
Պատասխաններ 

Աշխարհագրություն առարկայի 2021թ. դպրոցական օլիմպիադայի 

հանրապետական փուլի  

 

11-12-րդ դասարաններ 

 
1. Աշխարհահամակարգը աշխարհագրական թաղանթի փոխկապակցված և փոխադարձորեն իրար վրա ազդող 

բաղադրիչներից բաղկացած տարածքային (աշխարհագրական) համակարգ է: Նրա գլխավոր բաղադրիչներն 

են՝ բնության տարրերը, բնակչությունը և տնտեսությունը: Աշխարհահամակարգի բնորոշ գծերն են՝ 

ամբողջությունը և բաղադրիչների փոխադարձ կապն ու փոխպայմանավորվածությունը: 

Աշխարհահամակարգերը լինում են՝ բնական (օրինակ՝ անապատ, գետ, լիճ), հասարակական (օրինակ՝ 

տնտեսական շրջան, գործարան) և բնահասարակական (օրինակ՝ ջրամբար, մարդածին լանդշաֆտ): 

 

2. Համաաշխարհագրական մեթոդները 8-ն են: Դրանք են. 

1.  նկարագրական,     2. համեմատական,    3. դաշտային,   4. վիճակագրական,    5. մաթեմատիկական,                      

6.  օդատիեզերական,     7.  աշխարհատեղեկատվական (ԱՏՀ),    8.  քարտեզագրական: 

 

3.   ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ն  ՄԱԿ- ին  առընթեր միջազգային կազմակերպություն է, որի գլխավոր նպատակն է  բնապահ- 

           պանական կրթության և գիտելիքների տարածումը, բնական ու մշակութային արժեքների  պահպանումը:   

 ԲՊՄՄ – ն  բնության պահպանության միջազգային միությունն է, որի գլխավոր խնդիրը կենդանի բնության           

պահպանությունն է, միջազգային Կարմիր գրքի  կազմումը և հրատարակումը:   

ՅՈՒՆԵՊ – ը ՄԱԿ –ին  կից բնապահպանական հատուկ մասնագիտացված    կազմակերպություն է, որի 

գլխավոր     խնդիրը բնական միջավայրի համամոլորակային   մոնիթորինգն է: 

 

4.  Յուրաքանչյուր էկոհամակարգ բաղկացած է 3 հիմնական  բաղադրիչներից՝ պրոդուցենտներից, 

կոնսումենտներից  

         և  ռեդուցենտներից:  

    Պրոդուցենտները  (արտադրողներ) անօրգանական նյութերից օրգանական նյութեր 

          սինթեզող օրգանիզմներն են: Դրանք հիմնականում կանաչ բույսերն են:   

    Կոնսումենտները (սպառողներ)    պատրաստի օրգանական նյութը օգտագործողներն են: 

          Դրանք  հիմնականում կենդանիներն են:   

     Ռեդուցենտները քայքայող օրգանիզմներն են՝ բակտերիաները և սնկերը: 

 

5.   

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ջրօգտագործողներ 

1.         Ջրաէներգետիկա 

 

2.      Ջրային տրանսպորտ 

3.       Ձկնային տնտեսություն 

 

 

 

1.  

Ջրսպառողներ 

1.  Կոմունալ-կենցաղային տնտեսություն 

 

2.        Արդյունաբերություն 

 

3.       Գյուղատնտեսություն 

  

 

 

1.  

 

     Ջրօգտագործումն   ըստ   նպատակահարմարության 



 

6.   Ագրոտեխնիկան  հողագործության տեխնոլոգիա է, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման հնարների 

           (ուղիների) համակարգ:   

       Ագրոտեխնիկայի խնդիրն է  ապահովել բարձր, կայուն բերքի ստացումը, աշխատանքի 

           արտադրողականության աճը, հողի բերրիության բարձրացումը:    

   Ագրոտեխնիկական միջոցառումներից են՝    ցանքաշրջանառությունները, հողի պարարտացումը և մշակումը,        

ոռոգումը, բարձր բերքատու և արժեքավոր  սերմացուներ և տնկանյութ ստանալը, բուն ցանքը և տնկումները,  

բույսերի խնամքը, բերքահավաքը և այլն: 

 

7.   <<Բնական ռեսուրսների տնտեսական գնահատում>> ասելով հասկացվում է տվյալ ռեսուրսը արտադրության 

մեջ 

      ներառելու հնարավորության և նպատակահարմարության գնահատումը: Իսկ դրա համար հաշվի են առնվում  

      հետևյալ գործոնները կամ ցուցանիշները. 

1. պաշարների հետախուզումը և գնահատումը, 

2. պաշարների քանակը և դրանց կուտակումը, 

3. պաշարների որակը, կազմը և օգտակար տարրերի բաժինը, 

4. տեղակայման և շահագործման պայմանները, 

5. ստացվող արտադրանքի միավորի վրա արված ծախսերը, 

6. տարածքի յուրացվածությունը և բնակեցվածությունը, 

7. տրանսպորտային պայմանները և հումքը սպառողներին հասցնելու համար արվող ծախսերը, 

8. առանձին ռեսուրսների զուգակցումը տվյալ տարածքի վրա, դրանք համալիր օգտագործելու  

նպատակահարմարությունը, 

9. շրջակա բնական միջավայրը պահպանելու հնարավորությունը և այլն:  

 

8.  Աշխարհագրության արդի միտումներն են. 

     1.  մարդկայնացումը,       2.  սոցիոլոգացումը,        3.  էկոլոգացումը,     4.  տնտեսագիտացումը, 

     5.  մաթեմատիկացումը,   6.  համաշխարհայնացումը (գլոբալացումը): 

 

9.  Արդյունաբերության տարածքային կազմակերպումը ձեռնարկությունների տարածքային զուգակցումն է՝ 

հիմնված  

     նյութական և աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման վրա:  

     Նկարում տրված են արդյունաբերության տարածքային կազմակերպման հետևյալ ձևերը. 

ա/  արդյունաբերական կետ,                     բ/   արդյունաբերական կենտրոն, 

գ/  արդյունաբերական հանգույց,             դ/  արդյունաբերական շրջան: 

 

10.   Բնակչության տեղաբաշխման վրա ազդող գործոններն են. 

ա/   բնական (ռելիեֆը, հողերը,  ջրագրական ցանցը,  կլիմայական պայմանները և այլն), 

բ/    տնտեսական (տնտեսության զարգացման մակարդակը, մասնագիտացման բնույթը, արտադրության և 

       տրանսպորտային ուղիների տեղաբաշխումը և այլն), 

գ/   պատմական (բնակեցման պատմական առանձնահատկությունները), 

դ/   ժողովրդագրական (բնակչության բնական աճը, միգրացիան և այլն): 

 

 

 

 

 


