
Հարցաթերթ 

ԵՊՀ-ի կողմից անցկացվող աշխարհագրություն առարկայի օլիմպիադայի 

2-րդ փուլ 

 

1. Լիճ, որով Ռուսաստանի Դաշնությունը սահմանակից է Էստոնիային.                     0.5 միավոր 

ա) Օնեգա,  բ) Լադոգա,  գ) Չուդ,  դ) Սելիգեր,  ե) Սայմա,  զ) Բելոյե 

2. Դուրս գրել կղզիները, որոնց տարածքով անցնում են երկու և ավելի երկրների սահմաններ.   

                                                                                                                                                   1.0 միավոր 

ա) Հրո երկիր, բ) Կալիմանտան, գ) Հայիթի, դ) Թիմոր, ե) Իսլանդիա, զ) Նոր Զելանդիա, 

է) Տրինիդադ, ը) Մադագասկար, թ) Սումատրա 

3. Դուրս գրել.                                                                                                                                2.0 միավոր 

3.1 Դեպի ծով ելք չունեցող երկրները.                                                                                     1.0 միավոր   

ա) Հորդանան,  բ) Թուրքմենիա,  գ) Եթովպիա,  դ) Չեռնոգորիա,  ե) Գվինեա Բիսաու,                  

զ) Պարագվայ,  է) Լաոս,  ը) Կամբոջա 

3.2 Վերը նշվածներից ո՞ր երկու պետությունների մայրաքաղաքներն են գետային 

նավահանգիստներ                                                                                                               0.5 միավոր 

3.3 Ո՞ր գետերի նավահանգիստներն են: Նշել:                                                                     0.5 միավոր 

4. Ի՞նչ հանրահայտ կառույցներ են և ո՞ր քաղաքներում են գտնվում:                              2.0 միավոր 

                 

                      նկ. 1                                                                                 նկ. 2 

            

                      նկ. 3                                                                                 նկ. 4 



5. Ճանաչիր քո հայրենիքը:                                                                                                 2.0 միավոր 

                                                   

                                նկ. 5                                                                                 նկ. 6 

 

ա) Ո՞ր լիճն է տրված նկար 5-ում, որքա՞ն է հայելու մակերեսը, ի՞նչ ծագում ունի:                     

0.75 միավոր 

բ) Ո՞ր պատմամշակույթային կառույցն է նկար 6-ում, ե՞րբ է կառուցվել (թիվը կամ դարը), 

որտե՞ղ է գտնվում:                                                                                                             0.75 միավոր 

գ) Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում:                                                                     0.5 միավոր 

6. Բացատրել բնաշխարհագրական համալիրը:                                                               3.0 միավոր 

              

                                նկ. 7                                                                                 նկ. 8 

ա) Ո՞ր բնական զոնաներն են պատկերված նկարներ 7ում և 8-ում:                                 0.5 միավոր 

բ) Նշել տվյալ զոնաներին բնորոշ կլիման և հողերի տիպերը:                                          1.0 միավոր 

գ) Նշել յուրաքանչյուր զոնային բնորոշ բուսական և կենդանական աշխարհի մեկ տեսակ:   

                                                                                                                                                     1.0 միավոր                                           

դ) Նշել այդ բնական զոնաների տնտեսական օգտագործման մեկ նպատակ:                0.5 միավոր 

 



7. Որոշել և մեկնաբանել շարքերի օրինաչափությունները և ավելացնել երեքական օրինակ:      

                                                                                                                                                         1.5 միավոր 

Ա. Եղնախաղ, Ծղուկ, Վարդենիս, …………., ……………, ……………..                     0.75 միավոր 

Բ. Բովաքար Մայմեխ, Գոգի, ……………,  ………………., ……………...                   0.75 միավոր 

8. Բնակչության թվաքանակով աֆրիկյան այս երկիրն աշխարհամասում առաջին եռյակում է և 

ծով ելք չունի:                                                                                                                          1.5 միավոր                                                                                                                                                                  

ա) Ո՞ր երկիրն է:                                                                                                                    0.25 միավոր 

բ) Ո՞րն է երկրի մայրաքաղաքը:                                                                                        0.25 միավոր 

գ) Ի՞նչ ռասայի են պատկանում:                                                                                      0.25 միավոր  

դ) Երկրի գլխավոր կրոնը:                                                                                                 0.25 միավոր 

ե) Ո՞ր մշակաբույսի հայրենիքներից մեկն է և ո՞ր շրջանն է այն:                             0.5 միավոր 

9. Կազմել ՀՀ գյուղատնտեսական պիտանի հողատեսքերի գծապատկերը, նշելով յուրաքաչյուրի 

տեսակարար կշիռը:                                                                                                               2.0 միավոր                                                                                                                                    

10. Շարքից դուրս գրել տնտեսապես ամենաթույլ զարգացած երկու երկրները:             0.5 միավոր                                      

ա) Եգիպտոս, բ) Պանամա, գ) Նիգերիա, դ) Ալժիր, ե) Հայիթի, զ) Լաոս, է) Կոստա Ռիկա,                  

ը) Պակիստան 

11. Դուրս գրել երկրները, որոնց բնակիչները խոսում են հնդեվրոպական լեզուներով:  1.0 միավոր                                                                                                                                                

ա. Թայլանդ                                     

 բ. Թուրքիա   

գ. Ալբանիա   

դ. Աֆղանստան 

ե. Թունիս       

զ. Մալազիա  

է. Մոլդովա   

ը. Էստոնիա   

թ. Սուրինամ   

ժ. Եմեն 

12. Դուրս գրել գազի պաշարներով հայտնի երկրների շարքը:                                     0.5 միավոր                                                                  

ա. Ռուսաստան, Քուվեյթ, Նիգերիա 

բ. Իրան, Բրունեյ, Քաթար 

գ. Ռուսաստան, Իրան, Քաթար 

դ. Իրան, ԱՄԷ, Օման 

13. Դուրս գրել անտառային ռեսուրսներով հայտնի երկրների շարքը:                            0.5 միավոր                                                                      

ա. Ֆինլանդիա, Գաբոն, Ճապոնիա 

բ. Շվեդիա, Ռուսաստան, Բուլղարիա 

գ. Նորվեգիա, Ուկրաինա, Մեծ Բրիտանիա 

դ. Կանադա, Հնդկաստան, Մոլդովա 



 

14. Կազմել համապատասխան զույգեր:                                                                        1.0 միավոր                                                                                                   

սև մետաղաձուլություն, Լոձ, գունավոր մետաղաձուլություն, Բհիլա, տեքստիլ 

արդյունաբերություն, ավտոմոբիլաշինություն, Նորիլսկ, Չանչուն 

15. Գտնել համապատասխանություն սյունակների միջև:                                        1.0 միավոր                                                                  

ա) Սիսիան                                                                               1. Արեգունու                                          

բ) Քարախաչի                                                                          2. Վարդենիսի 

գ) Սևանի                                                                                  3. Զանգեզուրի 

դ) Վարդենյաց (Սելիմի, Սուլեմայի)                                    4. Ջավախքի  

 

                                                                                                            

 

                 Հանձնաժողովի նախագահ՝                                     Վ.Գրիգորյան 

 

 

 

 

 

 


