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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

           Областен кръг - 21. 03. 2010 г. 
                                 
                                 VI клас 

 

Уважаеми ученици, предложеният изпитен вариант съдържа 30 тестови  задачи, 
които са от 3 типа: 
1. Тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един 
е верен. Верният отговор се отбелязва със знака Х само със син химикал.  
2.Тестови задачи със свободен отговор, който се попълва на обозначеното място. 
3. Практическа задача. 
Поправки на отговори, триене, отбелязвания с молив и задрасквания не се допускат.  
Работете само със син химикал. 
Максималният брой точки, който можете да получите е  200. Пропуснат или сгрешен 
отговор се оценява с 0 точки. 
По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия. 
Разполaгате с 2 астрономически часа. 

 
Желаем Ви успех! 
 

 
1. Изберете най-подходящият от способите за изобразяване, за да представите 

на географската карта разпространението на природните зони на Земята: 
А) знаков способ 
Б) изолинии 
В) качествен фон 
Г) линейни знаци 
 
2. Коя от характеристиките се отнася за географското положение на 

континента Африка? 
А) граничи с Тихия и Индийския океан и е разположен в източното полукълбо 
Б) граничи със Средиземно и Червено море и е разположен в четирите полукълба 
В) граничи с Персийския залив, Червено море и Индийския океан и е разположен  в 
южното и в източното полукълбо 
Г) граничи с Атлантическия и Тихия океан и е разположен в четирите полукълба 
 
3. Посочете грешното твърдение: 
А) Средиземноморското крайбрежие на Африка е описано от финикийците, 
римляните и гърците 
Б) Дейвид Ливингстън изследва вътрешните части на континента  
В) Христофор Колумб заобикаля Африка и плава в Индийския океан 
Г) Езерата Виктория и Едуард са изследвани от Хенри Стенли 
 
4.  Коя от природните области в Африка се е образувала под въздействието на 
външните земни сили? 
А) Драконови планини 
Б) пустинята Сахара 
В) Големите африкански разломи 
Г) Заирската котловина 
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5. Посочете групата от природни обекти, разположени в западните части на 
континента Африка: 

А) Атласки планини и Горногвинейски планини 
Б) долината на р. Нил и Етиопската планинска земя 
В) котловината Калахари и Драконовите планини 
Г) Заирската котловина и пустинята Намиб 
 
6. Къде в Африка са разкрити находища на графит, уранова руда и хромова 

руда? 
А) долината на р. Нил 
Б) Горногвинейските планини 
В) Източноафриканската планинска земя 
Г) остров Мадагаскар 
 
7. За кой климатичен пояс в Африка се отнася характеристиката:  
„ Разположен е на север и на юг от Екватора, отличава се с високи дневни 
температури и големи денонощни температурни амплитуди. Валежите са 
минимални, с изключение на югоизточното крайбрежие.”? 
.................................................................................... 

 
8. Реките Замбези и Нигер са пълноводни през: 
А) лятото 
Б) пролетта 
В) зимата  
Г) есента 
 
9. Кое африканско езеро е разположено в областта Судан, подхранва се от 
водите на р. Шари и има слабо солени води? 
А) Танганика 
Б) Няса 
В) Чад 
Г) Туркана 
 
10. За коя природна зона в Африка се отнася характеристиката: ”Заема 40 % от 

територията на континента, климатът й се отличава със сух и влажен сезон, 
а почвите са червено-кафяви.”? 

...................................................................................... 
 
11. Коя от двойките растения и животни са характерини за пустините и 

полупустините в Африка? 
А) фламинго и баобаб 
Б) велвичия и фенек 
В) кипарис и макак 
Г) окапи и мимози 
 
12. Кой от проблемите НЕ се отнеся за  голяма част от населението на 

континента Африка? 
А) голяма бедност 
Б) глад и болести 
В) малък брой на младото население 
Г) население, което живее предимно в селата 
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13. Кои от народите на Африка са номадски племена в Сахара? 
А) бушмени и хотентоти 
Б) бури и малгаши 
В) бербери и туареги 
Г) етиопци и банту 
 
14. Посочете земеделската култура, чиято родина е континентът Африка: 
А) царевица 
Б) какао 
В) банан 
Г) фъстък 
 
15. Коя африканска държава произвежда най-много фъстъци и добива големи 
количества нефт? 
А) Судан 
Б) Египет 
В) РЮА  
Г) Нигерия 

 
16. Контурите на коя африканска страна разпознавате на фигурата?  
А) Алжир 
Б) РЮА 
В) Нигерия 
Г) Египет 

 
 

17. Посочете групата култури, чието производство в Африка е съответно над 
60%, 30% и над 20% от световното им производство: 
А) захарна тръстика, банани, манго 
Б) какао, фъстъци, кафе 
В) мандарини, лимони, портокали 
Г) маслини, фурми, ориз 
 
18. Кое от пристанищата НЕ е разположено по крайбрежието на 
Атлантическия океан? 
А) Рио де Жанейро 
Б) Лагос 
В) Ню Йорк 
Г) Дърбан 

 
19. Посочете географските координати, съответстващи на най-северната точка 
на континента Южна Америка - нос Галинас: 
А) 4º ю. ш. 81º з.д. 
Б) 4 º с. ш. 88 º з. д. 
В) 12 º с.ш. 72 º з. д. 
Г) 7 º ю. ш. 34 º з. д. 
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20. За коя природна област в Южна Америка са характерни съвременен 
вулканизъм и заледяване? 
А) Бразилска планинска земя 
Б) Ла Плата 
В) Гвианска планинска земя 
Г) Анди 
 
21. Богати запаси на въглища, диаманти и злато са разкрити в: 
А) Пампата 
Б) Патагония 
В) Бразилската планинска земя 
Г) Оринокската низина 
 
22. Коя от характеристиките се отнася едновременно за климата на Африка и 
Южна Америка? 
А) в най-южните територии климатът е умерен 
Б) най-много валежи са измерени по западното крайбрежие на екваториалната 
област  
В) температурите са с положителни стойности през цялата година  
Г) по източното крайбрежие климатът е много сух 
 
23. Посочете причините, поради които в най-южната част на субтропичния 
пояс по западното крайбрежие на  Южна Америка климата е по–сух и хладен, 
отколкото на изток: 
А) топло океанско течение и равнинен релеф 
Б) тропични въздушни маси и югоизточни пасати 
В) планината Анди и студено океанско течение 
Г) южни ветрове и умерени въздушни маси 
 
24. Режимът на коя река характеризира хидрограмата? 
А) Ориноко 
Б) Амазонка 
В) Парана 
Г) Уругвай 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
25. Тапири, капуцини, хининово и памучно дърво са растителни и животински  
видове в континента Южна Америка, характерни за природната зона на: 
А) саваните  
Б) влажните екваториални гори 
В) пампата 
Г) твърдолистните гори и храсти 
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26. За кой южноамерикански народ се отнася характеристиката: ”Създали са 
могъща империя, обработвали са злато, сребро и възловата писменост „кипу”. 
Днешните им наследници се занимават със земеделие и животновъдство.”? 
.................................................................... 
 
27. Коя от страните в Южна Америка обхваща югоизточната й част, пампата й 
е  световен производител на пшеница и брашно? 
А) Парагуай 
Б) Бразилия 
В) Аржентина 
Г) Чили 
 
28. В коя от двойките „страна – столица” е допусната грешка? 
А) РЮА – Йоханесбург  
Б) Бразилия – Бразилия 
В) Нигерия – Абуджа 
Г) Чили – Сантяго 
 
29. Кой от островите е посочен на фигурата? 
А) Пуерто Рико 
Б) Хаити 
В) Куба 
Г) Ямайка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
30. На картосхемата нанесете с числа от 1 до 10 следните географски обекти: 
 

1.  Венесуелски залив 
2.  залив Ла Плата 
3.  залив Рио де Жанейро 
4.  о. Чилое 
5.  Фолкландски (Малвински) острови 
6.  архипелаг Огнена земя 
7.  Еквадор 
8.  Парагуай 
9.  Колумбия 
10. Боливия 
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