Завдання заочного туру
Всеукраїнської олімпіади з географії
Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди
для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної
середньої освіти у 2019 році
№
1.

Питання та відповіді
I рівень (40 балів):

Бали

В яких півкулях розташована Африка?
Відповідь: ______________________________________________

8

(відповідь повинна бути набрана в текстовому редакторі або написана від
руки)

2.

Першим склав загальну карту України і написав книгу «Опис
України».
А) Г. Капустін
Б) П. Чубинський
В) Г. Л. де Боплан
Г) В. Кубійович

8

Відповідь:______
(вказати літеру вибраної відповіді)

3.

Укажіть вид тварини, яка водиться в зоні арктичних пустель
(Північна півкуля).
А) білий ведмідь
Б) пінгвін
В) жираф
Г) польова миша

8

Відповідь:______
(вказати літеру вибраної відповіді)

4.

Укажіть групу сільськогосподарських культур, які займають
найбільшу площу в посівах в Україні.
А) технічні
Б) зернові
В) овочеві
Г) кормові

8

Відповідь:______
(вказати літеру вибраної відповіді)

5.

Укажіть, місто в якому зосереджено найбільше підприємств
суднобудування України.
А) Маріуполь
Б) Херсон
В) Одеса
Г) Миколаїв

8

Відповідь:______
(вказати літеру вибраної відповіді)

II рівень (44 бали):
6.

Установіть відповідність між назвами опадів та їх
характеристиками.
1. Сніг
2. Дощ
3. Град
4. Роса
А) випадають із хмар. Є результатом конденсації водяної пари і утворення
крапель
Б) атмосферні опади у вигляді крапель води, які утворюються в результаті
конденсації водяної пари на ґрунті, траві і наземних предметах
В) атмосферні опади у вигляді частинок льоду неправильної форми.
Випадають в теплу пору року, зазвичай разом зі зливовим дощем, під час
грози
Г) тонкий шар крижаних кристалів, які утворюються на ґрунті, траві і
наземних предметах при охолодженні земної поверхні до температури
нижче ніж 0 °С
Д) складається із крижаних кристалів різної форми. Випадає з хмар, як
правило, при температурі повітря нижче 0 °С

Відповідь:

7.

11

1
2
3
4

Установіть відповідність між числовими та іменованими
масштабами.
1.
2.
3.
4.

1
1
1
1

:
:
:
:

60 000 000
6 000
600
60 000

А) в 1 см — 60 м
Б) в 1 см — 600 м
В) в 1 см — 60 км
Г) в 1 см — 600 км
Д) в 1 см — 6 м

Відповідь:

1
2
3
4

11

8.

Установіть відповідність між річками і басейнами (областю)
до яких вони відносяться.
1. Інд, Ганг, Тигр, Євфрат
2. Дунай, Рейн, Дніпро, Дон
3. Волга, Сирдар’я, Амудар’я
4. Об, Лена, Єнісей
А) басейн Тихого океану
Б) басейн Індійського океану
В) басейн Північного Льодовитого океану
Г) басейн Атлантичного океану
Д) область внутрішнього стоку

Відповідь:

9.

11

1
2
3
4

Установіть відповідність між країнами і видами продукції, по
виробництву (видобутку) якої вони займають перше місце в
світі.
1.
2.
3.
4.

Китай
Саудівська Аравія
США
Бразилія

А) електроенергія
Б) чай
В) автомобілі
Г) нафта
Д) кофе

Відповідь:

11

1
2
3
4

III рівень (16 балів):
10. В країні А з населенням 100 млн. чол. (на початок 2017 р.)
народжуваність склала 12 ‰, смертності 10 ‰, сальдо
зовнішньої міграції 3‰. Обчисліть кількість населення на
початок 2018 р.
Відповідь: _____________________________________________

16

Додаток 1 до Умов участі
у Всеукраїнських олімпіадах
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Анкета-заявка
учасника Всеукраїнської олімпіади
з _____________________________________________ у 2019 році
(вказати предмет Олімпіади: математика, біологія, хімія, географія)

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) __________________________________
Дата народження ____________________________________________________
Паспорт (свідоцтво про народження) ____________________________________
(серія, номер, ким та коли виданий)

____________________________________________________________________
Контактний телефон: _________________________________________________
Адреса електронної скриньки: _________________________________________
Адреса для листування: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Повна загальна середня освіта (11(12)класів):
Навчаюсь у ______________________________________________________
(вказати повне найменування навчального закладу, клас, рік закінчення)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Закінчив(ла) ______________________________________________________
(вказати повне найменування навчального закладу, рік закінчення)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Даю згоду на обробку моїх персональних даних як учасника Олімпіади
З Умовами участі у Всеукраїнській олімпіаді ХНПУ імені Г.С. Сковороди у
2019 році ознайомлений(на)

Дата
заповнення

Підпис учасника
Олімпіади

