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Қатысушыларға арналған нұсқаулар 

1. Бұл жинақта сұрақтар да, ресурстар да бар. 

2. Бұл тест 5 бөлімнен тұрады. 

3. Максималды жалпы балл- 60 балл. 

4. Бұл брошюраға жауаптарыңыздың ешқайсысын жазбаңыз. 

Жауаптары бар буклетте (answer booklet) жазылған жауаптар ғана есептеледі. 

5. Сынақ кезінде сіз калькуляторды пайдалана аласыз. 

7. Барлық ұқсастықтар, деректер кездейсоқтық болып табылады. 

8. Уақыты: 120 минут 

 9. Сұрақтарға адал жауап беріңіз! 

 

 

Сәттілік! 
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1 Тапсырма.  

Сізге 4 шағын мәтін берілген, олардың әрқайсысында әртүрлі минералдар мен 

элементтердің сипаттамасы бар, сипаттамаларда бірнеше нұсқалы жауаптар берілген, 

дұрыс нұсқалардың біреуін ғана таңдаңыз. 

1)  Алтын кендері эрозия мен селективті тасымалдау әсерінен (аллювиалды / магмалық / 

метаморфтық / вулкандық) шөгінділерде жиналған ұсақ үгінділер немесе үлкен 

түйіршіктер (түйіршіктер) түрінде болуы мүмкін. Алтын ұзақ уақыт бойы қымбат металл 

болды. Оңтүстік Америкада конкистадорлар алтынға толы аңызға 

айналған______________ (жердің атын енгізіңіз) елге көптеген экспедициялар жасады. 

Соңғы әйгілі алтынды іздеудің бірі XIX-XX ғасырдың басында Клондайк өзенінде 

(Австралияда-Квинсленд штатында / Канадада – Юкон аумағында / Оңтүстік 

Африкада-Квазулу – Наталь провинциясында / АҚШ-та-Калифорния штатында) 

болды. 

2) Кальцит - (магнийдің / натрийдің / кальцийдің / темірдің)  карбонаты. Ол қарапайым 

минерал (базальттің / бокситтің / кремнийдің / мәрмәрдің) негізгі компоненті болып 

табылады. Оның көптеген қолданылуы бар, соның ішінде (асфальт / цемент / 

полистирол / тасты мақта) өндірісінде негізгі ингредиент ретінде қолданылады. 

3) Гипс-бұл сульфат тобының минералы немесе аттас минералдан тұратын 

мономинералды тау жынысы. Көбінесе ол (бұзылған, ескі жыныстардың жиналуы 

/жанартау атқылауы / эвапорация / магманың қатаюы) түрінде түзіледі. Ол (судан 

жеңіл /  өте қатты / тырнақпен оңай тырналу / магнитті тарту/) болуымен 

сипатталады, Моос шкаласы бойынша қаттылығы— ( 2  / 3  / 4  / 5 ). 

4) Уран-өте (ауыр / жеңіл / әлсіз / күшті), әлсіз радиоактивті жылтыр металл, түсі- 

(күміс-ақ/ қара/ қоңыр/ түссіз). Минералдың маңызды кен орны болып Канаданың 

солтүстік-батыс округіндегі (Үлкен аю  / Квинсленд  / Бұғы көлі  /  Виннипег ) көлі 

табылады, онда күміс кендері де бар.  

 

Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл.  

Барлығы 12 ұпай. 
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2 тапсырма.  

Графикте екі кезеңдегі мемлекеттер үшін халықтың табиғи өсу коэффициенттері 

көрсетілген: 1950-1955 және 2015-2020. 

 

A. кестеге A-F әріптері берілген елдердің аттарын енгізіңіз, Келесі мемлекеттерден 

таңдаңыз: Австралия, Бразилия, Қытай, Үндістан, Кения, Норвегия, Венгрия. 

Графиктегі атауы Мемлекет атауы 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

 

B. кестеде сипатталған графиктегі деректерді тану арқылы кестенің әр жолында 

сәйкес шаршыға бір " X " белгісін қойыңыз. 

Мемлекет сипаттамасы графиктегі мемлекет (тиісті 

шаршыға " X " белгісін салыңыз) 

1-Бұл 1950-55 және 2015-20 жылдар аралығында 

халықтың табиғи өсуі коэффициентінде ең аз 

өзгеріс болған мемлекет. 

 

2-Бұл 1950-55 және 2015-20 жылдар аралығында 

халықтың табиғи өсуі коэффициентінің ең үлкен 

өзгерісі болған мемлекет.  

 

3-Бұл демографиялық ауысудың алғашқы 

сатысында тұрған мемлекет.  
 

4-Бұл 2015-20 жылдар аралығында өлім-жітім 

деңгейі туу деңгейінен асып кеткен мемлекет.  
 

 

Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл.  

Барлығы 10 ұпай. 
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3 тапсырма. 

Төменде қалалар туралы белгілі факт бағанына сәйкес жетіспейтін ұяшықтарды толтыру 

қажет кесте берілген. Екінші бағандағы сұрақтарға жауап беріңіз, үшінші бағанға дұрыс 

климатограммаларды салыңыз. Қалалардың климатограммалары төменгі кестеде 

орналасқан. Ең соңында, алты қаланың қайсысы "ақ қарға"деп атаңыз? 

 

# 

 

Белгілі факт 

 

Сұрақтар 

 

Қала 

 

Климато

грамма 

A Батыс Еуропа 

аймағының ең көне 

қаласы және Еуропаның 

екінші көне астанасы. 

Бұл елге тиесілі мұхиттағы 

аумақтары қалай аталады? 

_________________________ 

  

B Қаланың "Алтын 

мүйіз"деп аталатын өз 

шығанағы бар. 

Ел аумағының 85% - ы 

орналасқан континентальды 

тектоникалық тақта қалай 

аталады? 

_________________________ 

 

  

C Қала таудың атымен 

аталған "Mont Royal" 

аралында орналасқан — 

француз тілінен 

аударғанда "Корольдік 

тауы". 

Арал орналасқан өзен қай 

көлден ағып жатыр? 

 

_________________________ 

  

D Қалада өзін-өзі 

басқаратын "Ел ішіндегі 

ел", "Христиания"деген 

атпен анархистік 

коммуна бар. 

Бұл қала орналасқан 

мемлекет іс жүзінде аралдық 

мемлекет пе? Жауабыңызды 

түсіндіріңіз. 

_________________________ 

 

  

E Қала қазіргі түрінде жеті 

төбеде пайда болды, 

бірақ бастапқыда 

олардың үшеуі ғана 

қоныстанды: Палатин, 

Капитолий және 

Квиринал. 

Қала арқылы ағып өтетін 

әйгілі гегізгі өзенге құятын 

және қаланы солтүстіктен 

кесіп өтетін екінші өзен 

қалай аталады? 

_________________________ 

  

F Қаланың визит 

карточкасы-жер 

бетіндегі интрузивті 

магмалық жыныстардың 

әсерінен пайда болған 

"қантты бас" деп 

аталатын тау. 

Қаланың оңтүстік бөлігін 

қоршап тұрған таулар мен 

төбелер елдің оңтүстік-

шығыс бөлігіндегі қай тау 

жүйесінің тармағы болып 

саналады? 

_________________________ 

 

  

артық Артығы:___________________________________________________ 
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Климатограмма қаланың (цифрой от 1 до 6) 

 
1 

 

 
2 

 
3 

4 

 
5 6 

 

Әрбір дұрыс анықталған Қала үшін 1 балл, сұраққа дұрыс жауап үшін 1 балл, дұрыс 

климатограмма үшін 0,5 балл. 

 

Барлығы 16 ұпай. 
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4 Тапсырма.  

1A ресурсы. Дүниежүзіндегі топ 20 контейнерлік порт (2019). Өлшем бірлігі жиырма 

футтық эквивалент (TEU). 

 

1B ресурсы. Топ 20 контейнерлік порт тізіміне енетін қала. 

 

Сұрақтар: 

1. 1A ресурсын зерттеңіз. Топ 20 контейнерлік портқа жататын қалалар тізімінен әр 

дүние бөлігінің ең үлкен портын атаңыз. Егер тізімге кейбір дүние бөлігінің ең 

үлкен порттары енбеген, оларды табыңыз.[1.5+2] 

Азия-________________________ 

Шанхай

Сингапур

Нинбо— Чжоушань

Шэньчжэнь

Гуанчжоу

Пусан

Циндао

Гонконг

Тяньцзинь

Роттердам

Дубай

Порт-Кланг

Антверпен

Сямынь

Гаосюн

Лос-Анджелес

Гамбург

Танджунгпелепас

Далянь

Лаемчабанг

Шанхай

Сингапур

Нинбо— Чжоушань

Шэньчжэнь

Гуанчжоу

Пусан

Циндао

Гонконг

Тяньцзинь

Роттердам

Дубай

Порт-Кланг

Антверпен

Сямынь

Гаосюн

Лос-Анджелес

Гамбург

Танджунгпелепас

Далянь

Лаемчабанг

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Шанхай

Сингапур

Нинбо— Чжоушань

Шэньчжэнь

Гуанчжоу

Пусан

Циндао

Гонконг

Тяньцзинь

Роттердам

Дубай

Порт-Кланг

Антверпен

Сямынь

Гаосюн

Лос-Анджелес

Гамбург

Танджунгпелепас

Далянь

Лаемчабанг

2018 2019
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Америка-____________________ 

Еуропа-_______________________ 

Африка-_______________________ 

Австралия-_____________________ 

2. 1A ресурсын зерттеңіз. 2018 бен 2019 жылдық аралықта ең үлкен өсіммен 

сипатталатын порттың қай мемлекетте орналасқанын анықтаңыз? [1] 

_____________________________________________________________________________ 

3. 1A ресурсын зерттеңіз. Контейнерлік дағдарыс COVID-19 пандемиясының 

әсерінен 2021-2022 жылдары орын алды. Бұл уақытта Америкада карантин 

себебімен Қытайдан келген контейнерлер тоқтап қалды. Әр 100 контейнердің тек 

40 данасы ғана қайта Азияға қайтарылып отырды. Осы дағдарыс Қытай 

экономикасына қиындық туғызды. Соңғы уақытта Қытайдың қандай шешімі осы 

мәселеден шығуына көмегін тигізіп, 2021 жылдың тамызында Қытайдан АҚШ-қа 

контейнерлік тарифтер 40 футтық қорап үшін 20 мың доллардан асып, рекордтық 

деңгейге жетті? [2] 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. 1B ресурсын зерттеңіз. Қала "әлемнің Гауһартас астанасы" болып саналады. Қала 

арқылы әлемдегі барлық өңделмеген алмаздардың 84% және өңделген 

алмаздардың 50% өтеді. Үнді-еуропалық тіл әулетіне жататын көршілес елдің 

тілінен аударғанда - "қолды лақтыру" деген мағына білдіреді. 2003 жылы 

тарихтағы 100 миллион доллардан асатын ең үлкен гауһартас тонау болды. 

Қарақшылардың қамауға алынғанына қарамастан, Гауһартастың көп бөлігі 

ешқашан табылған жоқ.  

Қаланың аты: [2] ______________________________________________________________ 

Топ 20 контейнерлік порт тізімінде нешінші тұр? [0.5]_______________________________ 

Көршілес елдің тіл: [1]__________________________________________________________ 

 

Жалпы 10 балл. 
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Тапсырма 5.  

1. Біздің ең қысқа сызық – түзу сызық деген түсінігіміз өте салыстырмалы. Жер бетінде 

өлшенетін арақашықтық-қағазда бейнеленгендей түзудің сегменттері емес, "қисық" 

сызықтар. 

Саяхатшы Балқаш қаласының солтүстік-шығысындағы аумақты зерттеуді ойластырған. 

Алдымен солтүстікке қарай 430 км жүріп А қаласына жетті, оның елтаңбасында ақ бүркіт 

бейнеленген, содан кейін оңтүстік-шығысқа қарай – 315 км, одан әрі солтүстік-шығысқа 

қарай – 505 км жүріп, елдің түсті металлургиясының орталығы болып табылатын I 

қаласына дейін. Балқаштан соңғы қалаға дейінгі тікелей жол 661 км құрайды.  

Қалалардың атауларын жазыңыз А- _______________________, I-____________________. 

2. D- өзені О- аласа таудың батыс бөлігінде ағып жатқан екі шағын өзеннің түйісуінен 

пайда болады. Өзеннің ұзындығы-827 км. Өзен ешқайда құймайды, тек ағынсыз ойпатта 

жоғалады – S. Жоғарғы ағысында тұщы су, ал төменгі ағысында-тұзды су болып таралған.  

Қоректену негізінен қарлы (жылдық ағын негізінен көктемгі су тасқыны кезінде 

қалыптасады).  

Өзенді D-_______________________, таулы көтерілім O-_________________________, 

ойпат S-_______________________. 

3. N жотасының ұзындығы шамамен 200 км. Оңтүстік-шығыстағы биіктігі-1305 м 

(Ақшатау жотасындағы U тауы). Ландшафтта таулы дала басым; аңғарларда көктерек-

қайың ормандары, талдар өседі. Жотаның беткейлерінен көптеген өзендер басталады, 

олардың ішіндегі ең үлкені Балқаш көліне құятын -R өзені . 

Жотаны атаңыз N-______________________, U тауы-_________________________,  

өзен R-_________________________. 

4 Қазақстанда бірдей өнім шығаратын кәсіпорындары орналасқан екі қала бар. Олар хром, 

титан және басқа металдармен темір қорытпаларын шығарады.  Бірінші қала батыста-G, 

екіншісі шығыста-A.  G -қаласы Z -облысының орталығы болып табылады, ал А -қаласы 

Қалжыр өзені құятын өзеннің жағасында орналасқан. 

Қалалар G -_______________________________, А-________________________________,  

Z облысы-_________________________________, Y өзені-___________________________. 

 

Әр дұрыс жауапқа 1 балл 

Барлығы 12 балл. 

 

1 Тур бойынша 60 балл. 
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