
І   ЕТАП ШКІЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ З ГЕОГРАФІЇ 2018- 2019 Н. Р. 

8  КЛАС 

 

                           |  ТЕСТИ    . 

1.Давньогрецький математик і географ, що вперше визначив розмір Землі, увів поняття «меридіан» і 

виміряв його довжину: 

а) Піфагор     б) Ератосфен    в) Птолемей    г) Геродот   

2. Яка з цих океанічних течій – холодна: 

а) Куросіо     б) Північноатлантична    в) Бенгальська  г) Гвіанська 

3. В якого  з перелічених озер найбільша площа поверхні: 

А) Вікторія       б) Онтаріо       в) Байкал     г) Гурон    д) Ейр 

4. Який числовий масштаб карти, якщо 1 см на ній відповідає 1000м на місцевості: 

а) 1: 100000    б) 1: 1000             в) 1:10       г) 1: 100 

5.Розташуйте міста відповідно до зростання їхньої географічної широти: 

а) Мурманськ     б) Сімферополь     в)  Київ     г) Алжир       д) Вінниця 

6. До проявів внутрішніх сил Землі належать: 

а) вивітрювання    б) вулканізм      в) тектонічні рухи     г) абразія 

7. Час, що визначається за меридіаном для окремих точок на поверхні Землі: 

а) поясний    б) місцевий     в) лінійний     г) всесвітній 

8. Назвіть прилад для виміру глибини водойм: 

а) термометр     б) барометр     в) ехолот    г) анемометр 

9. Під яким кутом земна вісь нахилена до площини орбіти: 

а)61 35       б )23 30      в) 66  33       г) 66 50 

10.Яка тривалість місячної доби: 

а) 29, 5 земної доби      б) 7,5 земної доби     в) 24 години     г) 12 годин 

11. Область у надрах де народжується землетрус: 

а) епіцентр    б) гіпоцентр   в) гідрометцентр 

12 Найбільший півострів світу: 

а) Аравійський      б) Індостан     в) Аляска     г) Сомалі 

13 Скільки відсотків від обсягу гідросфери Землі зосереджено у Світовому океані: 



а) 65,4%     б) 71%      в)96,5%      г) 80% 

14.Які види атмосферних опадів виділяються безпосередньо з повітря: 

а) іній    б) дощ    в)  град    г) роса д) туман 

15. Коли спостерігається найдовший світловий день у північній півкулі: 

А)22 червня   б) 22 грудня   в) 23 вересня    г) 21 березня   д) 25 січня 

 

             ІІ-ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР 

1.Охарактеризуйте в межах України тектонічну будову Східноєвропейської платформи та рельєф, шо їй 

відповідає. Поясніть, чи можна вважати формування рельєфу території закінченим, якщо в її основі лежить 

давня платформа? 

           ІІІ-БЛІЦ- ТУРНІР 

1.Чому в горах Атлас , особливо в нічну пору, чути сильні вибухи? 

2.Через який материк можна провести найбільшу кількість меридіанів? Чому? 

3.Чи є на земній кулі географічні об’єкти , які можна визначити тільки за однією координатою? Назвіть їх? 

4.Які повітряні маси , що проникають на територію України взимку, спричиняють снігопади і відлиги, а влітку 

пом’якшують спеку, підвищують вологість і приносять опади? 

5.Ким і коли був створений перший глобус ? Які материки були на ньому відсутні? 

6.Яка відмінність між магнітним меридіаном і дійсним меридіаном? 

         ПРАКТИЧНИЙ ТУР 

1.Азимут пункту В  відносно пункту А дорівнює 60  .Відстань від пунктуА до пункту по прямій лінії  складає 6 

км. Але на шляху від А до В лежить болото. Тому з пункту А до пункту В потрібно йти через пункт С за 

азимутом 90  .Визначте протяжність цього шляху, якщо масштаб плану 1: 100000 

2. У Лондоні за всесвітнім часом полудень. Котра година за місцевим часом у столиці нашої держави? 

  

 \ 
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            І ТЕСТИ 

1.Островів в Океанії налічується близько: 

а) 1000    б) 5000     в) 10000    г) 20000 

2. Течія Західних вітрів знаходиться :  а) у Тихому океані   б) у Атлантичному океані   в) в Індійському океані.  

3.Найбільші глибини знаходяться в океані: 

 а) Атлантичному;  б) Тихому;   в) Індійському. 

4.Наймолодшим за геологічною будовою є океан:  

а) Північно- Льодовитий;   б) Індійський;     в) Атлантичний;  г) Тихий; 

5.Середня солоність вод Світового океану:  а) 40%;    б) 35%;   в) 20%. 

6. Води чотирьох океанів омивають материк: а) Північна Америка; б) Євразія; 

в)Антарктида. 

7. Яка протока відділяє Африку від Європи:  а) Мозамбіцька; б) Гібралтарська; в) Баб-ель- Мандебська. 

8. Який кліматичний пояс Африки одержує найбільше вологи: а)екваторіальний;  б) субекваторіальний;  в) 

тропічний; г) субтропічний. 

9.Д о якої раси належить корінне населення Північної Африки: а)європеоїдної; б) негроїдної; в) 

монголоїдної. 

10. Який поясний час у Лондоні, якщо у Києві 15.00. а) 17.00; б) 13.00; в) 12.00. 

11.Яка історико-  географічна назва південної території Одеської області:   

а) Бессарабія   б) Покуття    в) Буджак   г) Мармарощина.     

12.Що таке Шенгенська зона: 

а)Суд з прав людини   б)Юриичний акт  в)Договір про скасування паспортного митного контролю. 

13. В яких країнах Європи є найбільше світових міст 

а) Великобританія.  б) Німеччина.   в)Франція. 

14. Що таке аеропорт- хаб:   а) аеропорт, що його використовують авіакомпанії як пункт пересадки 

пасажирів 

б) найбільший вантажообіг     в)міжнародний туризм. 

15 . Назвати найбільші морські порти:  а) Генуя.  б )   Роттердам.  в)Тулуза.         

 

  ІІ  ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР 



1. Схарактеризуйте роль транспортної системи в економічному розвитку Європи. 

2. Пояснити роль НАТО у загальноєвропейській системі безпеки. 

        

      Iii  Бліц – Турнір 

1.Що таке рекреаційні ресурси. 

2. Що таке субурбанізація. 

3. Що таке джентрифікація. 

4. Що таке франкофонія. 

5. Поміркуйте, що мають на увазі італійц, які кажуть: «Ми- останні серед перших, але й перші серед 

останніх.» 

 

 

 

 

 

 

    

   IY ПРАКТИЧНИЙ ТУР. 

1.На скільки годин і в якому напрямку слід перевести стрілки годинника пасажирам , якщо вони 

прилетіли А) з Києва у Нью-Йорк;Б) з Варшави у Делі. 

 2. Найнижчий пункт Північної Америки знаходиться нижче рівня океану на 86 м( Долина Смерті), а 

відносна висота між найнижчим і найвищим пунктами- 6280м. Обчисліть абсолютну висоту 

найвищого пункту материка і назвіть його. Назвіть найвищі тоочки всіх інших материків. 
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А )22 червня   б) 22 грудня   в) 23 вересня    г) 21 березня   д) 25 січня 

16.Вкажіть міста-курорти України: а) Трускавець; б) Саки; в) Умань; г) Макіївка д) Сатанів. 

17.Якими по даних корисних копалин Україна забезпечена найкраще: 

а) нафтою; б) сіркою; в) бокситами; г) каоліном. 

18.Яка історико- географічна назва південної території Одеської області: 

а) Бессарабія; б) Покуття; в) Буджак; г) Мармарощина. 

19.Яку гору в Криму називають Ведмідь- горою:а) Гурзуф; б) Карадаг; в) Аюдаг                  

           ІІ ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР 

1.Визначте чинники розвитку сучасного господарства України. Які зміни відбулися в порівнянні з радянським 

періодом 

           ІІІ БЛІЦ- ТУР 

1.Яка кількість адміністративних областей знаходиться на території України? 

Назвіть найбільшу та найменшу область. 

2.Які з перерахованих міст не є обласними центрами України: Ковель, Луцьк, Сімферополь, Ужгород.  

3. Що таке температурна інверсія? Для яких районів України вона характерна? 

4.Уякій природній зоні Євразії завдяки теплій та вологій зимі поряд з породами , які скидають листя на зиму, 

ростуть вічнозелені дерева і чагарники? 

5.Перелічіть відомі вам історико- географічні області та етнографічні райони України. Назвіть географічні 

назви через які проходить межа між Європою та Азією. 

 

         I V ПРАКТИЧНИЙ ТУР 

1.Найнижчий пункт Північної Америки знаходиться нижче рівня океану на 86 м( Долина Смерті) , а відносна 

висота між найнижчим і найвищим пунктами – 6280 м. Обчисліть абсолютну висоту найвищого пункту 

материка і назвіть його. Назвіть найвищі точки всіх інших материків. 

 

 

 

 

 

 


