Հարցաթերթ
Աշխարհագրություն առարկայի օլիմպիադայի մարզային փուլ - 2021 թ.
11 - 12-րդ դասարաններ - տևողությունը՝ 120 րոպե
1. Թվարկել առնվազն ութ երկիր, որոնց տարածքով կամ սահմանով
հոսում է Դանուբ գետը…………………………………………………………………………………….....
2 միավոր
2. Ո՞րն է ԱՄՆ-ի…………………………………………………………………………………………………..
1 միավոր
1. ավտոմոբիլաշինության մայրաքաղաքը (խոշոր կենտրոնը),
2. ավիահրթիռաշինության մայրաքաղաքը,
3. մետաղաձուլության մայրաքաղաքը,
4. նավթաքիմիայի մայրաքաղաքը:
3. Որոշել Արեգակի ճառագայթների անկման անկյունները Երևանում հունիսի 22-ին
և դեկտեմբերի 22-ին, կեսօրին (պատասխանը հիմնավորել հաշվարկով)…………………………….
2 միավոր
4. Երկրի բնակչության թիվը 40 մլն մարդ է, քաղաքային բնակչության թիվը՝ 32 մլն,
իսկ մեկ տարվա ընթացքում ծնվածների թիվը՝ 600 000 մարդ: Որոշել………………………………..
2 միավոր
1. ուրբանիզացման մակարդակը (%),
2. ծնելիության գործակիցը (%o):
5. 10 – 25 մլն տարի առաջ, Եվրասիայի արևելյան և Ամերիկա աշխարհամասի արևմտյան
ափերին ընթանում էին լեռնակազմական ակտիվ պրոցեսներ:
Որոշել պրոցեսների ընթացքի ……………………………..........................................................................
2 միավոր
1. ա) երկրաբանական դարաշրջանը,
բ) ժամանակաշրջանը,
գ) ծալքավորությունը,
դ) գեոսինկլինալային գոտին,
2. հրաբխականության հետևանքով առաջացած ապարատեսակները (թվարկել դրանցից 8-ը):
6. Թվարկել առնվազն ութ երկիր, որոնք անմիջապես ելք ունեն Բալթիկ ծով………………………….
2 միավոր
7. Կազմել <<պետություն – արտահանող գլխավոր ապրանքատեսակ>>
համապատասխան զույգերը……………………………………………………………………………..…
2 միավոր
1. Հունաստան
ա/ անագ
2. Գանա
բ/ նավթ
3. Վենեսուելա
գ/ կակաո
4. Բրազիլիա
դ/ ձիթապտուղ
5. Սուրինամ
ե/ սուրճ
6. Հարավ Աֆրիկյան Հանրապետություն
զ/ ալմաստ
7. Արգենտինա
է/ բոքսիտ
8. Բոլիվիա
ը/ գինի

8. Աշխարհի բնակչության ազգային կազմի վերաբերյալ տրված պնդումներից
որո՞նք են ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ…………………………………………………………………………….
1,5 միավոր
1. Այն երևույթը, երբ ամրապնդվում է ազգի լեզվական և մշակութային ընդհանրությունը,
երբ ազգը դառնում է ավելի միասնական ու ամրակուռ, կոչվում է ազգի միաձուլում
(ասիմիլացիա):
2. Ազգի բնորոշ հատկանիշներից են ծագումը, լեզվի, մշակույթի և հոգեբանական
խառնվածքի ընդհանրությունները:
3. Բնակչության ազգային և կրոնական կազմերի սահմանները մշտապես համընկնում են:
4. Բնակչության ազգային և լեզվական կազմերը աշխարհի առանձին տարածաշրջաններում
չեն համընկնում:
5. Ազգն ունի ազգությանը բնորոշ հատկանիշներ, սակայն սոցիալ-տնտեսական զարգացման
ավելի ցածր աստիճանի վրա է, քան ազգությունը:
6. Աշխարհում խոշորագույն լեզվաընտանիքը հնդեվրոպականն է, իսկ ամենատարածված
լեզուն՝ չինարենը:
9. Հայկական լեռնաշխարհի վերաբերյալ տրված պնդումներից
որո՞նք են ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ……………………………………………………………………………..
1,5 միավոր
1. Հարավ – արևելքում գտնվում է Սավալան (Սեբելան) հրաբխային վիթխարի զանգվածը:
2. Արևելապոնտական լեռների ամենաբարձր գագաթը Ծաղկավետն է:
3. Մեծ Արարատից դեպի արևմուտք ձգվում է Հայկական Պար լեռնաշղթան:
4. Հայկական հրաբխային բարձրավանդակի կենտրոնական մասում վեր են խոյանում
Արագածը և Գեղամա լեռնավահանը:
5. Միջնաշխարհի ցածրադիր գոգավորություններում տարածվում է լեռնաանտառային
լանդշաֆտը:
6. Հյուսիսում տարածվում են Ներքին Տավրոսի լեռները:
10. Գրել նշված լեռնաշխարհների ու լեռնաշղթաների բարձր գագաթները և դրանք
դասավորել հյուսիսից հարավ ճիշտ հերթականությամբ……………………………………………….
2 միավոր
Եթովպական, Պոնտոս, Մեծ Կովկաս, Անդեր:
11.

<<Ավտոմոբիլային

ընկերություն – պետություն>> զույգերից ընտրել ճիշտը…………………………..

1 միավոր
1. <<Ֆիատ>> – Իտալիա
3. <<Ֆորդ>> – Գերմանիա
12.

2.
4.

<<Պեժո>>

– Իսպանիա
- Կորեա

<<Տոյոտա>>

<<Ջերմոցային

էֆեկտը>> պայմանավորված է……………………………………………………………..
1 միավոր
1. Արեգակի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ինտենսիվությամբ,
2. սառցադաշտերի հալմամբ,
3. մթնոլորտի շրջանառությամբ,
4. մթնոլորտում ջրային գոլորշիների և ածխաթթու գազի քանակի ավելացմամբ:

Առարկայական հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Թ. Գրիգորյան

