
Використовуючи фрагмент топографічної карти, виконайте завдання 1 – 4. 

1. Визначте абсолютну висоту витоку струмка. 

2. Визначте падіння струмка (у метрах). 

3. Визначте атмосферний тиск (у мм рт. ст.) у точці витоку струмка, якщо біля урізу 

води в Річці він становить 755 мм рт. ст. 

4. Визначте довжину (у метрах) струмка на місцевості, якщо його довжина на карті, 

виміряна курвіметром, становить 9 см. 

Масштаб 1: 10 000 

Суцільні горизонталі проведено через 5 м 

 

Використовуючи картосхему виконайте завдання 5 – 8. 

5. Визначте географічну широту міста 

Каджаббі (у градусах). 

6. На скільки хвилин місцевий час у місті 

Каджаббі випереджає місцевий час у 

містах Києві та Александрії? 

7. Визначте азимут (у градусах), за 

яким потрібно летіти з міста Києва 

до міста Александрії найкоротшим 

шляхом. 

8. Визначте відстань (у кілометрах) 

між містами Києвом та 

Александрією (1º дуги меридіана 

дорівнює 111 км). 

Використовуючи картосхему, 

виконайте завдання 1 – 4. 

 



1. Визначте відстань від точки А до Південного полюса (у градусах). 

2. Визначте географічну довготу точки, широта якої становить 70º. 

3. На скільки хвилин місцевий час у точці А відстає порівняно з місцевим часом у 

точці Б? 

4. Визначте відстань у кілометрах від точки Б до Південного полюса (1º дуги 

меридіана дорівнює 111 км). 

 

 

Використовуючи фрагмент топографічної карти, виконайте завдання 5 – 8. 

 

5. Визначте абсолютну висоту, 

на якій розташовано гирло 

притоки річки Куболти. 

6. Визначте падіння притоки 

річки Куболти (у метрах). 

7. Визначте висоту урвища на 

лівому березі річки Куболти. 

8. На плані місцевості довжина 

притоки річки Куболти 

становить 6,5 см. Визначте її 

дійсну довжину (у метрах). 

 

 

 

Використовуючи картосхему виконайте 

завдання 1 – 4.  

1. Визначте географічну довготу міста 

Лондона. 

2. Визначте відстань від міста Осло до 

Північного полюса (у градусах). 

3. На скільки хвилин місцевий час у місті 

Києві випереджає місцевий час на 

початковому (нульовому) меридіані? 

4. Визначте відстань у кілометрах від міста Праги до екватора вздовж меридіана 

(1º дуги меридіана дорівнює цілому числу кілометрів). 
 

 

Використовуючи фрагмент топографічної карти, виконайте завдання 5 – 8. 



 

5. Визначте абсолютну 

висоту (у метрах) місця, 

на якому росте 

Віковічний дуб - 

ботанічна пам'ятка 

природи. 

6. Визначте падіння річки 

Срібни (у метрах). 

7. Визначте азимут (у 

градусах), за яким 

потрібно рухатися, щоб 

дійти від витоку до гирла 

річки Срібни за умови відхилення на 6о від східного напрямку. 

8. На плані довжина річки Срібни, виміряна курвіметром, становить 9,5 см. 

Визначте її довжину на місцевості (у метрах). 

 


