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Запитання і завдання по темі географічні координати 

Першим на карту наніс лінії меридіанів і паралелей: 
1. Арістотель; 2. Ератосфен 3.Птоломей. 
2. Першим на карту наніс градусну сітку: 
1. Арістотель; 2. Ератосфен 3.Птоломей. 
3. Яку форму мають меридіани? 

1.Півколо; 2.Коло; 3.Пряма лінія. 
4. Яку форму мають паралелі? 
1.Півколо; 2.Коло; 3.Пряма лінія. 
5. Чи можна провести меридіан через місце, на якому ти знаходишся? 
1.Так; 2.Іноді; 3.Ні. 
6. На які сторони горизонту вказують паралелі? 
1.Пн-Пд; 2.Зх-Сх; 3.Пн-Сх. 

7. Який материк розташований повністю у східній півкулі? 
1.Африка; 2.Антарктида; 3.Австралія. 
8. Який материк розташований повністю у північній півкулі? 
1.Африка; 2.Євразія; 3.Австралія. 
9. Який материк розташований повністю у південній півкулі? 
1.Африка; 2.Антарктида; 3.Південна Америка. 
10. Найкоротшою із перерахованих є паралель: 
1.0º; 2.40º; 3.80º. 

11. Який материк розташований повністю у східній півкулі? 
1.Африка; 2.Антарктида; 3.Австралія. 
12. Всі точки в межах нашої країни будуть мати географічну широту: 
1.північну; 2.південну; 3.східну; 4.західну. 
13. Всі точки в межах нашої країни будуть мати географічну довготу: 
1.північну; 2.південну; 3.східну; 4.західну. 
14. Паралель, що пролягає на однаковій відстані від полюсів: 

1.нульовий меридіан; 2.Пн. тропік; 3.екватор; 4.Пд. полярне коло. 
15. Екватор поділяє земну кулю на Північну й Південну півкулі. З’ясуйте, які два меридіани поділяють її на Східну і 
Західну. 
1. 0º д. й 180° д. 2. 20° зх. д. й 160°сх.д. 3. 90°сх. д. 90°зх.д. Вкажіть, яка площина прийнята за початкову при 
визначенні географічної широти? 
1. Екватор. 2. Грінвічського меридіана. 
16. Вкажіть, яка площина прийнята за початкову при визначенні географічної довготи? 

1. Екватору. 2. Грінвічського меридіана. 
17. Вкажіть, що називається географічною широтою точки? 
1. Кутова відстань у градусах від екватора. 2. Кутова відстань у градусах до полюса. 
3. Відстань у градусах від нульового меридіана. 4. Кутова відстань у градусах до 180 меридіана. 
18. Вкажіть, що називається географічною довготою точки? 
1. Кутова відстань в градусах від екватора. 2. Кутова відстань в градусах до полюса. 
3. Кутова відстань в градусах від нульового меридіана. 4. Кутова відстань в градусах до 180 меридіана. 
19. Вкажіть, скільки градусів становить дуга меридіана від Північного полюсу до екватора? 

1. 180°. 2. 45°. 3. 90°. 4. 360°. 
20. Вкажіть, що означає точка з координатами 0° ш., 0° д.? 
1. Точка перетину 180-го меридіана та екватора. 2. Точка перетину 0-го меридіана та екватора. 
3. Північний полюс. 4. Південний полюс. 
21. Вкажіть, що означає лінія з географічними координатами 0° широти? 
1. Нульовий меридіан. 2. Грінвічський меридіан. 3. Екватор. 
4. Північний тропік. 5. Південний тропік. 

22. Вкажіть, в яких межах визначається географічна широта? 
1. 0° -180°. 2. 0° -6°. 3. 0° -360°. 4. 0° -90° 
23. Вкажіть, в яких межах визначається географічна довгота? 
1. 0° -180°. 2. 0° -6°. 3. 0° -360°. 4. 0° -90° 
24. Вкажіть, від чого починають обчислювати географічну широту? 
1. Екватора. 2. Тропіків. 3. Нульового меридіана. 4. Північного полюса. 5. Південного полюса. 
25. Вкажіть, столиця якої держави знаходиться на Гринвіцькому меридіані? 
1. Великобританії. 2. Франції. 3. Іспанії. 4. Португалії. 5. Венесуели. 



26. Вкажіть, яку географічну широту має Південний полюс? 
1. 90° пн.ш. 2. 0° пн.ш. 3. 90° пд. ш. 4. 0° пд.ш. 
27. Вкажіть, на якій географічній довготі знаходиться місто Київ? 
1. 12° сх.д. 2. 30°30´ сх.д. 3. 32°30´ сх.д. 4. 34°сх.д. 5. 34°30´сх.д. 
28. Вкажіть, географічна широта якого міста буде більшою? 
1. Львів. 2.Ужгород. 3.Одеса. 4. Луганськ. 

29. Вкажіть, географічна широта якого міста буде меншою? 
1. Париж. 2.Рим. 3 .Москва. 4.Осло. 
30. Вкажіть, географічна довгота якого міста буде більшою? 
1. Мадрид. 2.Париж. 3. Іркутськ. 4.Сідней. 
31. Вкажіть, географічна довгота якого міста буде меншою? 
1. Токіо. 2.Варшава. 3.Львів. 4.Москва. 
32. Вкажіть, яка географічна довгота точки, що знаходиться на схід від Лондона? 

1. Західна. 2. Східна. 3. Північна. 4. Південна. 
33. Вкажіть, яка географічна довгота точки, що знаходиться на захід від Лондона? 
1. Західна. 2.Східна. 3. Північна. 4. Південна. 
34. Вкажіть, як називається паралель, відстань якої від полюса становить 23,5º? 
1. Полярне коло. 2. Тропік. 3. Екватор. 4. Правильної відповіді немає. 
35. Вкажіть, як називається паралель, відстань якої від полюса становить 66,5º? 
1. Полярне коло. 2. Тропік. 3. Екватор. 4. Правильної відповіді немає. 
36. Вкажіть, географічна довгота вимірюється до: 

1. 360°. 2. 180°. 3. 90°. 4. 0°. 
37. Вкажіть, географічна широта вимірюється до: 
1. 360°. 2. 180°. 3. 90°. 4. 0°. 
38. Географічними координатами м. Токіо (Японія) є: 
1. 35º пд. ш. 59º зх. д.; 2. 33º пн. ш. 19º сх. д.; 3. 40º пн. ш. 77º зх. д.; 4. 35º пн. ш. 139º сх. д.; 5. 125º пд. ш. 118º зх. д.; 
39. Вкажіть, чи всі точки на земній кулі мають широту і довготу? 
1.Так. 2. Ні. 

40. Вкажіть умовну лінію на карті, від якої починається відлік широт: 
1. Екватор. 2. 0°-ий меридіан. 3. 180°-ий меридіан. 4. 90° широти. 
41. Вкажіть умовну лінію на карті, від якої починається відлік довгот: 
1. Екватор. 2. 0°-ий меридіан. 3. 180°-ий меридіан. 4. 90° широти. 
42. Вкажіть, яка широта (в град) полюсів? 
43. Вкажіть, чи є на земній кулі найпівнічніша точка? 
1. Так. 2. Ні. 

44. Вкажіть, чи є на Земній кулі найсхідніша точка? 
1. Так. 2. Ні. 
45. Вкажіть, чи є на земній кулі пункти, місцеположення яких можна визначити, знаючи тільки довготу? 
1. Так. 2. Ні 
46. Вкажіть, чи є на земній кулі пункти, місцеположення яких можна визначити, знаючи тільки широту? 
1. Так. 2. Ні 
47. Вкажіть, чи можна здійснити навколосвітню подорож, рухаючись на південь? 
1. Так. 2. Ні. 

48. Вкажіть, чи можна здійснити навколосвітню подорож, рухаючись на захід? 
1. Так. 2. Ні. 
49. Вкажіть, яку довготу однаковою мірою можна вважати як східною, так і західною? 
1. 0º. 2. 90º. 3. 180º. 4. 360º. 5. Правильні варіанти відповідей 1, 4. 6. Правильні варіанти відповідей 1,3. 7. Правильні 
варіанти відповідей 2,3. 
50. Вкажіть, які острови зустріне на своєму шляху корабель, якщо він буде рухатися по 52º пд.ш.? 1. Північну Землю 
2. Вогняну Землю 3. Нову Землю 

51. Вкажіть, котра паралель не перетинає материків? 
1. 40° пд.ш. 2. 70°пд.ш. 3. 60° пд.ш. 4. 70° пн.ш 5. 80° пд.ш. 
52. Вкажіть, який із островів Євразії перетинається 180-им меридіаном і розміщений в східній і західній півкулях? 
1. Нова Земля. 2. Врангеля. 3.Ведмежий. 4.Північна Земля. 
53. Вкажіть, в яке місце прибуде мандрівник, який здійснює навколосвітню подорож, рухаючись із заходу на схід? 
1. Грінвічський меридіан. 2. Пункт виходу. 3. Лінію зміни дат. 4. Пн. полюс. 5. Пд. полюс. 
54. Вкажіть, протяжність якої паралелі буде більшою? 
1. 10° пн.ш. 2. 10° пд.ш. 3. 0° 4. 90°. 



55. Вкажіть, протяжність якої паралелі буде меншою? 
1. 10° пн.ш. 2. 0°. 3. 30° пн. ш. 4. 50° пн.ш. 
56. Вкажіть, чи можна потрапити на Північний полюс, рухаючись зі Львова тільки на пн.-сх.? 
1. Так. 2. Ні. 
57. Вкажіть, чи можна потрапити на Південний полюс, рухаючись зі Львова тільки на пд.-зах.? 
1. Так. 2. Ні. 

58. Вкажіть, яка широта паралелі, проведеної на відстані 7777 км від полюса? 
59. Правильним є твердження: 
1. меридіани – це лінії, паралельні екватору; 
2. довжина 1º меридіана становить 11 км; 
3. меридіани на карті вказують напрямок на схід; 
4. усі меридіани рівні. 
60. Помилковим є твердження: 

1. меридіани – це лінії,що з’єднують обидва полюси; 
2. довжина 1º меридіана становить 111 км; 
3. меридіани на карті вказують напрямок північ-південь; 
4. довжина паралелей і меридіанів є однаковою. 
61. Виберіть правильну відповідь: 
1. екватор - це лінія, що поєднує полюси; 
2. довжина 1º меридіана становить 11 км; 
3. меридіани на карті вказують напрямок на схід; 

4. екватор поділяє Землю на Східну і Західну півкулі. 
62. Установіть відповідність між географічним об’єктом та його координатами: 
А Північний полюс; 1. 90º пд. ш. 0º д.; 
Б Південний полюс; 2. 90º пн. ш. 0º д.; 
В м. Лондон 3. 51º пн. ш. 31º сх. д.; 
Г м. Київ 4. 52º пн. ш. 0º д.; 
5. 70º пд. ш. 40º зх. д.; 

63. Установіть відповідність між географічним об’єктом та його координатами: 
А о-ви Галапагос; 1. 9º пн. ш. 80º зх. д.; 
Б Женевське озеро; 2. 1º пд. ш. 91º зх. д.; 
В гирло Амазонки; 3. 6º пд. ш. 30º сх. д.; 
Г озеро Танганьїка; 4. 46º пн. ш. 7ºсх. д. 
Д Панамський канал. 
64. Установіть відповідність між географічним об’єктом та його координатами: 

А м. Київ; 1. 49º пн. ш. 2º сх. д.; 
Б м. Мінськ; 2. 51º пн. ш. 31º сх. д.; 
В м. Париж; 3. 38º пн. ш. 123º зх. д.; 
Г м. Нью-Йорк; 4. 41º пн. ш. 74ºзх. д. 
Д м. Сан-Франциско. 
65. Установіть відповідність між географічним об’єктом та його координатами: 
А екватор; 1. коло, на глобусі, проведене паралельно до екватора; 
Б меридіан; 2. коло на глобусі, проведене на однаковій відстані від полюсів; 

В паралель; 3. дуги на глобусі, проведені від полюса до полюса; 
Г полюс; 4. найменша паралель, що перетворилася в точку; 
5. кут між напрямком на північ та напрямком на заданий предмет. 
66. Розташуйте елементи градусної сітки у порядку зменшення їх довжини на місцевості. 
1.Екватор; 2.Південний тропік; 
3. Паралель, що проходить через Київ; 4. Пн. Полярне коло. 
67. 10 січня 1821 р. російська експедиція на шлюпах «Восток» і «Мирний» відкрила острів з координатами 69º пд. ш. 

і 91º зх. д. Це був острів: 
1. Врангеля; 2. Петра І; 3. Тасманія. 
68. Назвіть географічний об’єкт з координатами 29º пн. ш. і 89º зх. д.: 
1.озеро Чад; 2.гора Джомолунгма; 3.гирло Міссісіпі. 
69. Визначте найкоротшу відстань у градусах по паралелі між точками 
А (10°пн. ш., 10°сх. д.) і В (10°пн.ш., 20°сх. д.)? 
70. Визначте найкоротшу відстань у градусах по паралелі між точками 
А (10°пн. ш., 10°зх.д.) і В (10°пн.ш., 10°сх.д.)? 



71. Визначте найкоротшу відстань у градусах по паралелі між точками 
А (50°пн. ш., 169°сх. д.) і В (50°пн. ш., 163°зх. д.)? 
72. Визначте найкоротшу відстань у градусах на поверхні Землі між точками 
А (60°пн.ш., 30°сх. д.) і В (60°пн. ш., 170°зх. д.)? 
73. Відстань між Північним полюсом та Південним тропіком становить ____ º та ___ км. 
74. Пункт А, розташований на 5500 км на захід від Грінвіча на однаковій відстані від Північного і Південного 

полюсів має координати… 
75. Точка, яка розташована на відстані 9990 км на північ від екватора, має координати… 
77. Вкажіть, у точці з якою географічною широтою Полярну зірку видно під більшим кутом? 
1. 0°. 2. 40°пд. ш. 3. 30° пн.ш. 4. 10° пн.ш. 
78. Визначте відстань від Львова (49°50' пн. ш., 24°сх. д.) до Північного полюса у кілометрах. 
79. Визначте відстань від Києва (50°30' пн. ш., 30°30' сх.д.) до екватора у кілометрах. 
80. Вкажіть, яка відстань (в км) між найближчими до полюсів лініями, що є межами освітленості Землі (відповідь 

подати цілим числом)? 
81. Вкажіть, яка відстань (в км) між Одесою та Києвом, якщо відомо, що їх географічна широта становить відповідно 
46°30' і 50°30' пн. ш.? 
82. Визначте відстань (у км) між двома містами, розташованими на одному меридіані, якщо Полярну зірку видно в 
них відповідно під кутом 45° і 10°. 
83. Визначте відстань (у км) між двома містами, розташованими на екваторі, що мають відповідно довготи 10° зх.д. 
та 15° сх.д. 
84. Визначте відстань (у км) між двома містами, що мають однакову географічну довготу, розташовані в одній 

півкулі, а кут падіння сонячних променів у день рівнодення становить відповідно 30° і 15°. 
85. Вкажіть, яка довгота меридіану, що є продовженням меридіану 123° сх.д.? 
86. Вкажіть, який меридіан західної півкулі є продовженням 20° меридіана східної півкулі? 
87. Мандрівник з пункту А вирушив на північ, пройшовши відстань 20°, досяг пункту, положення якого можна 
записати однією координатою. Далі він вирушив на південь і пройшов до паралелі 60°. Вкажіть, яку відстань у 
кілометрах пройшов мандрівник? 
88. Мандрівник вирушив з міста А на північ, пройшовши відстань 30°, досяг точки, положення якої можна записати 

однією координатою. Далі він вирушив на південь і пройшов до 50 паралелі. Вкажіть, яку відстань у кілометрах 
пройшов мандрівник? 
89. Координати південного і північного кінців відрізка авіатраси становлять 60°20' пн. ш. і 80° пн. ш. Визначте (в км) 
протяжність траси. 
90. Координати північного і південного кінців відрізка траси становлять 20°20' пн.ш. і 8° пн. ш. Визначте 
протяжність траси в кілометрах. 
91. Вкажіть, яка протяжність авіатраси (в км) між пунктами А і Б, що знаходяться на меридіані 60° сх.д., а їхні 

широти відповідно 25°16' пн.ш. і 12°52' пд.ш.? 
92. Вкажіть, яка протяжність авіатраси (в км), між пунктами А і Б,що знаходяться на меридіані 30° сх.д., а їхні 
широти відповідно 49°16' пн.ш. і 23°58' пд.ш.? 
93.Визначте, яка протяжність (в км) Антарктиди по 70° пд. ш. від 0° до 180° довготи? 
94. Вкажіть, яка протяжність (в км) України з заходу на схід по паралелі 48°, якщо координати її крайніх точок 
становлять 22°10' сх. д. і 39°50' сх. д., а довжина 48 паралелі - 26280 км? 
95. Координати північної та південної точок України: 52°22' пн.ш. і 44°22' пн.ш. Вкажіть, яка протяжність (в км) 
України з півночі на південь? 

96. Вкажіть, яка відстань (у км) між Миколаєвом і Черкасами, що розташовані на 32 меридіані і мають широту 
відповідно 47°пн.ш. і 49°30'пн.ш.? 
97. Літак вилетів з місця, що має географічні координати 50° пн. ш. і 30° сх. д., і приземлився в місті з географічними 
координатами 65° пн. ш. і 30° сх. д. Визначте відстань (у км) між місцями вильоту і приземлення літака? 
98. Довжина 1° 60 паралелі становить 55,8 км. Вкажіть, за скільки годин літак облетить Земну кулю, якщо 
рухатиметься вздовж паралелі на мінімальній висоті над поверхнею зі швидкістю 800 км/год.? 
99. Визначте найкоротшу відстань на поверхні Землі (у км) між точкою А (60°пн.ш., 30°сх.д.) і точкою В (60° пн. ш., 

120° сх. д.)? 
100. Визначте найкоротшу відстань на поверхні Землі (у км) між точкою А (70°пн.ш., 10°зх.д.) і точкою Б (70° пн. ш., 
20 сх. д.)? 
101. Визначте найкоротшу відстань на поверхні Землі (у км) між точкою А (50°пн.ш., 20°сх.д.) і точкою В (50° пн. 
ш., 100°сх. д.)? 
102. Визначте найкоротшу відстань на поверхні Землі (у км) між пунктами А (40° пн.ш., 112°47' зах.д) і Б ( 40° пн.ш., 
115°26' сх.д). Відповідь подати цілим числом. 



101. Визначте найкоротшу відстань на поверхні Землі (у км) між пунктами А (20° пд.ш., 68°39' зах.д) і Б ( 20° пд.ш., 
121°55' сх.д). Відповідь виразити цілим числом. 
102. Визначте найкоротшу відстань на поверхні Землі (у км) між пунктами А (50° пд.ш., 58°13' зах.д) і Б (50° пд.ш., 
27°46' сх.д)? 
103. Вкажіть, яка відстань на поверхні Землі (у км) між точками, що знаходяться на екваторі, якщо їх довготи 
відповідно становлять 5° зх. д. і 20° сх. д.? 

104. Визначте відстань на поверхні Землі (у км) між точками А (50° пн. ш., 10° зх. д.) і В (50° пн. ш., 90° сх. д.)? 
105. Визначте відстань на поверхні Землі (у км) між пунктами А (60° пн. ш.,30°40'сх. д.) і В (60°пн.ш., 50°20'сх. д.)? 
106. Визначте відстань на поверхні Землі (у км) між пунктами А (0°ш., 10°20'сх. д.) і В (0°ш., 70°20'сх.д.)? 
107. З Лондона й Іркутська (106° сх. д.) назустріч вилетіли два літаки з однаковою швидкістю. Вкажіть, на якому 
меридіані вони зустрінуться? 
108. З пунктів А (48° зх.д.) і В (96° сх.д.) одночасно і з однаковою швидкістю вилетіли два літаки. Вкажіть, на якій 
довготі вони зустрінуться? 

109. Кут між точкою зеніту і Полярною зіркою в пункті А становить 28°. Вкажіть, на якій широті знаходиться пункт 
А? 
110. Вкажіть, під яким кутом видно Полярну зірку на широті 23.5°? 
111. Полярну зірку в місті А видно під кутом 30°. Вкажіть, на якій паралелі знаходиться місто В, якщо воно 
розташоване на північ від міста А на 222,2 км? 
112. Вкажіть, яка відстань (в км) до екватора пункту, в якому Полярну зірку видно під кутом 50°? 
113. Вкажіть, яка відстань (у км) до полюса пункту, в якому Полярну зірку видно під кутом 40°? 
114. Визначте географічну довготу точки В, що знаходиться на екваторі на схід від точки А, якщо відомо, що 

координати точки А (0°ш., 5°зх.д.), а відстань між ними становить 11130 км? 
1. 90°зх.д. 2. 95°зх.д. 3 .95°сх.д. 4. 90°сх.д. 
115. Визначте географічні координати точки В, що знаходиться на 5555 км південніше точки А (5°пн. ш., 7° зх. д.)? 
1. 45°пд.ш. 7°зх.д. 2.50°пд.ш 7°зх.д. 3. 55°пд.ш. 7°зх.д. 4. 60°пд.ш. 7°зх.д 
116. Визначте географічні координати точки В, що знаходиться на 222,2 км південніше точки А (10°пд. ш., 17° сх. 
д.)? 
1. 12°пд.ш. 17° сх.д. 2. 10°пн.ш 17°сх.д. 3. 22°пд.ш. 17°сх.д. 4. 20°пд.ш. 17°сх. Д 

 


