МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
30 август 2013 г. – Вариант 2

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1. Кои от посочените генетични типове езера се характеризират с висока соленост на
водата?
А) лагунните
Б) лиманните
В) ледниковите
Г) крайречните
2. Схемата представя образуването на:

А) циклон
Б) антициклон
В) студен фронт
Г) топъл фронт
3. За коя природна зона на Земята се отнася следната характеристика:
„Заема територии от континентите Африка, Южна Америка, Азия и Австралия. Почвите
са червенокафяви. Растителността е тревна, с единични дървета. Животинският свят е
представен от лъв, леопард, броненосец, крокодил и много копитни животни.”
А) прерия
Б) савана
В) тундра
Г) тайга
4. В коя от посочените двойки „процес – форма на релефа” има несъответствие?
А) дейност на течащата вода – речни тераси
Б) химично действие на водата – пещери
В) дейност на океанската и морската вода – прибойна ниша
Г) дейност на вятъра – морени
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5. Коя от посочените структури на населението зависи основно от степента на
икономическото развитие на дадена страна?
А) религиозна структура
Б) етническа структура
В) структура на заетостта
Г) полова структура
6. Кое от твърденията изразява същността на ЮНЕСКО?
А) Най-голямата икономическа организация в Южна Америка.
Б) Военно-политическа организация, занимаваща се с въпросите на политическото развитие,
мира и сигурността в света.
В) Организация на държавите от Тихоокеанския регион.
Г) Организация към ООН, занимаваща се с въпросите на образованието, науката и културата
в света.
7. В коя двойка „мегалополис – страна” е допусната грешка?
А) Чипитс – САЩ
Б) Токайдо – Япония
В) Сан-Сан – Китай
Г) Босваш – САЩ
8. Отрасълът външноикономически връзки се отнася към:
А) първичния сектор
Б) вторичния сектор
В) третичния сектор
Г) сектор, който съществува самостоятелно
9. Посочете коя двойка страни са лидери в авиационната и космическата
промишленост в света?
А) Франция и Япония
Б) САЩ и Русия
В) Канада и Испания
Г) Германия и Индия
10. За кой географски регион в света са типични добивът на нефт, производството на
коприна и отглеждането на чай и ориз?
А) Западноевропейски
Б) Латиноамерикански
В) Азиатски
Г) Африкански
11. Коя федеративна държава се разпада след 1990 г.?
А) Германия
Б) Бразилия
В) Индия
Г) Югославия
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12. Коя крайна точка на България е с географски координати 440 13′ с.ш. и 220 40′ и.д.?
А) връх Вейката
Б) нос Шабла
В) връх Китка
Г) устието на река Тимок
13. Кой транспортен коридор, преминаващ през територията на България, свързва
Западна и Централна Европа с Близкия Изток?
А) № 7
Б) № 10
В) № 8
Г) № 9
14. В близост до кое населено място се намира голямо находище на каменна сол?
А) Провадия
Б) Велинград
В) Кошава
Г) Каолиново
15. За коя климатична област в България се отнася следната характеристика:
„Годишната температурна амплитуда е 22-24 оС, а средногодишната температура е
около 11-12 оС. Отличава се с два максимума и два минимума на валежите, мека зима и
горещо лято. В областта се проявява местният вятър бора.”
А) преходноконтинентална
Б) умереноконтинентална
В) континентално-средиземноморска
Г) черноморска
16. По произход Седемте рилски езера са:
А) тектонски
Б) ледникови
В) карстови
Г) свлачищни
17. Коя от реките извира от Южна България и пресича Северна България, преди да се
влее в река Дунав?
А) Струма
Б) Камчия
В) Янтра
Г) Искър
18. Кой почвен тип е зонален?
А) алувиално-ливадни
Б) хумусно-карбонатни
В) канелени горски
Г) блатни
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19. Иглолистните гори заемат най-голяма площ в:
А) Осоговска планина
Б) Странджа
В) Рила
Г) Стара планина
20. В териториалния обхват на коя природна област на България попада Лудогорието?
А) Предбалкан
Б) Стара планина
В) Дунавска равнина
Г) Средногорие
21. Коя особеност НЕ се отнася за Черно море?
А) шелфът е най-широк в северозападната част
Б) организмите обитават слоя от 0 до 200 м дълбочина
В) солеността на морето е голяма – над 35 ‰
Г) Черно море е междуконтинентално море
22. По време на елинската колонизация като селище възниква:
А) Самоков
Б) Созопол
В) Русе
Г) Петрич
23. Кое твърдение НЕ се отнася за развитието на българското национално стопанство
след 1989 г.?
А) Протича процес на приватизация в промишлеността.
Б) Като доминиращ се утвърждава частният сектор.
В) Наблюдава се сериозен спад на производството във всички сектори.
Г) Започва национализация на земеделската земя.
24. Производството на коя техническа култура позволява най-висока степен на
механизация?
А) тютюн
Б) фъстъци
В) слънчоглед
Г) мента
25. Кой от посочените отрасли на животновъдството се развива в крайградски ферми и
дава основна част от кожите за обработка?
А) свиневъдство
Б) говедовъдство
В) овцевъдство
Г) биволовъдство
26. Коя от посочените електроцентрали е ТЕЦ?
А) „Марица-изток 2”
Б) „Рила”
В) „Кърджали”
Г) „Батак”
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27. В коя група всички градове са центрове на памукотекстилна промишленост?
А) Сливен, Казанлък, Самоков
Б) Русе, Карлово, Харманли
В) Стара Загора, Плевен, Смолян
Г) Пловдив, Габрово, София
28. Железопътната линия Горна Оряховица – Стара Загора свързва регионите:
А) Североизточен Приморски с Югоизточен
Б) Северен Централен с Източен Тракийско-Родопски
В) Северозападен с Югозападен
Г) Северен Централен със Западен Тракийско-Родопски
29. Кой фактор определя развитието на нефтохимическата промишленост като водещ
отрасъл в Югоизточния регион?
А) наличието на местни суровини
Б) внос на суровини
В) квалифицирана работна ръка
Г) екологичен
30. Кой областен център се намира в обхвата на Северозападния регион?
А) Габрово
Б) Ловеч
В) Плевен
Г) Враца
Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!
31. В свитъка за свободните отговори напишете името на държавата, която е найголяма по площ и население в Латинска Америка.
32. В свитъка за свободните отговори напишете за кой сектор на стопанството се
отнася следното:
„Не произвежда нов материален продукт. Включва отрасли и дейности, които предлагат
разнообразни услуги. Създава над 50% от брутния вътрешен продукт на силно развитите
страни.”
33. В свитъка за свободните отговори запишете кой глобален проблем илюстрира
снимката.
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34. В свитъка за свободните отговори напишете в коя природногеографска област се
намират най-големите запаси на оловно-цинкови руди в България
35. В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 3 вкл. поставете
дадените промишлени центрове според производствената им специализация:

Промишлени центрове: Ловеч, Карлово, Пещера
Отрасли на леката
промишленост

Промишлени центрове

1. Текстилна
2. Обувна
3. Кожаро-кожухарска

36. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на град в България, за
който се отнася следната характеристика:
„Разположен е на важен кръстопът, по пътя на ж.п.линия за Румъния. Градът е
специализиран в обувната и хранително-вкусовата промишленост. Значението му на
административен, стопански и културен център с основание го определят като “столица”
на Южна Добруджа.”
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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 10 напишете имената на
отбелязаните държави с най-голямо население в света.
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38. Практическа задача по география на България
В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 4 напишете отбелязаните
ГКПП, от 5 до 10 – имената на градове, в близост до които има безмитни зони, а от 11 до
15 – имената на най-високите български планини.

Писмената разработка напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за
това място!
Характеристика на Югозападен регион

А) Географско положение, граници и площ
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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