
Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 

Інтелектуальні змагання з географії 

І (заочний) тур 2019 рік 

 

9 клас 

Завдання виконують учні, які перейшли в 10 клас 

(також дане завдання можуть виконувати учні 6, 7, 8, 9 класів) 

 

Роботи учнів, які перейшли в 10-й клас, не приймаються 

 

Завдання 1 

 

Щороку по всьому світу викидається 40000000 тонн побутових електроприладів. 

Старі комп'ютери і мобільні телефони  перетворюються в гори отруйних відходів. 

Чому більша частина цього сміття перетікає з розвинених країн до країн, що 

розвиваються. Що ви знаєте про  закони щодо обов'язкової переробки технічного 

сміття? Яка конвенція є основою для цих законів. Чому деякі країни, наприклад США, 

не ратифікували цю угоду. 12 балів. 

 

Завдання 2 

 

Проаналізуйте сучасний етап зміни чисельності населення на Землі. 

Проаналізуйте залежність зростання кількості населення від соціально-економічних 

умов розвитку країн. Поясніть парадокс глобальної продовольчої проблеми: в 

економічно розвинутих країнах, розташованих в менш сприятливих природно-

кліматичних умовах, спостерігається надлишок продовольства, а в країнах, що 

розвиваються, які мають більш сприятливі агрокліматичні ресурси та сільське 

господарство як провідну галузь економіки, відчувають дефіцит продовольства.         

(12 балів) 

 

Завдання 3 

 

Побудуйте діаграми річного ходу температур та опадів в різних кліматичних 

поясах Африки. Характеризуйте кліматичні діаграми, поясніть різницю між ними.     

(12 балів) 

 



Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 

Інтелектуальні змагання з географії 

І (заочний) тур 2019 рік 

 

10-11 клас 
 

Завдання виконують учні, які перейшли в 10 та 11 класи 

(також дане завдання можуть виконувати учні 6-9 класів) 

 

Завдання 1 

 

Потужна тепла течія Гольфстрім є найважливішим кліматичним фактором. Що 

відбудеться з кліматом багатьох регіонів планети (назвіть яких), якщо діяльність 

Гольфстріму припиниться?  Дослідіть увесь ланцюжок природних змін. (12 балів) 

 

Завдання 2 

 

Досить поширеною є думка: «Аварія на Чорнобильській АЕС з 

багатомільярдними втратами та згубним впливом радіації на здоров’я мільйонів людей 

висвітлила хибність розвитку атомної енергетики в Україні та світі». Підтвердіть або 

спростуйте це твердження. Якою буде, на вашу думку, енергетична стратегія України 

в майбутньому? (12 балів) 

 

 

Завдання 3 

 

Проаналізуйте, як впливає географічне положення країн на їх економічний 

розвиток. Що таке «коефіцієнт приморського положення»? В яких країнах цей 

показник дорівнює нулю, а у яких, навпаки, значний?  Проаналізуйте, чи завжди 

держави з найбільшим коефіцієнтом мають найкраще географічне положення? Чи 

впливають природно-географічні закономірності узбережжя країн на динаміку цього 

показника. Поясніть свою відповідь на прикладі різних країн.   (12 балів) 

 

 


