Робота учасника
Всеукраїнської олімпіади Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка

з географії
Прізвище, ім’я, по батькові учасника: __________________________________
Область, населений пункт____________________________________________
Навчальний заклад: __________________________________________________
Контактні дані:
електронна адреса ______________________________________________
мобільний телефон ______________________________________________
Перший дистанційний тур – триватиме з 15 січня по 01 квітня 2018 р.
Розв’язки надсилати на електронну адресу olimpiadapnpu@gmail.com або
за адресою: 36003 м. Полтава, вул. Остроградського, 2, ауд. 44.
Довідки за телефонами (0532) 52-58-37, (050) 770-64-42.
Завдання заочного туру Всеукраїнської олімпіади з географії
Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
Тести (20 балів)
Обведіть правильний варіант відповіді:
1. Третьою за чисельністю населення країною світу є:
а) Росія; б) Бразилія; в) Індонезія; г) США
2. Серед названих держав визначте лідера за запасами мідних руд:
а) Індія; б) Польща; в) Чилі; г) Китай.
3. Укажіть найдавнішу еру в історії геологічного розвитку Землі:
а) палеозойська; б) мезозойська; в) кайнозойська; г) архейська.
4. Яке співвідношення «природна зона – особливості компонентів її природи» є
правильним:
а) вологі екваторіальні ліси – родючі ґрунти;
б) тропічні пустелі – яскраво виражена річна амплітуда температур;
в) савани – яскраво виражені сухий і вологий сезони
г) жорстколистяні субтропічні ліси і чагарники – підзолисті ґрунти.
5. Яке місто-країну називають «островом на краю півострова», «перехрестям
морських шляхів», «Азією в мініатюрі», «містом китайських мільйонерів»?
а) Гонконг; б) Сінгапур; в) Гібралтар; г) Тайвань.
6. Вкажіть державу, що належить до останньої «хвилі розширення» ЄС:
а) Польща; б) Словенія; в) Болгарія; г) Хорватія.
7. Визначте, який азимут відповідає напряму на схід:
а) 30°; б) 280°; в) 90°; г) 180°
8. У який колір на дрібномасштабних картах зафарбовують низовини:
а) жовтий; б) коричневий; в) блакитний; г) зелений.

9. Який з перерахованих газів (чи газоподібних речовин) переважає в складі
атмосфери Землі:
а) кисень; б) азот; в) вуглець;
г) водяна пара.
10. Назвіть країну, яка своїм символом обрала вулкан:
а) Росія; б) Японія; в) США; г) Китай
Практичний тур (40 балів)
1. Визначте масштаб карти, якщо відстань 5 см на карті відповідає відстані
15 км на місцевості. Запишіть цей масштаб у числовому та іменованому
вигляді. (10 балів)
Відповідь:_____________________________________________________
2. Знайдіть відповідність між містом і річкою, на березі якої воно розташовано.
Відповіді занесіть до таблиці. (20 балів)
Місто
Річка
1. Донецьк
2. Луцьк
3. Суми
4. Полтава
5. Миколаїв
6. Чернігів
7. Кропивницький
8. Вінниця
9. Чернівці
10. Лубни
3. За наведеними показниками для міста Полтави розрахуйте середньорічну
кількість опадів та річну амплітуду температур повітря. (10 балів)
показники
місяці
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ VІІІ ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Середніі
-4,2 -3,9 -1,3 9,5 15,5 18,3 21,6 20,6 14,7 8,2 1,6 -3,6
температури
повітря, ºС
Середня кількість
42 33 41 38 55
71
69 42 56 43 42
40
опадів, мм
Відповідь:_____________________________________________________
Теоретичний тур (40 балів)
1. Розробіть сучасний туристичний маршрут «Сім чудес світу», який охоплює
відвідування різних типів і видів рекреаційних об’єктів на території 7-ми країн.
(20 балів)
2. Поясніть, чому велика китайська річка Хуанхе окрім офіційної назви «Жовта
річка» отримала багато красномовних прізвиськ: «Горе Китаю», «Річка, що
надриває серце» або «Річка, що приносить тисячі неприємностей»? (20 балів)

