
 

Հարցաթերթ 

ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող աշխարհագրություն առարկայի օլիմպիադայի 

 

1. Երկրագնդի ո՞ր կիսագունդն է ավելի շատ ջերմություն ստանում Արեգակից, բացատրելֈ 

Ո՞ր բևեռն է Արեգակից ավելի շատ լուսավորվում՝ հյուսիսայինը, թե՞ հարավայինըֈ 

Բացատրելֈ                                                                                                                           2միավոր 

2. Նշել այն երկրները, որոնց պատկանում են կղզիները և կղզեխմբերըֈ                    2միավոր  

ա) Մադեյրա  կղզիներ 

բ) Յան Մայեն կղզի 

գ) Ֆարեյան կղզիներ 

դ) Արուբա կղզի 

ե) Անդամանյան կղզիներ 

զ) Ռյուկյու կղզիներ 

է) Շանտարյան կղզիներ 

ը) Սաարեմա կղզի 

3. Գտնել համապատասխանություն սյունակների միջևֈ                                               2միավոր 

սիսալ 

շաքարեղեգ 

վուշ 

կաուչուկատու հևեա 

ձիթապտուղ 

սեխ 

սոյա 

ժենշեն 

Իրան 

Հարավային Կորեա 

Ինդոնեզիա 

Ռուսաստանի Դաշնություն 

ԱՄՆ 

Տանզանիա 

Թունիս 

Լեհաստան 

4.  Եվրոպայի նշված երկրներից առանձնացնել ամառային սեզոնին նվազագույն տեղումներով 

երկիրը, ո՞ր կլիմայական մարզում է (բնական զոնան), ի՞նչ բնութագիր ունի այդ բնական 

զոնանֈ                                                                                                          2 միավոր 

ա) Բելգիա,       բ) Ավստրիա,     գ) Սլովակիա,    դ) Հունաստան 

5. Ձեզ հանձնարարված է նորակառույց օդերևութաբանական կայանի համար նշել չորս 

սարքավորումներֈ Ի՞նչ սարքեր են անհրաժեշտ և ի՞նչ նպատակովֈ Պատասխանը 

ներկայացնել աղյուսակի տեսքովֈ                                                                                   2 միավոր      

№№ Անհրաժեշտ սարք Դրա օգտագործումը 

1   

2   

3   

4   

 

6.  Նշված հասկացություններից կազմել ճիշտ զույգեր ըստ մայրցամաքներիֈ           2 միավոր

լյանոս, տորնադո, սկրեբ, պարամոս, պուշտա,թայֆուն, պրերիա, քրիկ       

7. Ի՞նչ է «բորա»-նֈ Բացատրելֈ                                                                                           1 միավոր    



8. Ստորև երկրներից որի՞ տարածքում է գտնվում անապատֈ Նշել անվանումըֈ      1 միավոր    

ա) Ալբանիա 

բ) Բուլղարիա  

գ) Ռուսաստան 

դ) Իտալիա 

ե) Ուկրաինա 

9. Այս կառույցը նախագծել էր ֆրանսիայի ինժեներ Ֆ․Լեսսեպսըֈ Այն կառուցվել է 20–րդ 

դարի առաջին երկու տասնամյակների ընթացքում՝ խլելով ավելի քան 60 հազար 

շինարարների կյանքֈ Ո՞ր կառույցի մասին է խոսքը, ո՞րն է դրա աշխարհագրական 

նշանակությունըֈ                                                                                                   1 միավոր 

10. Ջոմոլունգմա (Էվերեստ) լեռնագագաթը գտնվում է հս.լ.27°, իսկ Քոքոպաքսի 

լեռնագագաթը՝  հվ.լ. 1° աշխարհագրական լայնություններումֈ Նշված լեռնագագաթներից 

ո՞րն է երկրագնդի կենտրոնից ավելի հեռուֈ Պատասխանը հիմնավորել հաշվարկովֈ 

1 միավոր 

11. Այդ պետության անվանումն առաջացել է նրա արևմտյան սահմաններով ձգվող լճի և 

արևելյան ափամերձ կղզիներից մեկի անվանումների առաջնավանկերիցֈ Նշել լճի (0,25 

միավոր), կղզու (0,25 միավոր) և պետության (0,5 միավոր) անվանումներըֈ        1 միավոր 

12.   Կողմնորոշվել և լրացնել.                                                                                                  1 միավոր                                                                 

Թանա – Եթովպիա,   Սևան – Հայաստան, Վինիպեգ - ․․․․․․․․, Մարակայրո - ․․․․․․․․․․․

․, Բալատոն - ․․․․․․․․․․․, Իսիկ-կուլ - ․․․․․․․․․ֈ    

13. Մեզոզոյան դարաշրջանում տեղի ունեցած ծալքավորություն (լեռնակազմություն) է.  

0,5 միավոր 

ա) ալպյան,       բ) լարամյան,     գ) կալեդոնյան,    դ) հերցինյան,    ե) բայկալյան 

14. Ռուսական հարթավայրի խոշոր գետերի ողողատներին բնորոշ են.                    0,5 միավոր 

ա) մնացորդային լճերը,                                   

բ) լիմանային լճերը,                                          

գ) արգելափակման (պատվարային) լճերը,    

դ) հնահունային լճերը                     

15. Ո՞ր երկրների սահմանում է գտնվում Կարպատների ամենաբարձր զանգվածըֈ 0,5 միավոր 

ա) Գերմանիայի և Չեխիայի,                

բ) Լեհաստանի և Չեխիայի,                  

գ) Լեհաստանի և Սլովակիայի,            

դ) Լեհաստանի և Ուկրաինայի 

16.    Տրված «ծով – ծոց» զույգերից ընտրել սխալըֈ                                                          0,5  միավոր    

ա) Օխոտի - Շելիխովի,                           

բ) Հարավչինական - Բակբո,                  

 գ) Միջերկրական - Մարսելի,                

դ) Կարմիր - Աքաբա 

        

Հանձնաժողովի նախագահ՝                             Վ.Վ.Գրիգորյան 


