МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
19 май 2011 г. – Вариант 2
УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Тестът по география и икономика съдържа 30 задачи с избираем отговор, две
практически задачи и задача за написване на писмена разработка.
Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири
възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен.
Отговорите на тези задачи отбелязвайте с черен цвят на химикалката в листа за отговори, а
не върху тестовата книжка. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака
кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:
А

Б

В

Г

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го
поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор,
който приемате за верен. Например:
А

Б

В

Г

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.
Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е
зачертана със знака

.

Отговорите на задачите от 31. до 36. вкл. попълвайте в предоставения свитък за
свободните отговори.
Отговорите на практическите задачи (37. и 38.) попълвайте в предоставения свитък
за свободните отговори.
Писмeната разработка върху география на България напишете в свитъка за
свободните отговори на предвиденото за това място.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!
1. Изменението на температурата във височина на всеки 100 м се нарича:
А) изотермия
Б) радиационен баланс
В) вертикален температурен градиент
Г) барометрична стъпка
2. Коя природна зона се отличава със следните особености: сух и горещ климат,
пясъчни и каменисти пространства, оскъдна растителност?
А) степи
Б) лесостепи
В) савани
Г) пустини и полупустини
3. В коя двойка „страна – природен ресурс” има несъответствие?
А) Япония – нефт
Б) Канада – медна руда
В) Германия – въглища
Г) Бразилия – желязна руда
4. Кой от посочените демографски процеси се изразява в промили?
А) естествен прираст
Б) вьзпроизводство на населението
В) средна гъстота на населението
Г) механичен прираст
5. На територията на коя държава е разположен мегалополисът Сан-Сан?
А) Бразилия
Б) САЩ
В) Япония
Г) Германия
6. В кой град се намира седалището на Европейския парламент?
А) Манчестър
Б) Страсбург
В) Виена
Г) Мюнхен
7. Кой стопански отрасъл НЕ се отнася към вторичния сектор?
А) текстилна промишленост
Б) химическа промишленост
В) дървопреработваща промишленост
Г) транспорт
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8. Коя религия е възникнала през VII век на полуостров Арабия и днес е широко
разпространена в Северна Африка и Югозападна Азия?
А) будизъм
Б) индуизъм
В) юдаизъм
Г) ислям
9. Коя от посочените особености НЕ се отнася за химическата промишленост?
А) използва суровини само с неорганичен произход
Б) крайната продукция е много разнообразна
В) има сложна отраслова структура
Г) голям замърсител е на природната среда
10. Кой географски регион в света е специализиран в отглеждането на чай, памук и на
ориз и в добива на естествен каучук?
А) Северноамерикански
Б) Латиноамерикански
В) Азиатски
Г) Африкански
11. Кое от посочените природни явления е изобразено на снимката?
А) цунами
Б) тайфун
В) лавина
Г) торнадо

12. Източната граница на България достига на юг до устието на река:
А) Камчия
Б) Велека
В) Дяволска
Г) Резовска
13. С кой международен документ България получава излаз на Бяло (Егейско) море?
А) Ньойски договор – 1919 г.
Б) Крайовска спогодба – 1940 г.
В) Парижки договор – 1947 г.
Г) Букурещки договор – 1913 г.
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14. В коя група селища се намират находищата на каолин в България?
А) Каолиново, Пиргово, Кошава
Б) Каолиново, Ветово, Сеново
В) Каолиново, Омуртаг, Провадия
Г) Каолиново, Видин, Оряхово
15. За коя от посочените планини са характерни мраморните била?
А) Рила
Б) Пирин
В) Витоша
Г) Осоговска
16. Кое твърдение за климата на България НЕ е вярно?
А) Географското положение е основен фактор за формирането на климата.
Б) Максимумът на температурите в извънпланинската част е през юли, а минимумът – през
януари.
В) Територията на страната се поделя на четири климатични области.
Г) Най-честите неблагоприятни климатични явления са засушаванията, градушките, късните
пролетни и ранните есенни слани.
17. С какъв тип подхранване са реките в България, които имат равномерен отток?
А) снежно
Б) дъждовно
В) карстово
Г) смесено
18. Кой почвен тип закономерно е разпространен в България на надморска височина от
700 - 800 до 1700 - 1800 м?
А) сиви горски
Б) канелени горски
В) смолници
Г) кафяви горски
19. Типични дървесни видове за високите части на планините в България между 1100 и
1800 м н.в. са:
А) дъб и бук
Б) благун и цер
В) смърч и мура
Г) върба и топола
20. За коя българска планина са характерни растенията лавровишня, източен бук и
зеленика?
А) Осоговска
Б) Витоша
В) Странджа
Г) Плана
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21. Кое твърдение за релефа на Рила и Пирин е вярно и за двете планини?
А) Има добре развити карстови форми.
Б) Има добре развити глациални форми.
В) Има добре развити абразионни форми.
Г) Формиран е в резултат на вулканска дейност.
22. С какъв тип стопанство се характеризира България в периода след Втората
световна война до 1989 г.?
А) смесен тип стопанство
Б) натурално стопанство
В) пазарно стопанство
Г) централно-планово стопанство
23. Кой град е разположен в подножието на Осоговска планина и в близост до него има
ГКПП с Македония?
А) Кюстендил
Б) Петрич
В) Гоце Делчев
Г) Бобовдол
24. Основни райони за производство на памук в България са:
А) Плевенско и Русенско
Б) Хасковско и Чирпанско
В) Ломско и Видинско
Г) Ловешко и Врачанско
25. В коя двойка „град – производствена специализация” има несъответствие?
А) Перник – стомана
Б) Пирдоп – електролитна мед
В) Бургас – корабостроене
Г) Девня – горива
26. В кой район на България предприятията на дървопреработващата промишленост
функционират на базата на местни суровини?
А) Северно Черноморие
Б) Предбалкан
В) Бургаска низина
Г) Добруджа
27. Коя от посочените фериботни връзки се осъществява в Североизточен Придунавски
регион?
А) Видин – Калафат
Б) Силистра – Кълъраш
В) Оряхово – Бекет
Г) Никопол – Турну Мъгуреле
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28. Кое от посочените селища е балнеоложки център на Северозападния регион?
А) Велинград
Б) Вършец
В) Хисаря
Г) Костенец
29. В междурегионалния обмен Източният Тракийско-Родопски регион участва с износ на:
А) електроенергия, олово, цинк, тютюн
Б) нефтопродукти, вълна, паркет, ечемик
В) ябълки, меден концентрат, оптични уреди, ориз
Г) прокат, лекарства, череши, полиграфически изделия
30. Кое селище в Югоизточния регион е разположено по долината на река Тунджа?
А) Стара Загора
Б) Елхово
В) Карнобат
Г) Китен

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!
31. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на природната зона за
която се отнася следната характеристика.
„Обхваща непрекъснати ивици между 150 и 200 с. ш. и ю.ш. Характеризира се с горещ и
влажен субекваториален климат. Разпространени са червенокафявите и кестеняви почви,
тревистата растителност. Животинският свят е богат на видове.”
32. В свитъка за свободните отговори напишете за кой стопански отрасъл се отнася
следната характеристика.
„Произвежда хранителни продукти за населението и осигурява суровини за хранителновкусовата и леката промишленост. Отнася се към първичния сектор на стопанството.”
33. В свитъка за свободните отговори напишете за коя страна в света се отнася
следната характеристика.
„Тя е самостоятелна държава от 4 юли 1776 г. Според държавното си устройство е
федерация. Характеризира се с голямо разнообразие на природни ресурси и силни
имиграционни процеси.”
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34. В свитъка за свободните отговори напишете за коя климатична област на България
се отнася посочената климатограма.

35. В свитъка за свободните отговори напишете за кой град в България се отнася
следното описание.
„Областен център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка с Р. Македония.
Архитектурният му облик е оригинален, с добре оформена стара част. Стопанската
специализация на града е в тютюневата, дърводобивната и пивоварната промишленост.
Градът е академичен център.”
36. В свитъка за свободните отговори напишете историческото събитие, осъществено на
6. IX. 1885 г. и довело до увеличаване на територията на страната.
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На практическите задачи 37. и 38. вкл. отговорете в свитъка за свободните отговори!
37. Практическа задача по география на света
В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 4 вкл. запишете
наименованията на отбелязаните на картосхемата най-големи полуострови в Европа,
срещу номера от 5 до 7 вкл. запишете наименованията на отбелязаните водни басейни,
а срещу номера от 8 до 10 вкл. запишете наименованията на посочените реки в Европа.
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38. Практическа задача по география на България
В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 6 вкл. запишете
наименованията на отбелязаните на картосхемата свободни безмитни зони в България,
срещу номера от 7 до 15 вкл. запишете наименованията на отбелязаните областни
центрове в България.

Писмената разработка напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за
това място!
Характеристика на Северен Централен регион
А) Географско положение, граници и големина
Б) Характеристика и оценка на природните условия и ресурси
•

релеф

•

полезни изкопаеми

•

климат

•

води

•

почви

•

растителност и животински свят

В) Население
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