Загальна кількість завдань – 10, максимально можлива кількість балів – 100.
Завдання 1-5 оцінюються по 15 балів
Визначте масштаб карти, якщо протяжність автомобільної дороги на ній у 10 разів
коротша, ніж на карті з масштабом 1 : 10 000
а) 1:100 000
1
а
б) 1:100 0000
в) 1:100 000 00
г) 1:100 000 000
Якою буде температура на дні шахти глибиною 600 м, якщо на поверхні вона
становить + 5ºС ?
2 а) + 29º С
г
б) + 27º С
в) + 25º С
г) + 23º С
Мандрівник знаходився на широті 3º пн. ш., потім перемістився точно за нульовим
меридіаном до Африки на 555 км та опинився в точці. Визначте широту цієї точки.
3 а) 2º пн. ш
б
б) 2º пд. ш
в) 5º пд. ш
г) 5º пн. ш
Розрахуйте амплітуду температур для міста Дніпра, в якому максимальна
температура +45º С, мінімальна -30º С.
4 а) +75º С
а
б) +15º С
в) -15º С
г) -75º С
Запаси залізної руди в басейні складають 4 млрд. тон. На скільки років вистачить
цих запасів, якщо щорічно із басейну видобувають 50 млн. тон залізної руди?
5 а)
б)
в)
г)

40 років
60 років
80 років
100 років

в

Завдання 6-10 оцінюються по 5 балів
До форм рельєфу екзогенного походження належать:
а) рифтові долини;
6 б) лаколіти;
в
в) дюни;
г) вулкани.
Яка урбанізована система – мегалополіс, є найбільшою в світі (мешкає понад 70
млн. чол.)
а) мегалополіс БосВаш
7
в
б) мегалополіс «Блакитний банан»
в) мегалополіс Токайдо
г) мегалополіс Каліфорнійський

Острів, на якому знаходиться найвищий діючий вулкан Європи:
а) Корсика
8 б) Крит
в) Сицилія
г) Сардинія
Вкажіть тип живлення річок Амудар’я, Міссурі, Сирдар’я.
а) снігове
9 б) льодовикове
в) дощове
г) змішане
Укажіть яка річка виносить найбільше радіонуклідів у Київське водосховище:
а) Десна
10 б) Тетерів
в) Рось
г) Прип’ять

в

б

г

