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Кроссворд по предмету "предмету Географiя (укр.)"  на тему "Африка (укр.)"
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По горизонтали
2. Африка багата на кориснi копалини, таки як мiдь, срiбло, нiкель i алмази. З 1970 Пiвденна Африка, Бразилiя, Росiя та Ботсвана - найбiльшi виробники
3. Африка є батькiвщиною …, однiй з найдревнiших цивiлiзацiй у свiтi, якiй, як оцiнюють, приблизно 5 000 рокiв
4. Де найбiльше тварин
6. На мовi суахiлi кiлiманджаро означає …
7. Являє собою пiвнiчний край гiрського пасма, що простягнулося мiж Кейптауном i мисом Доброї Надiї. Гряда складена з пiсковика i кварциту, що лежать на бiльш древнiх гранiтах i сланцях
10. У деяких районах Африки найпопулярнiше пиво-
11. Найвища гора Африки?
12. Захiдноафриканське плем’я Матабi грає у футбол, єдиною вiдмiннiстю якого вiд звичного нам є м’яч – вiн представляє собою …
13. У державi Того чоловiк, що зробив комплiмент жiнцi, зобов’язаний
14. Велика затока Африки
15. Найвища точка материка
16. В якiй країнi державною мовою є сомалi
17. Гiрський хребет … -одне з небагатьох, вiчно вкритих снiгом i льодом, мiсць в Африцi. Клiмат тут змiнюється залежно вiд висоти i розташування схилiв - на пiвденних схилах вологiсть вища, а над областю площею приблизно 2500 кв. м. проливається найбiльша кiлькiсть опадiв. Денна температура може значно коливатися (вiд +15 ° до +21 ° С), що рiвнозначно переходу вiд глухої зими до зенiту лiта протягом доби. Вершини гiр часто схованi туманом, який iнодi тримається над ними тижнями
18. Яка рiчка найглибша в Африцi?
19. Для Африки притаманий такий тип вiдтворення населення -
22. Країна в якiй знаходиться мертве море?
23. Найбiльша пустеля -

По вертикали
1. Найбiльше озеро
5. Найбiльш розвинена мова -
6. На йменш заселена частина Африки-
8. У якiй державi цього материка жiнки можуть мати гареми чоловiкiв
9. Рослини, що обвивають велетенськi дерева
16. В якiй частинi Африки вирощується найбiльше рису?
20. Другий за величиною континент -
21. Найбiльш населена країна Африки –

