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Характеристика завдань I туру олімпіади
з предмету «Географія»
Загальна кількість завдань роботи – 15.
Тести з географії складається із завдань трьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох (№1–
10). До кожного із завдань подано чотири варіанти відповіді, з яких
лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник
вибрав і позначив правильну відповідь. Завдання вважається
невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б)
позначено два варіанти відповіді, навіть якщо серед них позначено й
правильну відповідь; в) правильну відповідь не позначено взагалі.
2. Завдання на встановлення відповідності (№11 – 14). До кожного
завдання подано інформацію, позначену буквами (ліворуч) і цифрами
(праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити
відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити
«логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник
випробування правильно зробив позначки на перетинах рядків (букв
від А до Г) і колонок (цифр від 1 до 5).
3. Завдання має на меті розв’язання задачі, та вибору правильної
відповіді. Завдання вважається виконаним, якщо учасник випробування
правильно розв’язав задачу і дав відповідь на два запитання задачі.
Критерії оцінювання завдань з предмету «Географія»
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох (№ 1 –
10) оцінюється в 0 або 3 бали: 3 бали, якщо вказано правильну
відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано
більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№11 –
15) оцінюється в 0, 2,5, 5, 7,5 або 10 балів: 2,5 бали за кожну правильно
встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано
жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
3. Завдання 15 пов’язане з розв’язанням задачі оцінюється в 0, 15 та 30
балів: 30 балів, якщо задача розв’язана правильно і дана правильна
відповідь на два запитання, 15 балів якщо учасник дав правильну
відповідь на одне запитання, 0 балів, якщо учасник не дав жодної
правильної відповіді або відповіді не надано.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
тестові завдання з предмету «Географія», – 100.
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Завдання I туру олімпіади
з предмету «Географія»
Завдання 1-10 мають 4 варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді і
позначте його.
Завдання 1 (3 бали)
Вперше обґрунтував у своїй книзі правильність припущення про
те, що Земля обертається навколо Сонця, а не Сонце навколо Землі
А. Ніколай Копернік
Б. Дмитро Менделєєв
В. Фернан Магеллан
Г. Гійом Боплан
Завдання 2 (3 бали)
Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на
планеті?
А. рух магми від астеносфери до поверхні Землі
Б. розривні рухи та зміщення пластів літосфери
В. повільні вертикальні рухи літосфери
Г. повільні горизонтальні рухи літосфери
Завдання 3 (3 бали)
Де зосереджені найбільші запаси прісної води на планеті?
А. у річках
Б. в озерах
В. у льодовиках
Г. у водосховищах
Завдання 4 (3 бали)
Яка причина утворення стокових вітрів у прибережній зоні
Антарктиди?
А. зміна полярного дня і полярної ночі, що обумовлює великі сезонні
амплітуди температури
Б. велика різниця атмосферного тиску над внутрішніми областями материка і
над оточуючими водами океанів
В. відмінності у рельєфі: східна частина материка – це підвищене
льодовикове плато, а західна – низовинна
Г. льодовиковий покрив не утворює значних перешкод на шляху вітрів

3

Завдання 5 (3 бали)
Які острови мають вулканічне походження?
А. Гавайські
Б. Мальдівські
В. Філіппінські
Г. Великі Зондські
Завдання 6 (3 бали)
У якому напрямку посилюється континентальність клімату
України?
А. з північного заходу на південний схід
Б. з південного сходу на північний захід
В. зі сходу на захід
Г. з півдня на північ
Завдання 7 (3 бали)
У виділених на фрагменті карти районах вирощують

А. цукрову тростину
Б. фінікову пальму
В. льон-довгунець
Г. чай
Завдання 8 (3 бали)
Укажіть точки на поверхні Землі, через які проходить земна вісь.
А. географічні полюси
Б. магнітні полюси
В. 0o ш., 0o д. та 0o ш., 180o д.
Г. перетин тропіків із початковим меридіаном
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Завдання 9 (3 бали)
Дюни виникають у результаті
А. руйнівної роботи льодовиків
Б. руйнівної роботи підземних вод
В. творчої роботи морів
Г. творчої роботи вітру
Завдання 10 (3 бали)
Річки якого материка несуть свої води в усі чотири океани?
А. Австралії
Б. Північної Америки
В. Євразії
Г. Африки
Завдання 11 – 14 мають на меті встановлення відповідності. До кожного
рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою.
Завдання 11 (10 балів)
Знайдіть відповідність між країною та її офіційною мовою:
А. Колумбія;
1. Шведська;
Б. Фінляндія;
2. Іспанська;
В. Єгипет;
3. Португальська;
Г. Австралійський Союз.
4. Англійська;
5. Арабська.
Завдання 12 (10 балів)
Знайдіть відповідність між географічним поясом і природною зоною:
А. Тропічний;
1. Вічнозелені твердолистяні ліси і чагарники;
Б. Помірний;
2. Мішані ліси;
В. Субтропічний;
3. Савани і рідколісся;
Г. Субекваторіальний.
4. Тундра;
5. Перемінно-вологі ліси.
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Завдання 13 (10 балів)
Установіть відповідність між образною та географічною назвою країни.
А. «Країна ранкового сонця»;
1. Індія;
Б. «Туманний Альбіон»;
2. Японія;
В. «Країна пшеничного колоска»;
3. Канада;
Г. «Найкращий діамант у короні англійської королеви» 4.Велика Британія
5. Німеччина.
Завдання 14 (10 балів)
Установіть відповідність між природними процесами та
геосферами, взаємопроникнення та взаємодію яких ці процеси
забезпечують.
А. випаровування з поверхні водойм;
1. літосфера та біосфера;
Б. фізичне вивітрювання;
2. атмосфера та літосфера;
В. ерозія та абразія;
3. гідросфера та літосфера;
Г. дихання;
4. біосфера та атмосфера;
5.гідросфера та атмосфера
Завдання 15 має на меті розв’язання задачі, та вибору правильної
відповіді
Завдання 15 (30 балів)
Яку відстань (у км) від Львова до Почаєва потрібно подолати
пілоту гелікоптера, якщо його маршрут відповідає відрізку 1см на карті
масштабу 1: 12000000? Скільки часу необхідно пілоту для подолання цієї
відстані, якщо середня швидкість гелікоптера 240 км/год.

