
Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

 
Інтелектуальні змагання з географії 

І (заочний) тур 2020 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 

Впродовж 5 годин подорожі пасажири поїздом перетинають залізницею 
всі природні зони: від тропічної до арктичної. Їх заздалегідь попереджають про 
необхідність спеціальної підготовки для поїздки. 

Питання. Де проходить ця залізниця? Чому необхідна спеціальна 
підготовка для поїздки? 6 балів 

 

Завдання 2 
На території цієї держави є область з середземноморським кліматом. 

Значна частка держави відноситься до субмеридіональної гірської системи. У 
столиці щодня можна бачити Сонце строго на півночі і ніколи - строго на 
півдні.   

Питання. Назвіть столицю держави, яка практично повністю 
розташоване в області альпійської складчастості. 6 балів 

 

Завдання 3 
Виберіть зі списку столицю, в якій полуденна висота Сонця над 

горизонтом 21 березня в астрономічний полудень по Бішкеку - практично така 
ж, як в Бішкеку (відрізняється від неї найменше): Москва, Абу-Дабі, Кампала, 
Вашингтон, Улан-Батор, Панама , Бу-Енос-Айрес, Рейк'явік. 6 балів 

 

Завдання 4 
 На прапорах деяких країн або суб'єктів країн зображені сузір'я, які з давніх-

давен допомагали орієнтуватися мандрівникам: 
1. назвіть ці країни; 



2. поясніть, як орієнтуватися по цим сузір'ям; 
3. з отриманого переліку виберіть країну (або країни), де сонце не можна 

побачити строго на півдні; 
4. для решти країн вкажіть, коли протягом року сонце там можна побачити 

строго на півдні; 
5. назвіть літосферні плити, на яких розташовані ці держави; 
6. вкажіть плити, переміщення яких в цілому протилежно напрямку руху 

Землі навколо своєї осі; 
7. у столицях яких держав з отриманого переліку денний час доби 10 

жовтня, коли на годиннику у жителя Тегерана 10 годині 46 хвилин?         
12 балів 

 

Завдання 5 
На Прикаспійської низовини близько семисот солоних озер. Вчені 

вважають, що в одному з них близько 40 млрд. тонн солі. 

Питання. Як називається це озеро і на скільки років вистачить цієї солі, 
якщо її будуть вживати всі жителі Землі? 6 балів 

 

Для того, щоб відповісти на запитання перейдіть за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxQf3_n-
8wYYOUoz75QBfamOMrOEMRpOMtZDsqS-r0aukYWw/viewform 


