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 Atacama v severním Chile, nejsušší místo na zemi 



 Horská Waialeale na Havaji, nejdeštivější místo (11.680 mm vody / rok).  



 JERICHO se datuje v 10. století před naším letopočtem. JC, menší město (West Bank) nejméně 270 m  



 EL ALTO je nejvyšší město v Bolívii 4150m  



 Zde objevily nejnižší bod: Mrtvé moře mezi Izraelem a Jordánskem na 400 metrů pod hladinou moře  



Nejvyšší vrchol : EVEREST 8850 metrů v srdci Himálaje 



 BAJKAL nejhlubší jezero v jižní Sibiři, nedaleko 1640m.  



 Nejchladnější obývaná oblast: Oblast Verchojansk SIBIŘ Ruska (až do -67 °C)  



 Zaznamenána nejnižší teplota v Antarktidě v roce 1983 VOSTOK (méně -89 ° C)  



Nejžhavější místo: Dallol v Etiopii (sopečné místo) 34, 5°C střední / rok  



 Nejvýše položené jezero: Titikaka mezi Peru a Bolívií ve 3800 m v Andách, oblast 8560 km2.  



 Největší a nejlidnatější kontinent: Asie (43 millionů km2)  



 Největší město na jihu: Ushuaia v Ohňové zemi (jižní Argentina)  



 Největší oceán: PACIFIK na 166 millionů km2 s příkopy více než 10 000 m (Mariany - Filipíny - Kurilské Ost.)  



 Nejvyšší vodopád LEAP ANGEL Venezuela (979 m vysoký)  



 Chimborazo v 6268 m nadmořské výšky v Andách v Ekvádoru.  



 Největší poušť, Sahara 9.000.000 km2 a 10 zemí.  



 Nejvyšší náhorní plošina: TIBET Průměrná nadmořská výška 4200 m 2,5 milionu km2.  



 Největší ledová čepice v Antarktidě (13 586 000 km2)  



 Největší ostrov na světě, je Austrálie v srdci Oceánie (7,682.000 km2  



 Město nejdále na sever: NY - Alesund v blízkosti severního pólu  
                 Soalbard v souostroví Norska.  



Největší les: AMAZONIE 6.000.000 km2 v Jižní Americe  



 Nejdelší řeka: NIL přes 7 zemí do 6500 km.  



 Mponeng zlatý důl v Jižní Africe, v nejhlubším místě kopali muži (méně než 4000 m)  



     BARROW ostrov nedaleko pobřeží Austrálie,  
místo, kde byl zaznamenán nejnásilnější vítr 408 km/h v roce 1996  



 Nejvyšší kapitál: LA PAZ Bolívie vstupní brány (mezi 3200 a 4100 m nm).  
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