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Задания
по географии на конкурс
«Лидер Жас-Талап – 2019»
(очный тур)
10-11 класс
Қатысушы коды
Код участника _______________

1 тапсырма.
Задание 1.
Географиялық терминдердің келесі
қатарының әрқайсысында "ақ қарғаны"
сызып тастаңыз, өз жауабыңызды
түсіндіріңіз:
А) Тайга, шөл, дала, тундра, топырақ

20 ұпай
20 баллов
Вычеркните «белую ворону» в каждом
из следующих рядов географических
терминов, поясните свой ответ:

Б) су тасқыны, қар, жайылма

Б) Русло, паводок, старица, пойма

В) табиғи газ, көмір, бензин, шымтезек,
жанғыш тақтатастар

В) Природный газ, уголь, бензин, торф,
горючие сланцы

Г) қар, циклон, жаңбыр, шық, бұршақ,
иней

Г) Снег, циклон, дождь, роса, град, иней

Д) жотасы, жазық, шөл, биік, таулы

Д) Хребет, равнина, пустыня,
возвышенность, нагорье

Е) пальма, джунгли, секвойя, самырсын,
балқарағай

Е) Пальма, джунгли, секвойя, кедр,
лиственница

А) Тайга, пустыня, степь, тундра, почва

Қатысушы коды
Код участника _______________

20 ұпай
2 тапсырма.
20 баллов
Задание 2.
Сәйкестікті орнатыңыз. Бусыз қалған Установите соответствие. Что
құралды не көрсетеді?
показывает оставшийся без пары
прибор?
Аспаптар:
барометр,
гигрометр, Приборы: барометр, гигрометр,
осадкомер, сейсмограф, флюгер, эхолот. осадкомер, сейсмограф, флюгер, эхолот.
Өлшем бірлігі: балл, метр, миллиметр,
Единицы измерения: балл, метр,
сынап бағанасының миллиметрі, пайыз. миллиметр, миллиметр ртутного
столба, процент.

3 тапсырма.
Задание 3.
Бұл табиғи құбылысты және оның
себебін атаңыз
Биіктеген сайын ауа температурасы
төмендегені белгілі. Алайда, Алтай,
Жоңғар және Іле Алатауының
тауларында қыста бұл заңдылық жиі
бұзылады: тау жоталарының
шыңдарында ауа температурасы
тауаралық қазандықтарға қарағанда
едәуір жоғары.

20 ұпай
20 баллов
Назовите это природное явление и его
причину
Известно, что с высотой температура
воздуха падает. Однако в горах Алтая,
Джунгарского и Заилийского Алатау
зимой эта закономерность часто
нарушается: на вершинах горных
хребтов температура воздуха
значительно выше, чем в межгорных
котловинах.

4 тапсырма.
Задание 4.
Кестеде келтірілген деректерді
пайдалана отырып, Алжир, Чили немесе
Италияның қай елінде 1 мың тұрғынға
шаққандағы өлім көрсеткіші ең үлкен
екенін анықтаңыз. Жауаптарыңызды
негіздеу үшін қажетті есептеулерді
жазыңыз. Бұл елде өлім көрсеткіші неге
көп екенін түсіндіріңіз?

20 ұпай
20 баллов
Используя приведенные в таблице
данные, определите, в какой из стран –
Алжире, Чили или Италии – показатель
смертности в расчете на 1 тыс. жителей
наибольший. Для обоснования своего
ответа запишите необходимые
вычисления. Объясните, почему в этой
стране показатель смертности
наибольший?

Қатысушы коды
Код участника _______________

1-кесте
таблица 1
Алжир, Чили және Италияның демографиялық көрсеткіштері
Демографические показатели Алжира, Чили и Италии
Алжир
Чили
Италия
Халықтың жалпы саны, млн. адам
33,3
16,3
58,1
Общая численность населения, млн. чел.
15 жасқа дейінгі халықтың үлесі, (%)
35
25
14
Доля населения в возрасте до 15 лет, (%)
65 жастан асқан халықтың үлесі,(%)
5
8
19
Доля населения старше 65 лет,(%)
Туу, (‰)
17,1
15,0
8,5
Рождаемость, (‰)
Табиғи өсім, (‰)
12,1
9,1
-2,0
Естественный прирост, (‰)
Күтілетін өмір сүру ұзақтығы, (жыл)
73,5
76,9
80,0
Ожидаемая продолжительность жизни, (лет)
Қала халқының үлесі, %
49
87
90
Доля городского населения, %

Қатысушы коды
Код участника _______________

5 тапсырма.
Задание 5.
Көрсетілген сандармен әлемнің
контурлық картасында географиялық
объектілердің атауын көрсетіңіз.

20 ұпай
20 баллов
Укажите под указанными цифрами
название географических объектов на
контурной карте мира.

11. Түбек. Полуостров.
12.Көл. Озеро.
13. Өзен. Река.
14. Таулар. Горы.
15. Шығанақ. Залив.
16. Теңіз. Море.
17. Плоскогорье. Плоскогорье.
18. Ағым. Течение.
19. Таулар. Горы.
20. Өзен. Река.
21. Бұғы. Пролив.
22. Көл. Озеро.
23. Таудың жоғары нүктесі. Высшая точка гор.
24. Арал. Остров.
25. Шөл. Пустыня.
26. Теңіз. Море.
27. Өзен. Река.
28. Түбек. Полуостров.
29. Таулар. Горы.
30. Вулкан.

