
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 
 

8-9 клас 
Завдання виконують учні, які перейшли в 8 та 9 класи 

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

Завдання 1 
Це велике мальовниче озеро розташоване на висоті 1134 м. над рівнем 

моря. Через велику площу в ньому спостерігаються припливи і відливи. 
Цікавою особливістю озера є те, що по ньому плавають острова, на які 
вирішуються опускатися тільки птахи. 

Питання. Як називається озеро? Де воно розташоване? Чому великі 
валуни на його берегах опівдні практично не дають тіні? 6 балів 

 

Завдання 2 
Перший географічний атлас був створений в 1570 році. Всі мореплавці 

16 і початку 17 століть користувалися цим атласом, який налічував 70 карт 
великого формату, що супроводжується пояснювальним текстом. 

Питання. Хто був творцем першого географічного атласу? З чого були 
зроблені листи атласу? Хто вперше ввів назву «Атлас» для збірки карт. 6 балів 

 

Завдання 3 
Ґрунти відіграють найважливішу роль у світовому виробництві 

продовольства, проте в світі не приділяється належної уваги цьому 
«мовчазному союзнику у боротьбі з недоїданням».  

Питання. Вкажіть існуючі ґрунтово-екологічні проблеми і причини їх 
походження в наступних регіонах світу: о Калімантан, плато Ордос, плато 
Дарфур, Сахель. В межах якої з перерахованих територій поширені зональні 
типи ґрунтів що мають найнижчу природну родючість? Назвіть даний тип 
ґрунту. 12 балів 

 



Завдання 4 
Всім відомі імена мандрівників М. Поло та Ібн-Батут подорожі яких 

розтягнулися на довгі роки. Під час своїх мандрів вони здолали десятки тисяч 
кілометрів, відвідали десятки країн та залишили нащадкам свої враження. Але 
все-таки рекордсменом такого ґатунку є наш співвітчизник. Його мандри 
тривали більше ніж на пів життя.  

Питання. Назвіть ім’я мандрівника та доведіть що його можна сприймати 
не тільки як мандрівника-філософа, але й як географа. 6 балів 

 

Завдання 5 
Всіх перерахованих дослідників (крім одного): Х.С. Елькано, Дж. Кук, 

Ф. Дрейк, Ю.Ф. Лисянський, Ф.Ф. Беллінсгаузен, Х. Колумб, Ф.Ф. Конюхов, 
Ю.А. Гагарін об'єднує найважливіше досягнення.  

Питання. Назвіть дослідника, який такого досягнення не має. 6 балів 

 

Для того, щоб відповісти на запитання перейдіть за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgIneZAYZvxypFGfMm-
TVxHQKskZ6dOat5ALy0P_MbUbgZvA/viewform 

 


