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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК 

 
4400 гр. Пазарджик, ул. “П. Яворов” № 1, тел/факс  034 446 270, e-mail: riopz@pasat.bg  

 
УТВЪРДИЛ: 

                                                                Началник РИО ПАЗАРДЖИК......... 
                                   Й. ЧАЛЪКОВ                              

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА –  ОБЩИНСКИ КРЪГ 
 VІ клас – 13.02.2010 г. 

 
 

Уважаеми ученици, 
Представен Ви е тест от  задачи, които са от областта на    
географията. 
Задачите са от три типа.  
Тип А – 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. 

Тип Б – задачи с отворен отговор, който се попълва  в празното поле.  
Тип В – практически задачи. 
Максималният брой точки за теста е 55 точки. До участие в областния кръг на 

олимпиадата се допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой 
точки, т.е. -  41точки. 
Пропуснат или сгрешен отговор се оценява с 0 точки.  
Не се допускат задрасквания и поправки на отговори. 

    По време на изпита не може да ползвате допълнителни помагала или пособия. 

Разполагате с 2 астрономически часа. 

Желаем Ви успех!  
 

1. Върху картата на фиг.1 с цифров код 1 е обозначен: 
а/ нос Рас ал Абиад; 
б/ Иглен нос; 
в/ нос Рас Хафун; 
г/ нос Алмади. 

2. Кой е най-широкият проток на Земята? 
а/ Дрейк; 
б/ Беринговият; 
в/ Гибралтарският;         фиг.1 
г/ Дейвис. 

3. Кондорът и ламата са типични представители на животинския свят в: 
а/ хилеите; 
б/ пампата; 
в/ планинската природна област; 
г/ пустините и полупустините. 

4. Кое твърдение за релефа на Африка е НЕвярно? 
а/ средната надморска височина е 750 м.; 
б/ има обширни пустини; 
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в/ липсват действащи вулкани; 
г/ преобладават високи планини и плата. 

5. Дължината на Атласките планини е 6 см., измерена на карта в М 1:40 000 
000. Колко е действителната дължина на планината? 
а/ 240 км; 
б/ 1200км; 
в/ 2400км; 
г/ 1800км. 

6. В коя група страни се намират древните градове на инките Куско, Мачу 
Пикчу и Кито? 
а/ Венесуела и Колумбия; 
б/ Екуадор и Перу; 
в/ Боливия и Чили; 
г/ Бразилия и Аржентина. 

7. Коя от изброените главни черти на водите е обща за Африка и Южна 
Америка? 
а/ главният вододел преминава през източната част на континента; 
б/ безотточните области са големи по размер; 
в/ най-дългите и пълноводни реки се оттичат към Атлантическия океан; 
г/ По реките има много прагове и водопади. 

8. Коя е главната причина за образуването на пустините Намиб и Атакама? 
а/ пасатите; 
б/ студените океански течения; 
в/ релефът; 
г/ отдалеченост от големите водни басейни. 

9. Кое от твърденията за Африка и Южна Америка НЕ е вярно? 
а/ имат общ произход; 
б/ пресичат се от Екватора; 
в/ различават се по площ; 
г/ през тях минава Гринуич. 

10. Произходът на Африка и Южна Америка е свързан с разпадането на: 
а/ Пангея; 
б/ Гондвана; 
в/ Евразия; 
г/ Лавразия. 

11. Хилеите и селвасите са: 
а/ обширни степи в Северна и Южна Америка; 
б/ екваториални гори в Африка и Южна Америка; 
в/ вечнозелени гори и храсти в Африка и Северна Америка; 
г/ просторни савани в Африка и Южна Америка. 

12. Ако площта на Аржентина е 2 770 000 км2, а населението е 40 млн. души, 
колко е средната й гъстота? 
а/ 14 д / км2; 
б/ 41 д / км2; 
в/ 114 д / км2; 
г/ 141 д / км2. 

13. В коя двойка континент – река има несъответствие? 
а/ Африка – р. Замбези; 
б/ Южна Америка – р. Ориноко; 
в/ Северна Америка – р. Мисисипи; 
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г/ Южна Америка – р. Нигер. 
14. Най-мощният хидроенергиен комплекс в Южна Америка и в света – 

Итайпу е изграден на река: 
а/ Амазонка; 
б/ Ориноко; 
в/ Игуасу; 
г/ Парана. 

15. Казвам се Карлос. Майка ми е индианка, а баща ми – негър. Какъв съм 
аз? 
а/ метис; 
б/ мулат; 
в/ негър; 
г/ самбо. 

16. В коя от двойките животно – континент няма съответствие? 
а/ нанду – Южна Америка; 
б/ фенек - Африка; 
в/ кайман – Южна Америка; 
г/ лама - Африка. 

17. Коя планинска верига дължи своето име на големите си запаси от медни 
руди? 
а/ Кордилерите; 
б/ Андите; 
в/ Атласките планини; 
г/ Драконовите планини. 

18. Коя южноамериканска река извира от Бразилската планинска земя, 
тече в посока север – юг, влива се в Атлантическия океан и има голям водосборен 
басейн? 
а/ Ориноко; 
б/ Амазонка; 
в/ Парана; 
г/ Риу Негру. 

19. За коя природна зона на Южна Америка се отнася описанието: „Има 
обширни тревни пространства и плодородни почви. Тя е почти изцяло стопански 
овладяна и в нея се отглеждат пшеница, царевица и многобройни стада добитък”?  
а/ екваториални гори; 
б/ савани; 
в/ пампа; 
г/ планинска област. 

20. Коя от двойките страна – столица НЕ е вярна?  
а/ РЮА – Кейптаун; 
б/ Египет – Кайро; 
в/ Чили – Сантяго; 
г/ Бразилия – Бразилия. 

21. Кое е климатичен фактор (Ф) и кое е климатичен елемент (Е) за климата 
на Африка? Запишете съответната буква. 
а/ екваториални въздушни маси (.....); 
б/ температури в Сахара (.....); 
в/ Бенгалско течение (.....); 
г/ валежи в подножието на Камерун (.....). 
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22. Познай понятието: 
Политически и стопански завладените от други държави страни се наричат 
............................... 
 

23. Какви географски обекти са Танганика, Титикака, Поопо? 
а/ реки; 
б/ езера; 
в/ върхове; 
г/ вулкани. 

24. Изключете географския обект, който НЕ се съчетава с другите: 
а/ р. Нил; 
б/ р. Конго (Заир); 
в/ р. Замбези; 
г/ р. Ориноко. 

25. За коя африканска страна се отнася характеристиката? 
„Страната е с най-многобройното население в континента. Добива значителни 
количества нефт. Заема едно от първите места по производство на фъстъци и 
палмово масло.”: 
а/ Египет; 
б/ Алжир; 
в/ Нигерия; 
г/ РЮА. 

26. Довърши определенията: 
Селвас е ....................................................................................................................................... 
 
Лянос е ........................................................................................................................................ 
 
Кампос е ...................................................................................................................................... 

27. Лемурите обитават: 
а/ Атласките планини; 
б/ острови Галапагос; 
в/ остров Мадагаскар; 
г/ Канарските острови. 
28. Кои са изобразените географски обекти от картата на континента Африка? 

 
 
 
 
 
 
 
 

......................        ..............................   ..............................         .................................... 
 

29. За кой климатичен пояс в Южна Америка се отнася характеристиката:  
„Включва пустинята Атакама, северната част на низината Ла Плата и южната 
част на Бразилската планинска земя. В Атакама температурата на въздуха е 
висока, а валежите оскъдни. Останалите части от пояса се характеризират с 
високи температури и обилни валежи (1000 – 2000 мм.)”? 
а/ субекваториален; 
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б/ субтропичен; 
в/ умерен;                         
г/ тропичен. 

30. Кой е признакът, според който картите могат да се групират като 
природогеографски, икономогеографски, политикогеографски? 
а/ мащабът; 
б/ съдържанието; 
в/ обхватът; 
г/ предназначението. 

31. Литосферните плочи са 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

32. В пустинята Атакама са разкрити големи залежи на: 
а/ фосфорити; 
б/ графит; 
в/ слюда; 
г/ селитра. 

33. Коя селскостопанска култура не е характерна за съответната страна? 
а/ памук – Египет; 
б/ кафе – Бразилия; 
в/ фурми – РЮА; 
г/ пшеница – Аржентина. 

34. За кой климатичен пояс в Африка 
се отнася климатограмата? 
а/ екваториален 
б/ субекваториален 
в/ тропичен 
г/ умерен 

 
 
 
 
35. „Ние сме най-ниските деца на Земята. Живеем във влажните 

екваториални гори на Централна Африка.” Към кои народи принадлежим? 
а/ бушмени; 
б/ араби; 
в/ пигмеи; 
г/ банту. 

36. Кое растение не е разпространено в Южна Америка? 
а/  чай мате; 
б/ кебрачо; 
в/ хининово дърво; 
г/ финикова палма. 

37. Един от най-известните географи и изследователи на Южна Америка е: 
а/ Александър фон Хумболт; 
б/ Дейвид Ливингстън; 
в/ Марко Поло; 
г/ Вашку да Гама. 

38. Коя група растения и животни са характерни за саваните в Африка? 
а/ палми, баобаб, мамба, чакал; 
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б/ дафиново дърво, корков дъб, антилопа, жираф; 
в/ чадъровидна акация, баобаб, слон, зебра; 
г/ баобаб, кипарис, носорог, щраус. 

39. Коя международна организация се занимава с проблемите на децата? 
а/ ОАЕ; 
б/ ФАО; 
в/ УНИЦЕФ; 
г/ ЮНЕСКО. 

      40. Къде са разположени тези страни? Нанеси върху контурната карта на 
Южна Америка съответния номер на държавата. 
 

 
 

1. Перу 
2. Еквадор 
3. Чили 
4. Боливия 
5. Аржентина 
6. Бразилия 
7. Венесуела 
8. Колумбия 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО И СТАРАНИЕТО ! 
 
Ученик 
Трите имена .......................................................................................... Клас .......................... 
Училище ............................................................................................................................ 
 
Комисия по проверка и оценка  
1............................................................................................../.........................../.......................т. 
2............................................................................................../.........................../.......................т.     
/име, фамилия/                                                                      /подпис/             /точки/ 
 
 
 
 

Общ брой точки: ............................................ 
 
 
 

 


