
Географія для допитливих28

Корисні розваги

Нещодавно відшуміли такі гран-
діозні європейські події, як Євро-
бачення, футбольний чемпіонат 
«Євро-2012», попереду Олімпійські 
ігри у  Лондоні. Якщо під час тран-
сляції цих подій прислухатися до 
того, що говорять своєю мовою 
представники різних європейських 
країн, можна помітити, що мешканці 
деяких країн називають їх зовсім не 
так, як ми звикли. Більше того, в різ-
них європейських мовах назва тієї 
самої країни може звучати абсолют-
но по-різному. Наприклад, ірландці 
називають свою батьківщину Ейре. 

Німці не розуміють, що слово «Ні-
меччина» або «Гєрманія»  — назва 
їхньої країни. 

Час від часу окремі країни до-
магаються, щоб рідна назва стала 
загальновживаною в  усьому світі, 
до того ж без будь-якого перекладу 
іншими мовами. Свого часу так на 
політичних картах світу з’явились 
М’янма, Шрі-Ланка, Кот-Д’Івуар та ін. 

Заповнивши клітинки міні-
кросвордів про певну країну, ти ді-
знаєшся її самоназву, яка, можливо, 
незабаром з’явиться на усіх політич-
них картах. 

АлбАнія
1. Одне з найстаріших та най-

більших міст країни, її найвідомі-
ший історико-культурний центр. 

2. Дуррес  — друге за розмі-
рами місто країни, та її найкращий 
…., що приваблює піщаними пля-
жами та сосновими лісами.

3. Країна, із якою Албанія су-
сідить через моря.

4. Глава держави.
5. Серед усіх країн Європи 

Албанія має найвідсталішу … .
6. Форма державного прав-

ління у країні.
7. Море, що омиває береги 

країни з південного заходу.
8. Хвойна порода дерев по-

ширена у гірських лісах.  
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1. Море, що омиває країну із за-
ходу.

2. Столиця держави.
3. Країна, з якою у Норвеґії най-

коротший кордон суходолом.
4. Тепла течія, північна гілка якої 

робить клімат країни м’якішим, ніж 
характерно для даних широт.

5. Завдяки густій мережі бурхли-
вих річок країна виробляє найбільшу 
кількість цього виду продукції на 

душу населення у світі.

норвеґія

ДАнія
1. Державна мова у Данії.
2. Найпопулярніший данець, ви-

датний письменник-казкар.
3. Країна  — сусідка Данії на 

Скандинавському півострові.
4. Форма правління в державі.
5. Частина світу, до якої нале-

жить найбільший острів країни.
6. Статуя казкової героїні, що 

розташована в  столичному порту і  є 
національним символом країни.

7. Столиця держави.

ФінлянДія
1. Вид атмосферних опадів, що дає 

можливість населенню займатися улюб-
леними зимовими видами спорту.

2. Простий у  приготуванні рибний 
суп, поширений на півночі Євразії. 

3. Вони займають понад 9 % терито-
рії, у країні їх налічують близько 190 тис. 

4. Столиця країни, із якою у Фінлян-
дії найдовший кордон.

5. Оболонка атмосфери, де утво-
рюються чудові полярні сяйва, які часто 
спостерігають мешканці Фінляндії. 
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німеччинА1. Німецький інженер, конструктор 
і промисловець, який разом із Вільгельмом 
Майбахом створив один з перших автомо-
білів

2. Річка на сході країни, частиною якої 
проходить кордон Німеччині з Польщею.

3. Ім’я найвидатнішого німця — поета 
Гете. 

4. Країна  — сусідка на південному 
сході. 

5. Продукція світового лідера у  ви-
робництві оптики — фірми «Карл Цейс».

6. Німецька назва швидкісної автома-
гістралі.

7. Народ, що є основним населенням 
країни.

8. Північна сусідка країни.

Австрія
1. Вид музичного мистецтва, який 

прославив Австрію на весь світ.
2. Країна — сусідка на сході.
3. Сфера послуг, яка приносить 

країні величезні прибутки, особливо 
гірськолижний вид.

4. Цей титул мали правителі Ав-
стрії до ліквідації монархії у країні.

5. Форма державного правління. 
6. Основне джерело виробни-

цтва електроенергії.
7. Гори, у межах яких розташова-

на більша частина території країни. 
8. Ім’я видатного композитора 

Гайдна. 
9. Світова релігія, яку сповідують 

більшість мешканців.

І. Зоркіна

Корисні розваги
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