
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації 
27 листопада 2016 року ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії 

11 клас 
 

Тестові завдання  
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 
(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал) 

 
1. Вкажіть штат, який був включений до складу США в 1959році: 

А. Нью-Йорк   Б. Техас    В. Гавайї    Г. Мен   
2. Продовжить речення «Пушти — це степи...» 

А. Аргентини.  Б. Угорщини  В. Румунії.   Г. Бразилії.   
3. Визначте, яка зі столиць лежить на Дунаї: 

А. Прага.  Б. Будапешт  В. Бухарест  Г. Берлін   
4. Вкажіть країну розташовану най північніше: 

А. Іспанія  Б. Іран  В. Ірландія  Г. Ісландія   
5. Вкажіть галузь спеціалізації господарства Латвії: 

А. Кольорова металургія   Б.Зернове господарство   В. Бавовництво   Г.Точне машинобудування    
6. Назвіть порт Литви, в якому зосереджені переробка риби і ремонт суден: 

А. Вентспілс  Б. Лієпая  В . Каунас   Г. Клайпеда    
7. Визначте, яка з держав займає провідне місце у світі за запасами уранових руд: 

 А. Японія     Б. Німеччина    В. Південно-Африканська Республіка     Г.  Польща 
8. Назвіть найбільший центр авіаційного машинобудування США: 

А. Лос-Анджелес  Б. Філадельфія     В. Детройт  Г. Флорида    
9. Визначте, які держави розташовані на узбережжі озера Танганьїка: 

А.Танзанія, Замбія, Республіка Конго  Б. Танзанія і Замбія   В. Заїр і Замбія    Г. Танзанія   
10. Виберіть варіант, в якому країни розставлені правильно у напрямку з півночі на 

південь: 
А. Норвегія, Швейцарія, Бельгія, Італія   Б. Мексика, Гватемала, Панама, Нікарагуа   В. Нігер, 
Нігерія, Конго, Зімбабве  Г. Туреччина, Ірак, Ємен, Катар 

11. Оберіть правильне твердження, яке стосується Норвегії: 
А. Входить і до НАТО, і до ЄС  Б. Входить до НАТО, але не входить до ЄС    В. Входить до ЄС, 
але не входить до НАТО  Г. Не входить ні до НАТО, ні до ЄС 

12. Визначте країни, що найменш забезпечені орними землями в розрахунку на одного 
жителя: 
А. Китай і Канада   Б. Японія і Австралія    В. Австралія і Китай    Г. Єгипет і Японія   

13. Вкажіть материк, який має найбільші запаси кам’яного вугілля: 
А. Африка  В.Північна Америка   Б.  Південна Америка  Г.  Євразія 

14. Вкажіть Найважливіший принцип розміщення підприємств алюмінієвої 
промисловості: 
А. Близькість джерел сировини   Б. Можливість комплексного використання рудної сировини В. 
Близькість джерел палива  Г. Близькість джерел дешевої електроенергії 

15. Оберіть групу країн, в яких найбільше електроенергії виробляють на атомних 
електростанціях: 
А.Україна, США, Швейцарія  Б. США, ФРН, Норвегія  В. Японія, Франція, США  Г. Китай, ПАР, 
США       

16. Оберіть країну, столицею якої є одне місто – там монарх дає присягу на вірність 
конституції, але парламент, уряд і посольства багатьох держав знаходяться в іншому місті. 
Що це за країна? 
А). Велика Британія;   Б). Нідерланди;  В). Саудівська Аравія;  Г). Португалія. 

17. Визначте країну з найвищим індексом розвитку людського потенціалу: 
А). Норвегія;  Б). Китай;   В). Франція;   Г). Україна. 

18. Визначте країну, на прапорі якої з 1919 по 1961 р зображувалась голова жирафа в 
білому колі на червоному фоні: 
А). Французького Алжиру;  Б). Нідерландської Гвіани;   В). Англійської Танганьїки;  Г). 
Португальського Макао.  

19. Вкажіть, хто першим досягнув Південного полюса: 
А). Руаль Амундсен;  Б). Джеймс Кук;  В). Фадей Беллісгаузен;  Г). Роберт Скотт. 

20. Назвіть країни з найбільшими запасами кам’яного вугілля: 
А) Китай, США, Росія;   Б) Гвінея, Бразилія, Австралія;  В) Кувейт, Ірак, Іран;   Г) Чилі, США, 

Демократична республіка Конго 
 

Задачі 

№ 1 (15 балів).  
Абсолютна висота гори становить 2500 м., а атмосферний тиск на її вершині - 650 мм. рт. 

ст. В гірській долині, де бере початок річка, тиск становить 740 мм. рт. ст., а температура повітря 
+16,40С. Визначити абсолютну висоту урізу озера, куди впадає річка, якщо відомо, що там 
температура повітря становить +200С. 
 
№ 2 (5 балів).  

Коли на Гринвіцькому меридіані 23 год., то у пункті А за місцевим часом 4 год. Визначте 
географічну довготу пункту А. 
 

Теоретичні завдання 
(кожна правильна відповідь оцінюється в 10 балів) 

№ 1  
Неухильне скорочення населення України може призвести до зникнення української нації. 

Чи згодні ви з цим твердженням і які економічні та соціальні заходи варто здійснити в державі, 
аби поліпшити ситуацію? Відповідь обґрунтуйте. 
 
№ 2  

Охарактеризуйте закономірності територіального поширення різних мінеральних ресурсів. 
Обґрунтуйте, яким чином може впливати забезпеченість мінеральними ресурсами на розвиток 
господарства окремої країни. 

 
Практичне завдання 

(правильна відповідь оцінюється в 10 балів) 
Група туристів виїхала на пароплаві, що йшов із швидкістю 15 км за годину в низ за течією 

річки. Протягом 6 годин пароплав йшов на південний схід посеред залісених берегів, на лівому 
березі простяглися хвойний ліс, на правому мішаний. Пізніше річка повернула на південь, у цьому 
напрямку пароплав рухався 8 годин. Характер берегів змінився. На лівому березі хвойний ліс 
далеко відійшов від річки, вздовж якої простягнулися заплавні луки. Пароплав зупинився біля 
правого берега поруч з невеличким містом. В південній частині міста було видно труби 
промислового підприємства, від якого на захід виходить шосейна дорога; навколо міста місцевість 
зайнята городами. Вирушивши далі, після чотирьох годин плавання посеред високих уривистих 
берегів, на яких росли кущі, пароплав пройшов під залізничним мостом. За мостом річка різко 
змінила свій напрям на південно-західний; лівий берег тут був низовинний зайнятий луками, а на 
правому піднімалися розорані безлісі пагорби. Через 10 годин пароплав пристав до правого берега, 
де було розміщене маленьке містечко, яке потопало у фруктових садах, в той час коли 
протилежний берег був зайнятий голими пісками. Тут група туристів залишила пароплав. 

На кресліть цей маршрут за вибраним вами масштабом та умовними топографічними 
знаками покажіть місцевість, яку бачили з пароплава туристи.  


