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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 
 VІІІ 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 56 точки . До участие в областния кръг на 
олимпиадата се допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой 
точки, т.е. - 42 точки. 

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. Кой от числените мащаби показва, че на 1см от картата отговарят 60 км. от 
действителността?                                                                                                       
а/ 1:600;    
б/ 1:6000;                 
в/1:600 000;                  
г/ 1:6 000 000. 

2. Релефът на топографската карта се изобразява с:  
а/ изохипси;                                                                          
б/ изохиети;   
в/ изобари;  
г/ изотерми. 

3. Коя от изброените страни НЯМА излаз на Северно море? 
а/ Дания; 
б/ Белгия; 
в/ Италия; 
г/ Нидерландия. 
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4. За крайбрежието на кой европейски полуостров е характерен фиордов тип 

бряг? 
а/ Бретан; 
б/ Балкански; 
в/ Скандинавски; 
г/ Пелопонес. 

5. Кое европейско море е вътрешноконтинентално? 
а/ Йонийско море; 
б/ Балтийско море; 
в/ Мраморно море; 
г/ Черно море. 

6. Кой проток /ширина 13.5-44 кm/ е наричан от древните гърци „Херкулесовите 
стълбове”? 
а/ Дарданели; 
б/ Ла манш; 
в/Гибралтар; 
г/ Босфора. 

7. 5642 м. е височината на връх: 
а/ Елбрус; 
б/ Матерхорн; 
в /Мон Блан; 
г/ Муласен. 

8. Заградете САМО групата от географски обекти, които са старонагънати. 
а/ Апенини, Карпати, Стара планина; 
б/ Източно- европейска равнина, Алпи, Кавказ; 
в/ Динарски планини, Шотландски планини, Рила; 
г/ Урал, Скандинавски планини, Родопи. 

9. Полдерите са: 
а/ ледникови езера в равнинните земи; 
б/ дълбоко врязани в сушата заливи; 
в/ земи, отвоювани от морето; 
г/ скални късове, чакъл и пясък, отложени от ледниците. 

10. Значителни находища на въглища се намират в: 
а/ Средно- дунавска равнина и Източно- европейска равнина; 
б/ Карпати и Урал; 
в/ Пиренейски полуостров и остров Сицилия; 
г/ Скандинавски полуостров и Средно- дунавска равнина. 

11. Курската магнитна аномалия е едно от най-големите находища на 
…………………………………………………..в света. 

12. За кой климатичен пояс се отнася следната характеристика? 
„Обхваща северните части на остров Исландия, Скандинавския полуостров и Северен 
Урал. Зимата е продължителна и студена. Лятото е кратко с t0 до 100 С. Често явление 
са мъглите и силните ветрове”. 
............................................................................................................................................................. 

 
13. За кой климатичен пояс се отнася дадената климатограма? 

а/ субполярен; 
б/ субтропичен; 
в/ умерен; 
г/ планинска област. 
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14. Най-дългият ледник /26.8кm/ в Алпите 

е…………………………………………………………….. 
15. Коя от посочените европейски реки НЕ се влива в отточната област на 

Атлантическия океан? 
а/ Гарона; 
б/ Рона; 
в/ Рейн; 
г/ Печора. 

16. Коя е причината реките в Западна Европа да са пълноводни почти през 
цялата година? 
.................................................................................................................................. 

17. За коя природна зона в Европа са характерни пиния, корков дъб, кипарис, 
лозя, цитруси? 
............................................................................................. 

18. Най- големи площи в Европа заема зоната на: 
а/ смесени и широколистни гори; 
б/ арктични пустини; 
в/ степи и лесостепи; 
г/ субтропични вечнозелени гори. 

19. Свържете със стрелки географските обекти с частите на Европа, към които 
принадлежат: 
Източна Европа Апенински полуостров 
Северна Европа Урал 
Южна Европа Централен масив 
Средна Европа Скандинавски полуостров 
Западна Европа Алпи 

20. За кой биосферен резерват се отнася описанието: 
„Разположен е в степите на Украйна. Единственото място в степите на Европа, което никога 
не е била обработвано. В резервата се срещат над 400 вида треви и цветя, над 60 вида птици-
бели и черни лебеди, фламинго и други.” 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
21. Кое твърдение за населението на Европа НЕ е вярно? 

а/ континента има отрицателен естествен прираст; 
б/ населението му е по-равномерно разпределено от останалите континенти; 
в/ населението се увеличава благодарение на високата раждаемост; 
г/ населението му застарява. 

22. Какво е ОЧИС? 
…………………………………………………………………………………………….. 
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23. Коя от изброените двойки страни НЯМА обща граница? 
а/ Франция- Нидерландия; 
б/ Чехия-Австрия; 
в/ Норвегия-Финландия; 
г/ Словакия-Полша. 
  24. Кое твърдение за Европейския съюз е грешно? 
а/ има за цел провеждане на обща икономическа и социална политика; 
б/ създаден е през 1949 г. с подписване на договор от 6 държави; 
в/ политическата му столица е Брюксел; 
г/ в него членуват 27 държави. 

25. В коя група европейски страни всички са членки на Европейския съюз? 
а/ Франция, Дания, Швейцария; 
б/ Испания, Португалия, Украйна; 
в/ Малта, Беларус, Гърция; 
г/ Швеция, Финландия, Полша. 

26. По Средиземноморието, Средноевропейската равнина и Дунавската равнина 
има благоприятни условия за развитие на кой стопански 
отрасъл?............................................................................................................................................... 

27. Кое твърдение за икономиката на Европа е грешно? 
а/ важен фактор е научно-техническия прогрес и компютризацията на икономиката; 
б/ водещ стопански отрасъл за Северна и Източна Европа е промишлеността; 
в/ повечето от металургичните предприятия са изградени в пристанищните центрове; 
г/ страните в Южна Европа имат специализация в туризма, растениевъдството и морския. 
транспорт 
  28. За коя страна се отнася следната характеристика? 
„От юг на север се редуват широколистни, смесени и иглолистни гори населението е 
еднородно. Държавен глава е кралят. Тук се произвежда най-висококачествената 
стомана в света.”.......................................................................................................................... 

29. Реституция е: 
а/ връщане на първоначалните собственици на отнетото от държавата имущество; 
б/ преобразяване на държавната собственост в частна; 
в/ защита, покровителство на националното стопанство; 
г/ ликвидиране на губещи предприятия и фирми. 

30. С кое море НЕ граничи Балканския полуостров? 
а/ Йонийско; 
б/ Мраморно; 
в/ Тиренско; 
г/ Адриатическо. 

31. Коя от посочените островни групи НЕ се отнася към Балканския 
полуостров? 
а/ Южни Споради; 
б/ Цикладски острови; 
в/ Балеарски острови; 
г/ Северни Споради. 
  32. Допълнете пропуснатите географски обекти в текста: Най-високата планина 
в Балканския полуостров е .................Най-дългата река в него е .................................На 
юг най-големия полуостров е .............................., а най-големия остров е ........................ 

33. Кое твърдение за Адриатическото крайбрежие НЕ е вярно? 
а/ характерен е риасов тип бряг; 
б/ често явление през зимата е студения вятър бора; 
в/ в станция Църквице е измерено най-голямото количество валежи в Европа; 
г/ реките са къси, буйни, неплавателни. 
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34. Кое твърдение НЕ се отнася за населението на Балканския полуостров? 
а/ населението застарява; 
б/ има висока миграционна подвижност; 
в/ спада към индоевропейското езиково семейство; 
г/ по-голямата част изповядва християнска религия; 

35. Коя балканска държава НЯМА излаз на море? 
а/ Румъния; 
б/ Албания; 
в/ Босна и Херцеговина; 
г/ Косово. 

36. Коя от следните характеристики НЕ се отнася за всички балкански страни? 
а/ имат монархическо управление в миналото; 
б/ късно получават националната си независимост; 
в/ сега са републики; 
г/ членки са ЕС и НАТО. 

37. При коя от двойките държава-столица има грешка? 
а/ Словения-Загреб; 
б/ Албания-Тирана; 
в/ Сърбия-Белград; 
г/ Босна и Херцеговина- Сараево. 

38. При коя от двойките държава-стопански отрасъл има несъответствие? 
а/ България-кораби; 
б/ Гърция-нефтохимическа промишленост; 
в/ Сърбия- автомобилни гуми; 
г/ Словения-електроника. 

39. Как се наричат показаните архитектурни паметници и символи на кои 
европейски столици са? 

 
 
 

 

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

 
 
 
............................................................................... 
 
 
 
 
40. Напишете имената на държавите, отбелязани с цифри върху картата.    



Олимпиада по география и икономика 8 клас 7 

 
 
1...................................................               5......................................................... 
2...................................................               6......................................................... 
3...................................................               7......................................................... 
4...................................................               8.........................................................                                                                               
 
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: ............................................ 

 
 
 
 
 


