
Հարցաթերթ 

Աշխարհագրություն առարկայի 2018 թ. դպրոցական օլիմպիադայի 

մարզային  (քաղաքային) փուլի 

(տևողությունը – 150 րոպե) 

 

9 - րդ դասարան 

 

1. Դուրս  գրել  այն  պետությունները,  որոնք  ելք չունեն  ծով կամ օվկիանոս.....................................1 միավոր 

Եթովպիա,  Բոլիվիա,  Էրիթրեա,  Նիգեր,  Ուրուգվայ,  Կոտ Դ)Իվուար,   

Բուրկինա Ֆասո,  Նիգերիա,  Մոնակո,  Հորդանան,  Եմեն,  Սալվադոր  

2. Դուրս գրել այն լճերը, որոնց ջրերը ելք ունեն  օվկիանոս կամ նրան պատկանող ծով.................. 1 միավոր 

Կասպից,    Բայկալ,   Տիտիկակա,   Թանա,  էյր,  Չադ,    Լադոգա,   Իսիկ Կուլ,  Օնտարիո,   

Բալխաշ,  Սևանա,  Արալ 

3. Կազմել փոխկապակցված չորս զույգ ...................................................................................................... 1 միավոր 

Կագերա,  Թերեք,  Կասպից,  Նիագարա,  Արալ,  Օնտարիո,   Սիրդարյա,  Վիկտորիա 

4. Կազմել փոխկապակցված չորս զույգ ...................................................................................................... 1 միավոր 

դաոսիզմ,  Պակիստան,  Չինաստան,  սուննիզմ,  Նեպալ,  շիիզմ,  հինդուիզմ,  Իրաք 

5. Ո՞ր պնդումն է ճիշտ......................................................................................................................................1 միավոր 

1. Որքան փոքրանում է քարտեզի մասշտաբը, այնքան մեծանում են մանրամասները և  

ընդգրկվող տարածքը: 

2. Որքան փոքրանում է քարտեզի մասշտաբը, այնքան մեծանում  են մանրամասները,   և  

փոքրանում է  ընդգրկվող  տարածքը: 

3. Որքան փոքրանում է քարտեզի մասշտաբը, այնքան փոքրանում են մանրամասները  և  

ընդգրկվող  տարածքը: 

4. Որքան փոքրանում է քարտեզի մասշտաբը, այնքան փոքրանում են մանրամասները,  և 

մեծանում է ընդգրվող տարածքը: 

6.   Ժամը քանի՞սը կլինի Տոկիոյում (արլ. ե. 1400 ), եթե նույն պահին Պրահայում (արլ. ե. 140 )  

      ժամը 13 : 35  է..................................................................................................................................................1 միավոր 

1. 17 : 35                       2.   19 : 35                          3.   21 : 35                         4.   23 : 35 

7.   Նստվածքային օրգանական ծագման ապար է........................................................................................1 միավոր 

      1.   կավը                        2.   տուֆը                           3.  ավազը                        4.   կրաքարը 

8.   Ալթայան լեզվաընտանիքին պատկանող լեզուներ են...........................................................................1 միավոր 

      1.    չինարենը և ճապոներենը                                2.   հինդին և արաբերենը 

       3.   թուրքերենը և ուզբեկերենը                              4.   պարսկերենը և քրդերենը 

9.   «Մշակաբույս – առաջատար երկիր» զույգերից ընտրել սխալը............................................................1 միավոր 

      1.   թեյ – Հնդկաստան                                                2.   վուշ – Ռուսաստան 

       3.   կաուչուկատու հևեա – Մալայզիա                  4.   սուրճ – Եթովպիա 

10.  Լյանոսը..........................................................................................................................................................1 միավոր 

       1.   Օրինոկոյի դաշտավայրի սավանան է, 

        2.   Բրազիլական սարահարթի սավանան է, 

        3.   Հասարակածային խոնավ անտառն է, 

        4.   Լա Պլատայի դաշտավայրի տափաստանն է: 



 

11.  Երկու օբյեկտներ գտնվում են հասարակածի վրա: Դրանցից մեկը գտնվում է արմ. ե. 1380 – ի, 

       իսկ   մյուսը՝  արլ. ե. 1240 – ի վրա:  Որքա՞ն է  դրանց  միջև  ամենակարճ   հեռավորությունը  

       կիլոմետրերով................................................................................................................................................1 միավոր   

12.  Երկրում քաղաքաբնակների թիվը 6 մլն է, իսկ ամբողջ բնակչության թիվը՝ 8 մլն: Որքա՞ն է  

       ուրբանիզացման մակարդակը....................................................................................................................1 միավոր 

13.  Մահմեդական երկրի մայրաքաղաք չէ......................................................................................................1 միավոր 

       1.   Ջակարտան                  2.   Իսլամաբադը                   3.   Մասկաթը                    4.   Բանգկոկը 

14.  Մթնոլորոտում ջրային գոլորշիների վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք եմ ճիշտ, 

       որո՞նք՝  սխալ...............................................................................................................................................1,5 միավոր 

1. Փետրավոր ամպերն ամենաբարձր և ամենաբարակ ամպերն են և տեղումներ չեն առաջացնում: 

2. Ցողը բույսերի և այլ առարկաների վրա սառցե բյուրեղիկների՝ ձյան  նմանվող նստվածքն է: 

3. Կարկուտն առաջանում է տարվա ցուրտ սեզոնին: 

4. Մթնոլորտից Երկրի վրա հեղուկ կամ պինդ վիճակով թափվող ջուրն անվանում են մթնոլորտային 

տեղումներ: 

5. Տեղումների քանակն արտահայտում են տոկոսներով: 

6. Եղյամը բույսերի և այլ առարկաների վրա ջրային մանր կաթիլների նստվածքն է: 

15.   ՀՀ սննդի արդյունաբերության վերաբերյալ տրված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ, 

        որո՞նք՝  սխալ..............................................................................................................................................1,5 միավոր 

1. Գինու, կոնյակի և պահածոների արտադրություններն ունեն արտահանման մեծ նշանակություն: 

2. Ճյուղն ամբողջովին բավարարում է մեր երկրի բնակչության պահանջարկը: 

3. Արդյունաբերության կառուցվածքում ամենացրված տեղաբաշխում ունեցող ճյուղն է: 

4. Ճյուղի բազմաթիվ ենթաճյուղեր գիտատար են: 

5. Պտուղների և բանջարեղենի արտադրությունները մասնագիտացված են: 

6. Երևանի կոնյակի գործարանը հայ – ֆրանսիական համատեղ ձեռնարկություն է: 

16.  Դուրս գրել պառլամենտական հանրապետությունները.......................................................................1 միավոր 

        Մոնղոլիա,  Իտալիա,  Նորվեգիա,  Իսպանիա,  Հունաստան,   Մալայզիա,   ԱՄՆ,  

         Բրազիլիա,  Իրան,  Ճապոնիա,  Պորտուգալիա,  Բելգիա 

17.  Գրել  այն  կենդանատեսակների   համարները,  որոնք  տարածված  են  հիմնականում   

        Հյուսիսային Ամերիկայում.........................................................................................................................1 միավոր 

1. նանդու              2.   բևեռային բու                       3.   պումա                  4.   կարիբու եղջերու 

5.   բիզոն                 6.   լեմինգ                                   7.   մրջնակեր            8.   կոնդոր 

18.  Գրել Արևելյան Եփրատի հովտում գտնվող դաշտերի համարները....................................................1 միավոր 

        1.   Կարնո                 2.   Բասենի                                3.   Ճապաղջրի          4.   Կամախի 

         5.   Մշո                      6.   Մանազկերտի                    7.   Երզնկայի             8.   Ալաշկերտի 

19.  Տրված պետությունները դասավորել բնակչության թվաքանակի աճման կարգով.........................1 միավոր 

       1.   Թուրքիա                                    2.   Նիգերիա 

       3.   Մեքսիկա                                   4.   ԱՄՆ 

 

 

Առարկայական հանձնաժողովի նախագահ՝                                                      Ա.  Թ.  Գրիգորյան 

 


