Հարցաթերթ
Աշխարհագրություն առարկայի օլիմպիադայի մարզային փուլ - 2021թ.
9-րդ դասարան - տևողությունը՝ 120 րոպե
1. Ո՞ր պետությունների սահմանով են հոսում…………………………………………………………...…..
1 միավոր
ա) Ռիո Գրանդե
բ) Սուրբ Լավրենտիոս գետերը
2. Կազմել փոխկապակցված չորս զույգ………………………………………………………...……………..
1 միավոր
Թուրքիա, սինթոիզմ, կոնֆուցիականություն, Ճապոնիա, շիիզմ, Չինաստան, սուննիզմ, Եմեն:
3. Յուրաքանչյուր շարքից դուրս գրել ավելորդը………………………………………………………….….
1 միավոր
1. Ճորոխ, Վոլգա, Դնեպր, Ռիոնի
2. կարկուտ, անձրև, ցող, ձյուն
3. շաքարի ճակնդեղ, ցորեն, արևածաղիկ, սոյա
4. տեղումնաչափ, խոնավաչափ, կողմնացույց, ճնշաչափ:
4. Շարքից դուրս գրել ծովային նավահանգիստները…………………………………………………….…..
1 միավոր
Վարշավա, Միլան, Մարսել, Հանոյ, Ադեն, Մումբայ, Ասունսիոն,
Հռոմ, Պրետորիա, Սանտյագո, Կանբերա, Սան – Ֆրանցիսկո:
5. Ի՞նչ են լյանոսը, պրերիան, սելվասը և պարամոսը: Որտե՞ղ են
գտնվում դրանցից յուրաքանչյուրը………………………………………………………………………....
2 միավոր
6. Մերձհասարակածային գոտում մթնոլորտային տեղումները տարվա ո՞ր
սեզոնին են գերակշռում և ինչու՞…………………………………………………………………………….
1 միավոր
7. Ընտրել մայրաքաղաքների այն խումբը, որի բնակչության մեծ մասը
դավանում է ուղղափառություն..………………………………………………………………………….…
1 միավոր
1. Փարիզ, Վարշավա, Մանիլա,
2. Մոսկվա, Աթենք, Թբիլիսի
3. Սեուլ, Սանտյագո, Բրազիլիա,
4. Ռիգա, Օտտավա, Մադրիդ
8. Նստվածքային օրգանական ծագման ապար չէ…………………………………………………………....
1 միավոր
1. կրաքարը,
2. քարածուխը,
3. կավիճը,
4. Կավը
9. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ……………………………………………………………………………………….…..
1 միավոր
1. Մթնոլորտն ամբողջությամբ մտնում է աշխարհագրական թաղանթի մեջ:
2. Ըստ բարձրության 1 մ3 օդի ծավալը փոքրանում է:
3. Օզոնի շերտը ձևավորվում է ներքնոլորտի ստորին շերտում:
4. Մթնոլորտի գազային կազմում ամենամեծ բաժինն ունի թթվածինը:
10. Սննդի արդյունաբերության վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ…………………………………………
1 միավոր
1. Ունի համատարած տեղաբաշխում:
2. Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության առաջընթացը պայմանավորող ճյուղերից մեկն է:
3. Որոշ արտադրություններ չեն հենվում գյուղատնտեսական հումքի օգտագործման վրա:
4. Մի խումբ արտադրություններ (շաքարի, գինու-կոնյակի, պանրի) տեղաբաշխվում են
հումքի աղբյուրների մոտ:

11. Ժամային գոտիների վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք են
ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ…………………………………………………………………………………..…….
1,5 միավոր
1. Լոնդոնը 1-ին ժամային գոտում է:
2. Մագելանի արշավախումբը 1 օր կորցրել էր, որովհետև վերադառնալիս
նավարկել էր արևմուտքից արևելք ուղղությամբ:
3. Ժամային գոտիների սահմանները ցամաքի վրա անցկացվում են պետական
կամ վարչական սահմաններով:
4. Ժամային գոտիները սահմնազատվում են զուգահեռականներով,
որոնք իրարից հեռու են 15 0 –ով:
5. Զրոյական կամ 24-րդ ժամային գոտին գտնվում է արևելյան երկայնության
70 30/ - 220 30/ միջօրեականների միջև:
6. Ամսաթվի փոփոխման գիծն ընդունված է անցկացնել 180 0 միջօրեականով,
Բերինգի նեղուցով անցնող միջօրեականով և այլ շեղումներով:
12. Աշխարհի բնակչության վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք են
ճիշտ, որո՞նք՝ սխալ………………………………………………………………………………………...
1,5 միավոր
1. Ժամանակակից խառը ռասաների ներկայացուցիչները մեծ տարածում ունեն
Լատինական Ամերիկայում:
2. Բնակչության վերարտադրությունը հիմնականում պայմանավորված է երկրի
պետական կառուցվածքով:
3. Զարգացած երկրների մեծ մասում բնակչության սեռային կազմում գերակշռում են տղամարդիկ:
4. Ցանկացած երկրի բնակչության սեռատարիքային կառուցվածքը կախված է բնակչության
վերարտադրության բնույթից:
5. Ռասաների բնութագրիչ հատկանիշներն են լեզուն, մշակույթը և կրոնը:
6. Տարաբնակեցման վրա ազդող հիմնական և որոշիչ գործոնը տնտեսականն է՝
արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, տրանսպորտը և սպասարկման ոլորտը:
13. Երկու քաղաքներ գտնվում են նույն միջօրեականի վրա: Դրանցից մեկը գտնվում է
հս. լ. 320 30/ - ի, իսկ մյուսը՝ հվ. լ. 100 30/ - ի վրա: Որոշել դրանց միջև եղած
հեռավորությունը կիլոմետրով……………………………………………………………………………...
1 միավոր
14. Երկրում բնակչության թիվը 12 մլն. է, իսկ գյուղական բնակչությունը՝ 4 մլն. մարդ:
Որոշել ուրբանիզացման մակարդակը…………………………………………………………………….
1 միավոր
15. ՀՀ տրված լեռնագագաթներից որո՞նք ունեն հրաբխային ծագում…………………………………….
2 միավոր
Թեժ լեռ, Ծղուկ, Ուրասար, Գոգի, Արմաղան, Կապուտջուղ, Աժդահակ, Աչքասար, Ուրծ,
Խուստուփ, Լալվար, Մեծ Եղնախաղ, Արայի լեռ, Միափոր, Բովաքար, Մեծ Իշխանասար,
Արագած:
16. Դուրս գրել սահմանադրական միապետությունները……………………………………………………
1 միավոր
Իտալիա, Ճապոնիա, Պորտուգալիա, Նիդերլանդներ, Իսպանիա, Սաուդյան
Արաբիա, Օման, Լյուքսեմբուրգ, Ռումինիա, Չեխիա, Հունաստան, Վատիկան:
17. Երկրակեղևում ամենատարածված տարրն է……………………………………………………………..
1 միավոր
1. երկաթը
2. ալյումինը,
3. նիկելը,
4. Մանգանը
Առարկայական հանձնաժողովի նախագահ՝
Ա. Թ. Գրիգորյան

