
Завдання 

Олімпіади СНАУ  з географії 

(І тур) 

 

Завдання №№ 1 – 10 «вибір однієї вірної відповіді» (5 балів). 

 

(Сумарна кількість балів за правильне виконання тестових завдань  

складає 50 балів). 

 

1.Яке твердження правильне? 

 

А) біосфера утворена лише наземними екосистемами; 

Б) літосфера повністю входить до складу біосфери; 

В) гідросфера повністю входить до складу біосфери; 

Г) біосфера утворена атмосферою та гідросферою. 

 

2.Укажіть, як називають креслення, на якому за допомогою умовних 

позначень зображена невелика ділянка земної поверхні у зменшеному 

вигляді. 

 

А) фотознімок; 

Б) географічна карта; 

В) план місцевості; 

Г) рисунок 

 

3. Укажіть найбільший масштаб. 

 

А) 1:1000; 

Б) 1:10 000; 

В) 1:50 000; 

Г) 1:500 000 

 

4.Вкажіть материк Землі, який був відкритий європейцями останнім часом 

 

А)  Північна Америка; 

Б)  Антарктида; 

В)  ПівденнаАмерика; 

Г)  Австралія 

 

5.Укажіть прізвище мандрівника, який здійснив другу навколосвітню 

подорож? 

А) Френсіс Дрейк 

Б) Джеймс Кук 

В) Фернан Магеллан 

Г) Христофор Колумб 



 

6. Позначте на  картосхемі масив Вінсона 

 
 

7. Яка з галузей текстильної промисловості України працює виключно на 

імпортній сировині? 

 

А) бавовняна 

Б) вовняна 

В) лляна 

Г) конопляно-джутова 

 

8.Офшори – це ? 

 

А) території, де зосереджено центри ІТ- послуг; 

Б) території з максимально сприятливими умовами для надання фінансових 

послуг; 

В) країни, де розташовані найбільші фондові біржі; 

Г) міста, які є найбільшими фінансовими центрами. 

 

9.ПАР занесено до Книги рекордів Гіннеса за… 

 

А) найбільшу етнічну розмаїтість населення; 

Б)  найбільшу кількість державних мов; 

В)  найбільша кількість нелегальних мігрантів; 

Г)  найбільші мінеральні ресурси у світі. 

 

10. Укажіть, чому у Світовому океані живі організми в найбільшій кількості 

мешкають на шельфі, мілководді, а не на глибині? 

 

А)  вода краще прогрівається, перемішується (більше кисню); 

Б)  менше хижаків; 

В)  організми взаємодіють із живими організми, що живуть на суходолі 

Г)  більше водоростей 

 



 

Завдання №№ 11-12 «на відповідність» (7 балів). Сумарна кількість - 

14 балів. 

 

11. Установіть відповідність між категоріями природоохоронних територій та 

їх назвами 

 

1) природний заповідник                               А) Асканія Нова 

2) біосферний заповідник                               Б) Нікітський 

3) природний національний парк                   В) Синевир 

4) ботанічний сад                                           Г) Меотида 

                                                                       Д) Поліський 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 

 

12. Установіть відповідність між державами Америки та типом ( підтипом) їх 

економічного розвитку 

 

1) Аргентина                                  А) країна середніх можливостей 

2)  Болівія                                       Б)  найменш розвинена країна 

3)  США                                         В) високорозвинена країна 

4) Антигуа і Барбуда                      Г) нова індустріальна країна 

                                                       Д) «багаті острови» 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 

Завдання №№ 13-15 «задача» (12 балів).  

 

13.  На стінній карті масштабом 1:22 000 000 відстань між мисом Горн та 

Південними Шетландськими островами біля узбережжя Антарктиди 

становить близько 3,7 см. Обчисліть приблизну ширину протоки Дрейка в 

кілометрах. 

 

 

14.  Обчисліть, на скільки годин раніше за жителів Лондона зустрінуть Новий 

рік жителі Сіднея ( 34 0 пд.ш., 151 0 сх.д.). 

 



 

15. Обчисліть водозабезпеченість населення Бангладеш прісною водою, якщо 

відомі такі дані: 

 

Загальна площа країни, тис.км2 148 

Ресурси прісної води, м3 2 360 000 000 

Загальна кількість населення, млн. 

осіб 

159 

 

 

 

Критерії оцінювання 

Завдання №№ 1 – 10 «вибір однієї вірної відповіді» (5 балів). 

Сумарна кількість балів за правильне виконання тестових завдань складає 50 

балів. 

Завдання №№ 11-12 «на відповідність» (7 балів). Сумарна кількість - 

14 балів. 

Завдання №№ 13-15 «задача» (12 балів).  

 

Виконання оцінюється за наступними критеріями: 

10-12 балів – розв`язок подано з урахуванням послідовності дій і пояснень 

та записом формул; 

5-10 балів – у розв`язку задачі є незначні недоліки, без пояснень дій, виклад 

не досить систематизований. 

2-5 балів - у виконанні задачі мають місце прогалини, без урахування 

послідовності дій, у них допущені помилки. 

0-1 бал – задача не виконана. 

Сумарна кількість балів за виконання задач складає 36 балів. 

 

Максимальна кількість балів, набраних учасником в олімпіаді 

складає 100 балів. 

 

 

                                          Голова предметно-методичної 

                                          комісії з географії        Кравченко Н.В. 


