право, яке виникло у XII-XIII ст. в німецькому місті Магдебурзі й діяло в 

більшості середньовічних міст Німеччини. 

— Королівство Польське та Велике князівство Литовське. 

- всесвітньовідомим вченим у галузі астрономії, математики і медицини був вихованець Краківського 

університету дрогобичанин Юрій Котермак. 

захоплює Галич, створює Галицько-Волинське князівство. 

Всесвітня історія 7-А клас. 

1). Осман I (1258-1324) - 

2). 1302 р. - 

3). В 7 ст. в Китаї утвердилась династія - 

4). Султан — 



5). Середньовіччя – 

– це період європейської історії від V сто-ліття (падіння Римської імперії і Велике переселення наро-

дів) до епохи Відродження та Реформації – кінець ХV ст. 

- засновник Османської імперії. 

- Імперія Тан. 

- Утворення Османської держави. 

— титул правителя Османської імперії. 

 


