Պատասխաններ
Աշխարհագրություն առարկայի 2018 թ. դպրոցական օլիմպիադայի
հանրապետական փուլի
/ գնահատման քայլը – 0,25 միավոր /
11 – 12–րդ դասարաններ
1.

Իրաք, ԱՄԷ, Կատար, Ինդոնեզիա, Լիբիա, Ալժիր, Նիգերիա, Վենեսուելա

2.

2.

3.

2.

4.

1. տրանսպորտային սպասարկում
2. բժշկական սպասարկում
3. ռեկրեացիոն սպասարկում
4. բնակարանային – կենցաղային սպասարկում
5. երեխաների դաստիարակության և կրթության սպասարկում
6. առևտրի և հասարակական սննդի սպասարկում
7. մշակութային սպասարկում
8. վարկաֆինանսական սպասարկում

5. Մեզոզոյան – Տրիաս, Յուրա, Կավիճ
6.

Կայնոզոյան – Պալեոգեն, Նեոգեն, Անթրոպոգեն

Նախ՝ մագնիսական հակումն այն անկյունն է, որն ընկած է մագնիսական և աշխարհագրական
միջօրեականների միջև: Հակումը լինում է արևելյան (աջ կամ դրական), արևմտյան (ձախ կամ
բացասական) և զրո:
Եթե մագնիսական հակումն արևելյան է, ապա իսկական ազիմուտը (ԱԻ) հավասար է մագնիսական
ազիմուտին (ԱՄ) գումարած մագնիսական հակման անկյունը (a)՝

ԱԻ = ԱՄ + a

Եթե հակումն արևմտյան է, ապա ԱԻ = ԱՄ – a: Եթե հակումը զրո է, ապա ԱԻ = ԱՄ:
7.

Վարելահողերի ընդհանուր տարածքը կլինի՝ 30 000 000

. 1,8 = 54 000 000 հա

Կանադայի տարածքը 10 մլն. կմ է, որը հավասար է 1 000 000 000 հա-ի:
2

54 000 000

. 100

: 1 000 000 000 = 5,4 %:

8.

1. 5 –րդ ժամ. գոտի,

2. 310:

9.

Շիլկա և Արգուն -- Ամուր

Բիյա և Կատուն -- Օբ

Մարանյոն և Ուկայալի -- Ամազոն

Մեծ Ենիսեյ (Բիյ-Խեմ) և Փոքր Ենիսեյ (Կա-Խեմ) -- Ենիսեյ

10.

1. ճիշտ է

2. ճիշտ է

11.

1. պարենային (սննդային) բույսեր
1. սխալ է

13.

Ջերմոցային հիմնական գազերն են.
1. ածխածնի երկօքսիդ (CO2)
4. օզոն (O3)

4. ճիշտ է

2. դեղաբույսեր

4. տեխնիկական բույսեր
2. սխալ է
3. ճիշտ է

12.

14.

3. սխալ է

5. սխալ է
3. կերաբույսեր

5. դեկորատիվ բույսեր
4. ճիշտ է
5. ճիշտ է

2. մեթան (CH4)

6. ճիշտ է

6. սխալ է

3. ազոտի ենթօքսիդ (N2O)

5. քլորֆտորածխաջրածին (CLFCs) կամ ֆրիոն

1. տարածքային գործոն

2. գիտատարության (ԳՏՀ - ի) գործոն

3. տնտեսաաշխարհագրական դիրքի գործոն

4. էկոլոգիական գործոն

5. տրանսպորտային գործոն

6. էներգետիկ գործոն

7. աշխատանքային ռեսուրսների (աշխատուժի) գործոն
8. բնական պայմանների և բնական ռեսուրսների (բնառեսուրսային) գործոն
9. տարածքային համակենտրոնացման գործոն և այլն:

