
Завдання дистанційного етапу  

Всеукраїнської олімпіади ЦДПУ ім.В.Винниченка  

з географії (2018 рік) 

Шановний учасник Олімпіади! 

Ви маєте змогу оформити свою роботу одним з наведених нижче способів: 

- у середовищі  MS Word (будь-якої версії); 

- на папері. У цьому випадку готову роботу відсканувати або 

сфотографувати. 

 

У верхній частині аркуша відповіді зазначити:  

Робота з географії 

учня (учениці) указати назву навчального закладу 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

 

Файли із вмістом роботи відправити на адресу olimpiada@kspu.kr.ua 

 

1. Обґрунтуйте поширення тектонічних озер у Східній Африці. 

2. Поясніть причини формування берегових тропічних пустель у Південній 

Америці, Африці, Австралії. 

3. За Японією закріпилася неофіційна образна назва «Країна Сонця, що 

Сходить», за Кубою – «Острів Свободи». Впишіть офіційні назви країн, 

використовуючи їх неофіційні назви: 1) ___________ - «Держава в 

Державі»; 2) _____________ - «Туманний Альбіон»; 3) ___________ - 

«Країна-банкір»; 4) ___________ - «Країна Пірамід»; 5) __________ - 

«Країна Інків». 

4. Чому Баренцове море – єдине з морів Північного Льодовитого океану, яке 

не замерзає? 

5. Де на земній кулі поширені гейзери? Назвіть найвідоміші з них. Поясніть, 

чому гейзери фонтанують періодично? 

6. Охарактеризуйте фактори розміщення кольорової металургії  в Україні. 

7. Які типи корисних копалин розповсюджені на території Кіровоградської 

області і чому? 

8. Розкрийте чинники, райони прояву і наслідки цунамі. 

9. Які нові країни з’явилися на політичній карті світу впродовж ХХ – ХХІ 

століття? Охарактеризуйте їх утворення.  

10.  Що вам відомо про сучасні тенденції розвитку географічної науки? 

 

Критерії оцінювання завдань дистанційного етапу: 

 загальна кількість завдань — 10; 

 максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання завдань - 100; 
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 мінімальна кількість балів для участі у 2 етапі – 75; 

 максимальна кількість балів за одне виконане завдання — 10; 

 головними критеріями при оцінюванні виконаних теоретичних завдань 

дистанційного етапу є повнота і обґрунтованість відповіді на поставлене 

питання, її наповнення розгорнутими судженнями, прикладами, 

висновками. Враховується ступінь розкриття змісту понять, точність 

використання наукових термінів, глибина просторового мислення, 

оригінальність і творчий підхід. 

 


