
Результати 2 туру Всеукраїнської олімпіади Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти (географія),  

відповідно до рішення предметно-методичної комісії з географії  

(протокол № 3 від 18.05.2019 р.)  

 

№ 
з/п ПІБ 

Відсотки 
виконання 

Кількість 
балів у сертифікаті 

1. Курінна Варвара Дмитрівна 100 20 
2. Коробченко Вікторія Дмитрівна 100 20 

 
Розв’язки завдань 2 туру 

 
1. Значення географічної широти змінюється: 

Відповідь: від 0° до 90°. 

2. Як називається уявна лінія на поверхні Землі, усі точки якої розташовані на 

однаковій відстані від обох полюсів? 

Відповідь: екватор. 

3. Які умовні знаки застосовують для зображення на топографічних картах 

площинних об’єктів, розміри яких визначаються масштабом карти? 

Відповідь: контурні. 

4. Лінії на карті, що поєднують точки однакового атмосферного тиску: 

Відповідь: ізобари. 

5. Найродючішими ґрунтами України є: 

Відповідь: чорноземи. 

6. До яких сільськогосподарських культур належать цукрові буряки? 

Відповідь: технічні. 

7. Яка сільськогосподарська культура належить до зернобобових? 

Відповідь: квасоля. 

8. Яким законом пояснюються особливості розміщення земельних ресурсів на 



рівнинних територіях? 

Відповідь: широтної зональності. 

9. Розв’яжіть задачу. Дирекційний кут напрямку АВ дорівнює 22° (22 градуси), а 

кут між напрямками АВ та АС у площині карти за рухом годинникової стрілки 

становить 93° (93 градуси). Визначте дирекційний кут напрямку АС. Відповідь 

запишіть числовим значенням у градусах. 

Відповідь: 115°. 

10. Розв’яжіть задачу. На топографічній карті місцевості масштабу 1:10 000 

відстань між точками А та В становить 12,5 см. Якою буде відстань (у 

сантиметрах) між цими ж точками на карті масштабу 1:25 000? Відповідь 

запишіть числовим значенням у сантиметрах. 

Відповідь: 5 см. 

11. Установіть відповідність між географічними поняттями: 

Відповідь: довгота – широта; меридіан – паралель; ордината – абсциса; румб – 

дирекційний кут; океан – континент. 

12. Класифікуйте гірські породи за їх походженням:  

Відповідь: крейда – органогенна осадова порода; базальт – поверхнева 

магматична порода; граніт – глибинна магматична порода; мармур – 

метаморфічна порода; брекчія – уламкова осадова порода. 

 


