Աշխարհագրության մարզային փուլ - 2022 թ.
Պատասխաններ – 11-12 – րդ դասարաններ
1.

ա) 40 076 կմ : 7 կմ/ժամ = 5725 ժամ

2.

Սաքսաուլի տարիքը տարեկան օղակներով որոշել հնարավոր չէ: Նրա տարեկան օղակներն ավելանում են
խոնավության համապատասխան, իսկ դա ամեն տարի չի լինում:

3.
4.

Մերձհասարակածային գոտի, հարավային կիսագունդ:
5 000 000 – 100 %
5 000 000 – 100 %
X – 1.8%
X = 90 000 մարդ
X – 1%
2 % - 1% = 1 %,

բ) 5725 ժամ : 24 ժամ = 238,5 օր

X = 50 000 մարդ

90 000 + 50 000 = 140 000 մարդ

1 տարի հետո՝ 5 000 000 + 140 000 = 5 140 000 մարդ
5.

Նյու-Յորք, Ֆիլադելֆիա, Բոստոն, Բալթիմոր

6.

ա) Ո՛չ, քանի որ գյուղատնտեսության ապրանքային տիպ ունեցող երկրները զարգանում են
ինտենսիվ եղանակով, որպեսզի ապահովեն բարձր բերքատվություն և մթերատվություն,
արդյունքում ավելցուկով դուրս կգան միջազգային շուկա, որն էլ ապրանքային տնտեսության
էությունն է:
բ) Այո՛, բայց միայն հյուսիսային բևեռում, քանի որ չորս կողմից հորիզոնի կողմերը դեպի հարավ
են ուղղված:

7.

Պարենային հիմնախնդիրների լուծման ուղիներն են.
ա) գյուղատնտեսության ինտենսիվացումը,
բ) պարենամթերքի կորուստների նվազեցումը կամ վերացումը,
գ) ֆինանսական, տեխնիկական և մասնագիտական օգնության տրամադրումը,
դ) ոռոգման ցանցի զարգացումը,
ե) բերքատու մշակաբույսերի ներդրումը և մթերատու անասնացեղերի բուծումը,
զ) ժողովրդագրական ճիշտ քաղաքականությունը վերարտադրության 2-րդ տիպի երկրներում,
է) ընտանիքի պլանավորումը, բնակչության աճի կրճատումը,
ը) գիտատեխնիկական հեղափոխության զարգացումը և այլն:

8.

1. սխալ է

2. ճիշտ է

3. սխալ է

4. ճիշտ է

5. սխալ է

6. սխալ է

9.

1. սխալ է

2. սխալ է

3. ճիշտ է

4. սխալ է

5. սխալ է

6. ճիշտ է

10.

2) Մոնբլան

4) Կլյուչևսկայա Սոպկա

11.

1) Մեծամոր

5) Նոր Հաճըն

12.

2) ավտոմոբիլային

13.

ա) գետի անկումը՝ 235 մ,
բ) գետի թեքությունը՝ 235 մ : 940 կմ = 0.4մ/կմ
գ) գետի արագությունը՝ 30մ : 60 վրկ = 0,5 մ/վրկ
դ) գետի ծախսը՝ Q = L x hմիջ x V = 9մ x 0,8մ x 0,5 մ/վրկ = 3,6 մ 3/վրկ

14.

Անգեղակոթի, Տոլորսի, Սպանդարյանի, Շամբի:

6) Սիփան

6) Ծաղկաձոր

3) երկաթուղային

8) Ջիլո
7) Ախթալա

1) ավիացիոն

4) ծովային

