
ЗАВДАННЯ 1 (ДИСТАНЦІЙНОГО) ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ

1.  Дайте  визначення  фізико-географічних  термінів:  пустеля,  вулкан,  клімат,
цунамі,  русло,  карст, антициклон,  полонина,  шельф,  азимут (10 балів;  кожен
термін 1 бал).

2.  Дайте  визначення  економіко-географічних  термінів:  густота  населення,
форма правління держави, мінеральні ресурси, пасажирообіг, галузі транспорту,
урбанізація,  рекреаційний  комплекс,  інвестування,  стійкий  (збалансований)
розвиток, міжнародний поділ праці. (10 балів; кожен термін 1 бал).

3. Визначте географічну довготу пункту, якщо його місцевий час випереджає
лондонський на 120 хв. Відповідь обґрунтуйте. (10 балів)

4. З позиції теорії літосферних плит поясніть формування западини Червоного
моря.  (10 балів)

5. Схарактеризуйте просторові тенденції міграційних процесів в Центральній
Україні. (10 балів)

6. Розв’яжіть задачу. Довжина дороги між двома населеними пунктами на карті
масштабу 1:100000 становить 20 см. Визначте довжину дороги на місцевості у
кілометрах. (10 балів)

7. Поясніть наявність великої кількості ендемічних рослин і тварин на острові
Мадагаскар. (10 балів)

8. Заповніть таблицю за взірцем (10 балів по 0,5 балів за правильну відповідь)

№ п/п Географічний об’єкт
Тип (річка,

вершина, море
та ін)

Розташування

Взірець Гібралтарська Протока Між Європою і Африкою
1. Мальта
2. Саргасове
3. Десна
4. Кріт
5. Синюха
6. Альпи
7. Ведмеже
8. Мальдівські
9. Говерла
10. Хуанхе
11. Суецький
12. Нова Гвінея



13. Лабрадор
14. Етна
15. Байкал
16. Уральські
17. Синюха
18. Камчатка 
19. Персидська
20. Біле

9.  Розв’яжіть  задачу.  На  початку  року  в  місті  N  проживало  80  тис.  осіб.
Протягом року рівень  народжуваності  становив  10%о,  а  рівень  смертності  –
12%о. Впродовж року з міста виїхало 4 тис. осіб, а приїхало на постійне місце
проживання 2 тис. осіб. Якою стала чисельність населення міста N на кінець
року? (10 балів).

10. Розкрийте чинники, райони прояву і наслідки карсту.  (10 балів)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ЕТАПУ
 загальна кількість завдань —10;
 максимальна кількість балів,  які  можна отримати за виконання завдань

-100;
 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


