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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

             Областен кръг -   21. 03. 2010 г. 
VIII клас – за ученици на ОУ, СОУ и професионални гимназии 

 
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. Кой от полуостровите е разположен между Северно и Балтийско море? 
А) Колски 
Б) Истрия 
В) Крим  
Г) Ютланд 
 
2. Коя от двойките „планина – най-висок връх” е грешно посочена? 
А) Сиера Невада – Муласен 
Б) Кавказ - Елбрус 
В) Олимп – Триглав 
Г) Шар планина – Титов връх 
 
3. Осушена, отделена и защитена с диги от морето територия се нарича: 
А) маквис 
Б) карлинг 
В) полдер 
Г) морена 
 
4. В Европа далматински тип бряг е характерен за Балканския полуостров, а 
риасов тип бряг за: 
.................................................................................................................... 

 
5. В Подмосковския басейн се добиват? 
А) нефт  
Б) въглища 
В) боксити 
Г) природен газ 
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6. В близост до коя от посочените територии се формират циклоните, оказващи 
влияние на климата в Европа ? 
А) Азорските острови 
Б) остров Великобритания 
В) островите Шпицберген 
Г) остров Исландия 

 
7. Кой тип климат характеризира климатограмата? 
А) умерен океански климат 
Б) субтропичен климат     
В) умерен континентален климат 
Г) субполярен климат 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Посочете реката за която се отнася характеристиката:”Извира от планината 
Алпи, тече в северна посока, влива се в Северно море, пълноводна е през 
пролетта. Обазува красиви водопади, дължината й е 1320 км.”: 
............................................................................................................ 
 
9. В кой резерват в Европа се опазва редкия животински вид зубър? 
А) Чупрене 
Б) Беловежка пуща 
В) Галичица 
Г) Аскания-Нова 
 
10. Кой почвен тип се образува при съчетание на льосови наслаги, сух климат 
и тревна растителност? 
А) канелени горски почви 
Б) сиви горски почви  
В) алувиално-ливадни почви 
Г) черноземни почви 
 
11. На схемата със стрелка е  посочен ареалът на разпространение на: 
А) германската езикова група 
Б) славянската езикова група                                  
В) тюркската езикова група 

      Г) романската езикова група 

550 с.ш.  370 и.д.  180 м 
3.60             28.10           587 
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12. Посочете държавата, в която официалната религия е православното 
христянство? 
А) Чехия 
Б) Албания 
В) Румъния 
Г) Португалия 

 
13. Коя от посочените държави Не членува в Европейския съюз?  
А) Норвегия 
Б) Ирландия 
В) Швеция 
Г) Финландия 

 
      14. Кой от градовете Не е морско пристанище? 

А) Дъблин 
Б) Лион 
В) Копенхаген 
Г) Гданск 
 
15. Коя от европейските страни е производител на стомана, кораби, 
автомобили, телефонна техника и хартия. Има суров климат, а по  форма на 
държавно управление е монархия? 
А) Полша 
Б) Финландия 
В) Швейцария 
Г) Швеция 
 
16. Кой от островите Не е разположен в морето, което е посочено? 

       А) о.Тасос – Егейско море 
       Б) о.Корфу – Йонийско море 
       В) о.Крит – Средиземно море 
       Г) о. Евбея - Адриатическо море 
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17. Върху изградената от стари скали и покрита с млади наслаги Мизийска 
плоча е разположена: 
А) Старопланинската система 
Б) Дунавската равнина 
В) Скопската котловина 
Г) Македоно-Тракийският масив 
 
18. Карстовият тип релеф на Балканския полуостров е характерен за: 
А) Софийско поле 
Б) Динариди 
В) Рила 
Г) Беломорска низина 
 
19. Кое е най-голямото по площ езеро на Балканския полуостров? 
А) Шкодренско 
Б) Охридско 
В) Преспанско  
Г) Дойранско 
 
20. Канелени горски почви и растителните видове кипарис, олеандър и бадем 
са характерни за природната зона на: 
А) широколистните гори 
Б) твърдолистните гори и храсти 
В) планинската област 
Г) лесостепите и степите 

 
21. Кои народи се приемат за наследници на древните даки, населявали част от 
Балканския полуостров? 
А) гърци 
Б) румънци 
В) албанци 
Г) черногорци 
 
22. С най-малка площ на политическата карта на Балканския полуостров е: 
А) Словения 
Б) Черна гора 
В) Косово  
Г) Македония 
 
23. За коя балканска страна се отнася характеристиката:”Площта й е около 29 

хил. кв. км и е еднонационална страна. Отличава се с висока раждаемост. Добре 
развита е добивната промишленост.” 

............................................................................................... 
 
24. В коя държава ще влезнем, ако преминем границата на България при 
граничен пункт Калотина? 
А) Гърция 
Б) Македония 
В) Сърбия 
Г) Турция 
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25. Коя е най-източната точка на България: 
....................................................................................... 
 
26. Посочете коя от планините Не се отнася към Осогово-Беласишката 
планинска редица: 
А) Огражден 
Б) Славянка 
В) Влахина 
Г) Малешевска 
 
27. Находищата на каолин в Североизточна България са предпоставка за 
развитието на: 
А) стъкларска промишленост 
Б) химическа промишленост 
В) порцелано-фаянсова промишленост 
Г) фармацевтична промишленост 
 
28. Кое от твърденията за климата на България е вярно? 
А) над цялата страна влияние оказва Черно море  
Б) силни и чести ветрове духат в Горнотракийската низина 
В) за Сливенската котловина е характерен студен вятър бора 
Г) бризите са характерни за дунавското крайбрежие 
 
 29. Кой от градовете Не е разположен в Дунавската равнина? 
А) Твърдица 
Б) Попово 
В) Червен бряг 
Г) Исперих 

 
 
30. На картосхемата с цифри са отбелязани страни в Европа. Запишете само 
столиците на отбелязаните страни: 
 

1………………………………….........................................................................            
2………………………………………................................................................. 
3…………………………………........................................................................ 
4………………………………………............................................................... 
5………………………………….......................................................................  
6………………………………….......................................................................  
7………………………………….......................................................................  
8………………………………………............................................................... 
9………………………………………............................................................... 
10……………………………………................................................................. 
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