Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
27 листопада 2016 року ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії
10 клас
Тестові завдання
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)
1. Визначте, у якій природній зоні поширені каштанові ґрунти:
А. Тайга. Б. Прерії. В. Тундра. Г. Широколисті ліси.
2. Визначте, які види тваринного світу відсутні в Антарктиді:
А. Пінгвіни. В. Сухопутні ссавці. Б. Прісноводні риби. Г. Тюлені.
3. Поясніть тезу: "Африка - найжаркіший материк Землі":
А. Африку омиває найтепліший океан Землі - Індійський. Б. В Африці розташовані великі пустелі
світу. В. Більша частина Африки розташована між тропіками. Г. В Африці виникають зухвалі
вітри - піщані урагани - самум.
4. Визначте, як у Південній Америці називають вологі екваторіальні ліси:
А. Пампа. Б. Кампос. В. Сельва. Г. Гамади.
5. Визначте, якого вченого називають "другим Колумбом" за велику цінність його
наукових досліджень:
А. Миколу Вавилова. В. Олександра Гумбольдта. Б. Чарльза Роберта Дарвіна. Г. Медичі Америго
Віспуччі
6. Назвіть країни, найбільші виробники лляних тканин:
А) Росія, Білорусь, Чехія, Україна; Б) Пакистан, Індія, Бутан, Непал; В) Мозамбік, Болівія,
Панама; Г) Данія, Японія, Монако.
7. Вилучіть із переліку регіон планети, який не вважають головним центром
світового господарства:
А) Північна Америка; Б) Азіатсько- Тихоокеанський регіон; В) Західна Європа; Г)
Латиноамериканський регіон.
8.Вкажіть головний чинник міжнародного географічного поділу праці:
А) Сприятливі кліматичні умови; Б) Природно-ресурсна база; В) Рівнинні форми рельєфу; Г) ВВП
на душу населення.
9. Оберіть групу країн – лідерів з видобутку нафти:
А) США, Мексика, Канада; Б) Саудівська Аравія, Іран, ОАЄ, В) Росія, Норвегія, Німеччина; Г)
Китай, Індонезія, Нігерія.
10. Оберіть країну, щільність населення якої понад 1000 осіб/1км2 :
А). Бангладеш; Б). Японії; В). Пакистан; Г). Китаї.
11. Вкажіть, хто першим у 1855 р. побачив водоспад на річці Замбезі і назвав його
Вікторією:
А). Г. Стенлі; Б). Дж. Кук; В). Д. Лівінгстон; Г). А. Тасман;
12. Визначте корисну копалину України, родовища якої знаходяться поза
Українським кристалічним щитом:
А). Каолін; Б). Сірка; В). Графіт; Г). Граніт.
13. Оберіть країни «Великої сімки», які не мають спільного сухопутного кордону:
А). США і Канада; Б). Італія і Франція; В). Франція і Німеччина; Г). Німеччина й Італія.
14. Визначте дату приєднання Закарпаття до складу Української РСР:
А). 1940; Б). 1939; В). 1954; Г). 1945.
15. Вкажіть тип електростанцій, які переважають у Канаді й Бразилії:
А). Атомні; Б). Гідравлічні; В). Теплові; Г). Геотермальні. .
16. Оберіть країну, столицею якої є одне місто – там монарх дає присягу на вірність
конституції, але парламент, уряд і посольства багатьох держав знаходяться в іншому місті.
Що це за країна?
А). Велика Британія; Б). Нідерланди; В). Саудівська Аравія; Г). Португалія.
17. Визначте країну з найвищим індексом розвитку людського потенціалу:
А). Норвегія; Б). Китай; В). Франція; Г). Україна.
18. Визначте країну, на прапорі якої з 1919 по 1961 р зображувалась голова жирафа в
білому колі на червоному фоні:
А). Французького Алжиру; Б). Нідерландської Гвіани;
В). Англійської Танганьїки; Г).
Португальського Макао.
19. Вкажіть, хто першим досягнув Південного полюса:

А). Руаль Амундсен; Б). Джеймс Кук; В). Фадей Беллісгаузен; Г). Роберт Скотт.
20. Назвіть країни з найбільшими запасами кам’яного вугілля:
А) Китай, США, Росія; Б) Гвінея, Бразилія, Австралія; В) Кувейт, Ірак, Іран;
ДРК (Заїр)

Г) Чилі, США,

Задачі
№ 1 (15 балів).
Абсолютна висота гори становить 2500 м., а атмосферний тиск на її вершині - 650 мм. рт.
ст. В гірській долині, де бере початок річка, тиск становить 740 мм. рт. ст., а температура повітря
+16,40С. Визначити абсолютну висоту урізу озера, куди впадає річка, якщо відомо, що там
температура повітря становить +200С.
№ 2 (5 балів).
Коли на Гринвіцькому меридіані 23 год., то у пункті А за місцевим часом 4 год. Визначте
географічну довготу пункту А.
Теоретичні завдання
(кожна правильна відповідь оцінюється в 10 балів)
№1
Охарактеризуйте геополітичне положення України. Яких заходів, на вашу думку,
необхідно вжити в Україні з метою поліпшення її геополітичного положення.
№2
Поясніть як технічний прогрес впливає на територіальну структуру світового господарства.
Спрогнозуйте появу нових центрів світового господарства, зважаючи на сучасні тенденції його
розвитку.
Практичне завдання
(правильна відповідь оцінюється в 10 балів)
Група туристів виїхала на пароплаві, що йшов із швидкістю 15 км за годину в низ за течією
річки. Протягом 6 годин пароплав йшов на південний схід посеред залісених берегів, на лівому
березі простяглися хвойний ліс, на правому мішаний. Пізніше річка повернула на південь, у цьому
напрямку пароплав рухався 8 годин. Характер берегів змінився. На лівому березі хвойний ліс
далеко відійшов від річки, вздовж якої простягнулися заплавні луки. Пароплав зупинився біля
правого берега поруч з невеличким містом. В південній частині міста було видно труби
промислового підприємства, від якого на захід виходить шосейна дорога; навколо міста місцевість
зайнята городами. Вирушивши далі, після чотирьох годин плавання посеред високих уривистих
берегів, на яких росли кущі, пароплав пройшов під залізничним мостом. За мостом річка різко
змінила свій напрям на південно-західний; лівий берег тут був низовинний зайнятий луками, а на
правому піднімалися розорані безлісі пагорби. Через 10 годин пароплав пристав до правого берега,
де було розміщене маленьке містечко, яке потопало у фруктових садах, в той час коли
протилежний берег був зайнятий голими пісками. Тут група туристів залишила пароплав.
Накресліть цей маршрут за вибраним вами масштабом та умовними топографічними
знаками покажіть місцевість, яку бачили з пароплава туристи.

