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Бұл тест 40 сұрақтан тұрады.  

Тест состоит из 40 вопросов 

Сұрақтар парақта, ал соған қатысты ресурс тақтада көрсетіледі. 

Вопросы даны на листе, а связанный с ним ресурсы показаны на доске. 

Әр бетті қарап, сұрақтарды мұқият оқып шығыңыз. 

Посмотрите на каждую страницу и внимательно прочитайте вопросы. 

Тест барысында тақтадағы ресурс номері автоматты түрде ауысып отырады, соған сай 

сұрақтарға жауап беріп үлгеру керексіз! 

Во время теста номер ресурса на доске автоматически переключается, 

соответственно  нужно успеть ответить на вопросы! 

Сізде әр сұраққа 1,5 минут(90 секунд) уақыт бар. 

У вас есть 1,5 минуты(90 секунд) времени на каждый вопрос. 

Егер сіз ерте аяқтасаңыз, уақыт біткенше үнсіз күтіңіз.  

Если вы закончите рано, подождите, пока время не закончится. 

Әр сұрақтың Бірнеше таңдауы бар. A, B, C, D немесе Е таңдаңыз, тек бір жауап дұрыс 

болады.  

Каждый вопрос имеет несколько вариантов. Выберите A, B, C, D или E, и только 

один ответ будет правильным. 

Тақтада көрсетілген 40 сұрақ біткен уақытта дұрыс жауаптарды жауап парағына 

белгілеуге сізде 10 минут уақыт бар. 

У вас есть 10 минут, чтобы отметить правильные ответы на листе ответов после 

окончания 40 вопросов, показанных на доске. 

Таңдағыңыз келетін әріпті дөңгелектеу арқылы жауап парағында таңдауыңызды 

белгілеңіз.  

Отметьте свой выбор на листе ответов, округлив букву, которую вы хотите 

выбрать. 

Егер сіз қате жіберген болсаңыз, таңдалған әріпті сызып, жаңа жауапты сызыңыз.  

Если вы допустили ошибку, вычеркните выбранную букву и округлите новый ответ. 

Егер сізде сұрақтар туындаса, емтихан басталғанға дейін сұраңыз, өйткені емтихан 

кезінде сізде уақыт болмайды және басқа қатысушыларға кедергі жасайсыз. 

Если у вас есть вопросы, спросите до начала экзамена, так как во время экзамена вы 

не успеете и будете мешать другим участникам. 
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Мультимедиа тур 

1. Описываемая река берет начало в Скалистых горах одноименного штата. 

Последние 20 лет воды реки не могут достичь своего устья, по причине 

чрезмерного использования воды рек бассейна для орошения и контроля каналами, 

плотинами и водохранилищами. Как называется река, пересекающая две страны? 

Сипатталған өзен аттас штаттың Сеңгір тауларынан бастау алады. Соңғы 20 

жыл ішінде өзен сулары атырауына жете алмайды, өйткені бассейн өзендерінің 

суларын суару және каналдармен, бөгеттермен және су қоймаларымен бақылау 

үшін шамадан тыс пайдалану. Екі елді кесіп өтетін өзен қалай аталады? 

A. Арканзас 

B. Юкон 

C. Колорадо 

D. Огайо 

E. Рио-Гранде 

2. На фото представлено огромное травянистое растение из семейства кувшинковых и 

считается самой большой из них. Естественной средой обитания являются влажные 

экваториальные леса, где произрастают деревья высотой до 60 метров и большое 

биоразнообразие. Какой географический термин применим для этих лесов? 

Фотосуретте су-лалагүлдер тұқымдасынан шыққан үлкен шөптесін өсімдік бар 

және олардың ішіндегі ең үлкені болып саналады. Табиғи тіршілік ету ортасы-

биіктігі 60 метрге дейінгі ағаштар мен үлкен биоәртүрлілік өсетін ылғалды 

экваторлық ормандар. Бұл ормандар үшін қандай географиялық термин 

қолданылады? 

A. Серрадо 

B. Сельва 

C. Кампос 

D. Каатинга 

E. Гилея 

3. Горизонтальная цилиндрическая равноконечная картографическая проекция. Эта 

система удобна и легка для проведения инженерных и топографо-геодезических 

работ. Имя проекции: 

Көлденең цилиндрлік тең бұрышты картографиялық проекция. Бұл жүйе 

инженерлік және топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізуге қолайлы 

және жеңіл. Проекцияның аты: 

A. Меркатор проекциясы / проекция Меркатора 

B. Альберс проекциясы / проекция Алберса 

C. Ламберт проекциясы / проекция Ламберта 

D. Гаусс – Крюгер проекциясы/ проекция Гаусса Крюгера 

4. Какое действие представляют эти изображения?  

 Бұл суреттер қандай әрекетті білдіреді? 

A. Рекультивация 
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B. Орман өсіру/ посадка леса 

C. Ирригация 

D. Инверсия 

5. Национальный парк вошел в список с 1 января 2022 года как 14-я. В какой области 

находится последний открытый парк? 

Еліміздің ұлттық саябақтар тізіміне 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап 14-ші 

болып тізімге енген. Соңғы ашылған саябақ қазіргі қай облыста орналасқан? 

A. Түркістан облысы / Туркестанская обл 

B. Қостанай облысы / Костанайская обл 

C. Абай облысы / Абайская обл 

D. Ұлытау облысы / Улытауская обл 

 

6. Характеристика частичной периферии по модели Валлерстайна: 

Валлерстайн моделі бойынша жартылай периферияға қатысты сипаттама: 

A. Технологиялық деңгейі төмен өнім өндіреді / производит продукцию с низким 

технологическим уровнем 

B. Әлемдік экономикаға жаңа технология мен білім береді / дает новые технологии 

и знания мировой экономике 

C. Барлық эмиссиялық табысты жүргізеді / проводит весь эмиссионный доход 

D. Мәдени-идеологиясның басымдылығы / культурно-идеологический приоритет 

7. Название горно-долинного ветра, дующего в районе на фото 

Суреттегі ауданда соғатын тау-аңғарлық желдің атауы 

А) Ебі желі / ветер Эби 

B) Шелек желі / ветер Шилир 

C) Арыстанды-Қарабас  

D) Қордай желі / Кордайский ветер  

E) Сайқан желі / Сайканский  ветер 

8. Аэрофотосуретте қандай көлдің суреті бейнеленген 

Фото какого озера изображено на аэрофотоснимке 

А) Алакөл көлі / Алаколькое озеро 

B) Балқаш көлі / Балхашское озеро 

C) Сілетітеңіз көлі / озеро Силетитениз 

D) Теңіз көлі / озеро Тенгиз 

E) Құсмұрын көлі / озеро Кушмурун 



4 
 

9. Суреттегі қорықты табыңыз 

Найдите заповедник показанный на картинке 

A Қорғалжын қорығы / Коргалжынский зап. 

B Ақсу-Жабағылы қорығы / Аксу Жабагылы зап. 

C Наурызым қорығы / Наурызымский зап. 

D Марқакөл қорығы / Маркакольский зап. 

E Үстірт қорығы / Устюртский зап. 

10. Қазақстандағы ірі хром кен орны болып табылатын ауданның санын белгілеңіз 

Установить номер района, являющихся крупнейшим месторождением хрома в 

Казахстане 

А) 2 

B) 8 

C) 3 

D) 4 

E) 6 

11. Данный остров наряду с островами Пасхи и Тристан-да-Куньей считается одним из 

самых удаленных от материков населенных мест на Земле. Первыми поселенцами 

были мятежники с британского корабля «Баунти» и таитянки которых они взяли с 

собой. Как называется остров на картинках ниже? 

Бұл арал Пасха және Тристан-да-куни аралдарымен бірге жер бетіндегі 

материктерден ең шалғай елді мекендердің бірі болып саналады. Алғашқы 

қоныстанушылар Британдық Bounty кемесінің бүлікшілері және таитиліктерді олар 

өздерімен бірге алып кетті. Төмендегі суреттерде Арал қалай аталады? 

A. Новые Гебриды 

B. Возрождение 

C. Мэн 

D. Питкэрн 

E. Гилберт 

12. Согласно исландским сагам, этот остров был открыт норвежским мореплавателем, 

который изначально стремился попасть из Норвегии в Исландию. Остров является 

крупнейшим на планете и составляет 98% территорий Королевства из трех 

автономных частей. Как называется высшая точка этого Королевства? 

Исландия дастандарына сәйкес, бұл аралды Норвегиядан Исландияға жетуге 

ұмтылған норвегиялық штурман ашқан. Арал планетадағы ең үлкен болып 

табылады және үш автономды бөліктен тұратын патшалық аумақтарының 98% 

құрайды. Бұл патшалықтың ең биік нүктесі қалай аталады? 

A. Эйрик 

B. Гунбьерн 

C. Хвитсерк 
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D. Нуук 

E. Готхоб 

13. Пустыни Аравийского полуострова представляют из себя комплекс пустынных 

регионов. Это пустыня является четвертой по площади на планете и делят ее между 

собой 8 стран. Крупные три пустыни из комплекса отмечены на картинке. Укажите 

правильный порядок имен от 1 до 3? 

Араб түбегінің шөлдері шөлді аймақтар кешені болып табылады. Бұл шөл 

планетадағы төртінші ең үлкен аймақ және оны 8 ел бір-бірімен бөліседі. Кешеннің 

үлкен үш шөлі суретте көрсетілген. 1-ден 3-ке дейінгі атаулардың дұрыс ретін 

көрсетіңіз? 

A. Большой Нефуд, Дехна, Руб-Эль-Хали 

B. Дехна, Большой Нефуд, Руб-Эль-Хали  

C. Большой Нефуд, Руб-Эль-Хали, Дехна 

D. Дехна, Руб-Эль-Хали, Большой Нефуд 

E. Руб-Эль-Хали, Большой Нефуд, Дехна  

14. Вы видите, быстро вращающийся вихрь, который возникает только в районе 

тропических широт над поверхностью океана. Он получает энергию от поднятого 

влажного воздуха вверх над океаном, конденсации водяных паров в виде дождей и 

опускания более сухого воздуха вниз. В Индийском океане его называют 

“Тропический циклон”, у берегов Австралии “Вилли Вилли”, В Северной Америке 

“Ураган”. Как зовут вихрь в Филиппинах на фото? 

Сіз мұхит бетінің үстіндегі тропикалық ендік аймағында ғана пайда болатын 

жылдам айналатын құйынды көресіз. Ол энергияны мұхит үстіндегі көтерілген 

ылғалды ауадан, жаңбыр түрінде су буының конденсациясынан және құрғақ 

ауаның төмен түсуінен алады. Үнді мұхитында оны "тропикалық циклон", 

Австралия жағалауында "Вилли Вилли", Солтүстік Америкада "ураган"деп атайды. 

Фотосуретте Филиппиндегі құйын қалай аталады? 

A. Торнадо 

B. Тайфун 

C. Багио 

D. Смерч 

E. Цунами 

15. В южной части Долины Смерти расположено дно высохшего озера, которое 

известно феноменом ползающих камней. Там отсутствует растительность, но есть 

только камни, передвигающиеся на много метров вперед и оставляющие полосу 

следов. Составное название этого озера включает слово схожее с понятием 

«такыр». Как называется это озеро? 

Өлім аңғарының оңтүстік бөлігінде құрғақ көлдің түбі орналасқан, ол 

жорғалаушы тас құбылысымен танымал. Өсімдіктер жоқ, бірақ тек бірнеше метр 

алға жылжып, із қалдыратын тастар бар. Бұл көлдің күрделі атауы "такыр"ұғымына 

ұқсас сөзді қамтиды. Бұл көл қалай аталады? 

A. Бэдуотер-Валлей 

B. Рейстрек-Плайя 

C. Набта-Сабха 

D. Набта-Невада 
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E. Дэд-Прая 

16. Самая кровавая битва в истории человечества — Сталинградская. Общее число 

погибших практически равняется 2 миллионам людей. Длилась она с 17 июля 1942 

года по 2 февраля 1943 года, на территории трех областей РФ и Республики 

Калмыкии. Итогом стало контрнаступление и победа Красной армии. Между 

какими двумя реками состоялась эта битва? 

Адамзат тарихындағы ең қанды шайқас — Сталинград шайқасы. Қайтыс 

болғандардың жалпы саны іс жүзінде 2 миллион адамға тең. Ол 1942 жылдың 17 

шілдесінен 1943 жылдың 2 ақпанына дейін Ресей Федерациясының үш облысы мен 

Қалмақ Республикасының аумағында созылды. Нәтижесінде Қызыл Армияның 

қарсы шабуылы мен жеңісі болды. Бұл шайқас қай екі өзеннің аралағында өтті? 

A. Дон и Волга 

B. Урал и Волга 

C. Кубань и Дон 

D. Колыма и Дон 

E. Курск и Дон 

17. В 1978 году ученые открыли древний ударный кратер, находящийся на 

полуострове Юкатан. Он образовался в результате падение астероида диаметром 

около 10 км, что вызвало энергию в 2 млн раз превосходящую крупнейшее 

термоядерное устройство человечества. Как называется астероид который также 

стал причиной гибели динозавров? 

1978 жылы ғалымдар Юкатан түбегінде орналасқан ежелгі кратерді ашты. Ол 

диаметрі шамамен 10 км астероидтың құлауы нәтижесінде пайда болды, бұл 

адамзаттың ең үлкен термоядролық құрылғысынан 2 миллион есе көп энергия 

тудырды. Динозаврлардың өліміне себеп болған астероид қалай аталады? 

A. Маникуаган 

B. Попигай 

C. Танис 

D. Тектит 

E. Чикшулуб 

18. В Канаде существует «Остров в озере на острове в озере» и эта комбинация бьет 

сразу два рекорда на планете, но нас интересует касающийся острова. Есть озеро 

под названием Маниту и на нем есть безымянные острова, но это же озеро 

расположено на другом однокоренном по названию острове Х, который в свою 

очередь находится на озере Гурон. Как называется остров Х считающийся также, 

как самый большой остров мира, находящийся на пресном озере? 

Канадада " Көлде арал, осы аралдың ішіндегі көлде тағы да арал орналасқан"  

және бұл комбинация планетада бірден екі рекорд жасайды, бірақ бізді Аралға 

қатысты қызықтырады. Маниту деп аталатын көл бар және оның атаусыз аралдары 

бар, бірақ сол көл өз кезегінде Гурон көлінде орналасқан х аралында орналасқан. Х 

аралы тұщы көлде орналасқан әлемдегі ең үлкен арал ретінде қалай аталады? 

A. Манилор 

B. Манила 

C. Манилон 

D.  Манитулин 
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E. Манитулэнд 

 

19. Это явление чаще всего наблюдается в верхних слоях тропосферы, гораздо реже-в 

тропопаузе и стратосфере. При низкой температуре воздуха и высокой влажности 

можно наблюдать даже на небольшой высоте. Как называется это явление? 

Бұл құбылыс көбінесе тропосфераның жоғарғы қабаттарында, сирек 

тропопауза мен стратосферада байқалады. Төмен ауа температурасында және 

жоғары ылғалдылықта төменгі биіктікте де байқауға болады. Бұл құбылыс қалай 

аталады?  

A. Ғарыштық станциялардың жүріп өткен іздері/ Следы, пройденные 

космическими станциями 

B. Шарбы-будақ бұлттар / кучевые облака 

C. Конденсация іздері / Следы конденсации 

D. Су асты метанның көпіршіктері / Пузырьки подводного метана 

20. Тынық мұхитының бір бөлігіндегі ауа қысымын көрсетіп тұр. Ауа қысымының бұл 

түрі қандай? 

Показывает давление воздуха в части Тихого океана. Каков этот тип 

давления воздуха 

A. Оңтүстік жарты шардағы циклон/ Циклон в южной полушарии 

B. Оңтүстік жарты шардағы антициклон/ Антициклон в южной полушарии 

C. Солтүстік жарты шардағы циклон/ Циклон в северной полушарии 

D. Солтүстік жарты шардағы антициклон/ антициклон в северной полушарии 

21. Бейбітшілік жолдары немесе бейбітшілік қабырғалары Солтүстік Ирландияның 

бірнеше қалаларында салынған. Қазіргі уақытта туристік көрікті жер ретінде 

саналады. Салынудың басты мақсаты қандай? 

Дороги мира или стены мира были построены в нескольких городах 

Северной Ирландии. В настоящее время считается туристической 

достопримечательностью. Какова главная цель строительства? 

A. Ауқатты адамдар мен лашықта тұратындарды бөлу үшін / Для разделения 

состоятельных людей и проживающих в лачугах 

B. Графтықтар аралық шекара / Межграфийная граница 

C. Екі дін топтарының қақтығысынан / От столкновения двух религиозных групп 

D. Жануарларды қалалық өмірден сақтау үшін / Для сохранения животных от 

городской жизни 

22. Бұл жер тарихындағы ең үлкен биосфералық апаттардың бірі, ол барлық теңіз 

түрлерінің 96 % және құрлықтағы омыртқалылардың 73% жойылуына әкелді. Тіпті 

апат жәндіктердіңде жаппай қырылуына алып келді. Ең ірі бес жаппай жойылудың 

бұл кезеңі Фанерозойдың қай дәуіріне сәйкес келеді? 
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Это одна из крупнейших биосферных катастроф в истории Земли, которая 

привела к исчезновению 96% всех морских видов и 73% наземных позвоночных. 

Даже авария привела к массовой гибели насекомых. Какой эпохе фанерозоя 

соответствует этот период из пяти крупнейших массовых разрушений? 

A. Пермь – Триас 

B. Девон 

C. Триас – Юра 

D. Ордовик – Силур 

23. Жанартау кеңестік экономик-географтың атымен аталған, экономикадағы басты 

саласы аудандастырумен айналысқан. Географ ғалым 1941-1943 аралығы КСРО-

ның ғылыми академиясы Қазақ филиалын басқарған. Жанартаудың атын табыңыз: 

Вулкан назван в честь советского экономиста-географа, главной отраслью в 

экономике которого было районирование. Ученый-Географ с 1941 по 1943 годы 

возглавлял Казахский филиал Академии Наук СССР. Найдите название вулкана: 

A. Берг жанартауы/вулкан 

B. Баранский жанартауы/вулкан 

C. Ломоносов жанартауы/вулкан 

D. Мушкетов жанартауы/вулкан 

24. Mi Teleférico-крупнейшая в мире сеть городского подвесного транспорта. 

Единственная такая система в мире, которая стала не дополнением к 

существующей транспортной инфраструктуре мегаполиса, а его опорным 

каркасом. К началу 2022 года общая протяженность десяти линий составит 30,5 км. 

В каком государстве находится этот уникальный городской вид транспорта? 

Mi Teleférico — әлемдегі ең ірі қалалық аспалы көлік желісі. Мегаполистің 

қолданыстағы көлік инфрақұрылымына қосымша емес, оның тірек қаңқасына 

айналған әлемдегі жалғыз осындай жүйе. 2022 жылдың басына қарай, он желінің 

жалпы ұзындығы 30,5 км құрайды. Осы ерекше қалалық көлік түрі қай мемлекетте 

орналасқан? 

A Колумбия 

B Боливия 

C Перу 

D Парагвай 

 

25. Какая характеристика соответствует данной природной зоне. 

Берілген табиғат зонасына қайсы сипаттама сәйкес  

А) Ауданы 1 млн гектар шамасында / площадь около 1 млн га 

B) Вегетациялық кезеңнің ұзақтығы 150-160 күнге дейін созылады / 

продолжительность вегетационного периода длится до 150-160 дней 
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C) Солтүстік шегарасы 51° ал оңтүстік шегарасы 47-48°  солтүстік ендік арқылы 

өтеді / Северная граница проходит через 51°, а Южная граница проходит через 47-

48° северной широты 

D) Негізгі топырақ қорын ашық қара қоңыр топырақ құрайды / основной 

почвенный фонд составляют светло-темно-каштановые почвы 

E) Республика аумағының 44%-ға жуығын қамтиды / охватывает около 44% 

территории Республики 

26. Зайсан қазаншұңқырының шығу тегі қандай?  

Какой тип происхождение имеет котловина Зайсан? 

А) Ойыста түзілген тектоникалық көл/ тектоническое озеро, образованное в 

впадине 

B) Вулканикалық көл / вулканическое озеро 

C) Қалдық көл / остаточное озеро 

D) Карстты көл / карстовое озеро 

E) Мұздықты көл / Ледниковое озеро 

27. Суреттегі минералдың қалыптасу типі 

Тип образования минерала на рисунке 

А) Магмалық эффузивті / магматический эффузивный 

B) Магмалық интрузивті / магматический интрузвный 

C) Метаморфты магмалық / метаморфный магматический 

D) Шөгінді физикалық / осадочный физический 

E) Шөгінді химиялық / осадочный химический 

28. Тип геологической формации? 

Геологиялық формацияның түрі? 

A. бараньи льбы  / қой маңдайы 

B. трог  

C. друмлины   

D. цирк   

E. кары 

29. Это аэрофотоснимок какого порта? 

бұл қай порттың аэрофототүсірілімі? 

A. Копенгаген  

B. Хельсинки  

C. Осло  

D. Стокгольм  

E. Брюгге 

30. Кракатау типті жанартау дегеніміз не? 

Что такое вулкан типа Кракатау? 
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A. күрделі жанартау / сложный вулкан 

B. шлак конусы / шлаковый конус 

C. қалқан жанартауы / щитовой вулкан 

D. кальдера  

E.  стратоволкан 

31. Направление на котором расположен город Джакарта? 

Джакарта қаласы орналасқан бағытa 

A. а 

B. b   

C. c   

D. d   

E. e 

32. Бұл сурет белгілі бір уақытта күн сәулесінің бағытын (сары) көрсетеді. Бүгінгі 

күн(дата) қандай?  

Это изображение показывает направление солнечного света (желтый) в 

определенный момент времени. Какова сегодняшняя дата? 

A 21 наурыз / 21 марта 

B 21 маусым / 21 июня 

C 25 қазан / 25 октября 

D 21 желтоқсан /21 декабря 

33. Следующее осадочные породы типично для...  

Суреттегі шөгінділер тән... 

A. ледник / мұздық 

B. озеро / көл 

C. поток / ағын 

D. река в среднем течении / өзен орта ағысында 

34. Жоғарыдағы картада қандай қалалық процесс бейнеленген?  

Какой городской процесс изображен на карте выше? 

A. гентрификация / джентрификация 

B. урбанизация   

C. этникалық сегрегация / этническая сегрегация 

D. қалаларды жаңарту / обновление городов 

35. Какие цифры лучше всего описывают развитие средиземноморского или 

черноморского рыболовства в период с 2000 по 2016 год?  

2000-2016 жылдар аралығында Жерорта теңізі немесе Қара теңіз балық 

шаруашылығының дамуын қандай сандар жақсы сипаттайды? 

A Средиземное море: -100 000 тонн / Жерорта теңізі -100 000 тонн   

B Черное море: -150 000 тонн / Қара теңіз -150 000 тонн 

C Средиземное море: -20% / Жерорта теңізі -20% 
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D Черное море: -10% / Қара теңіз -10% 

36. Төмендегі геофизикалық сипаттамалардың қайсысы Эквадордағы климаттық 

аймақтардың алуан түрлілігіне ықпал етпейді? 

Какие из перечисленных геофизических характеристик не способствуют 

разнообразию климатических зон в Эквадоре? 

A. вулкандық белсенділік / вулканическая активность 

B. суық жағалау ағындары / холодные прибрежные течения 

C. биік Орталық тау жотасы / высокий центральный горный хребет 

D. ITCZ аймағына жақындық / близость к зоне ITCZ 

37. Какой город вы пересечете, если выберете кратчайшее расстояние между 

Белградом и Квебек? 

Белград пен Квебек арасындағы ең қысқа қашықтықты таңдасаңыз, қай 

қаланы кесіп өтесіз? 

A. Стокгольм (Швеция). 

B. Ливерпуль (Великобритания). 

C. Бордо (Франция). 

D. Лиссабон (Португалия) 

38. На карте вам показан залив Балтийского моря. На южном берегу данного залива 

расположен город, столица государства. Назовите реку которая разделяет город на 

две части и впадает в залив. 

Картада сізге Балтық теңізінің шығанағы көрсетілген. Бұл шығанақтың 

оңтүстік жағалауында қала, мемлекет астанасы орналасқан. Қаланы екіге бөліп, 

шығанаққа құятын өзенді атаңыз. 

А Неман 

В Западная Двина 

С Каунас 

Д Нева 

Е Висла 

39. В данной карте указаны заливы Акаба и Суец. Между этими заливами находится 

полуостров. Назовите город находящийся в этом полуострове 

Бұл картада Акаба және Суэц шығанақтары көрсетілген. Бұл шығанақтардың 

ортасында түбек бар. Осы түбекте орналасқан қаланы атаңыз 

А Акаба 

Б Магна 

С Бени Суейф 

Д Шарм эш Шейх 

Е Эйлат 
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40. Добыча какого минерала показана на рисунке 

Кандай минералдың өндірілуі картада көрсетілген. 

А Золото / алтын 

В Серебро / күміс 

С Висмут / висмут 

Д Кобальт / кобальт 

Е Ртуть / сынап 
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