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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. Кое от посочените морета мие бреговете на Европа? 
А) Тиморско 
Б) Охотско 
В) Йонийско 
Г) Арафурско 

5 т. 
2. Кои две страни имат обща граница? 
А) Белгия - Швейцария 
Б) Люксембург - Нидерландия 
В) Полша - Унгария 
Г) Австрия - Словакия  

6 т. 
3. Колко пъти площта на Европа е по-малка от тази на Африка? 
А) 2 пъти 
Б) 3 пъти 
В) 4 пъти 
Г) 5 пъти 

5 т. 
4. Къде стрелката на компаса се отклонява от нормалното си положение и НЕ 
показва правилната посока? 
А) в района на Курск и Кривой рог 
Б) на островите Ян Маен и Шпицберген   



В) в района на вулканите Етна и Везувий  
Г) в Рурският и Донецкият басейни 

8 т. 
5. Кой е географският обект, чието местоположение е отбелязано с цифра 1 на 
профила на релефа?  
 
А) Паданска низина 
Б) Средноевропейска низина 
В) Среднодунавска низина 
Г) Източноевропейска равнина 

7 т. 
 
 
 

 
 
6. В станция Църквице през 1937 година е измерено рекордно за континента 
Европа: 
А) понижаване на температурите 
Б) разрушително земетресение 
В) количество на валежите 
Г) увеличаване скоростта на вятъра 

5 т. 
7. Линията, която свързва места с еднакво атмосферно налягане се нарича: 
А) изобата 
Б) изобара 
В) изохиета 
Г) изохипса 

5 т. 
8. Посочете вярното твърдение: 
А) Водите на Европа се оттичат в четири водосборни области.  
Б) Преобладаващият пренос на въздушни маси в Европа е от север на юг. 



В) Маквисите са  характерни  за  района на Средиземноморието. 
Г) Планината Урал на юг достига до бреговете на  Черно море. 

6 т. 
 
 
9. Какъв тип бряг е изобразен на снимката? Запишете. 
.................................................................................................. 

4 т. 
 
За кое крайбрежие на контенета Европа е характерен? Свържете със стрелка. 

  4 т. 
 

 

 
 
10. В коя от двойките „държава-специализация” е допусната ГРЕШКА? 
А) Ирландия  – маслини  
Б) Франция - ядрена електроенергия 
В) Полша – картофи 
Г)  Финландия – мобилни телефони  

5 т. 
11. В коя от посочените страни използването на геотермална енергия е 
значително? 
А) Украйна 
Б) Исландия 
В) Белгия 
Г) Норвегия 

5 т. 
12. Кой от посочените  резервати  се обитава от  редкия за Европа животински 
вид - зубър? 
А) „Беловежска пуща” 
Б) „Аскания – Нова” 
В) „Баварски лес” 
Г) „Астрахански” 



5 т. 
13. Ако пътувате със самолет от град Ялта за град Санкт Петербург, кои 
природни зони ще прекосите? 
А) степи и лесостепи, смесени и широколистни гори, иглолистни гори 
Б) смесени и широколистни гори, иглолистни гори, лесотундра 
В) полупустини, твърдолистни вечнозелени гори, широколистни гори 
Г) планинска природна област, иглолистни гори, тундра 

8 т. 
14. Коя от посочените реки се влива с естуар? 
А) Волга 
Б) Дунав 
В) Лена 
Г) Темза 

5 т. 
15. Посочете страните, които осъществяват контрол върху Гибралтарския 
проток:  
А) Португалия, Мароко, Тунис 
Б) Великобритания, Испания, Мароко 
В) Португалия, Франция, Испания 
Г) Испания, Нидерландия, Алжир 

8 т. 
16. За коя държава от Европа се отнася характеристиката? 
„Страната има значителен  принос за  Великите географски открития. Тя е най-
големият производител на корк в света”. 
А) Испания 
Б) Гърция 
В) Великобритания 
Г) Португалия 

8 т. 
17. Напишете името на езиковата група, обозначена с тъмносив цвят на 
картата? 
  
………………………………………………………………………………………….. 

8 т. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Приликата между Пиренеите, Карпатите и Стара планина е, че са: 
А) най-старите по възраст планини  в Европа 
Б) с меридионално простиране от запад на изток 
В) младонагънати планини в Европа 
Г) в тях липсват ледникови форми 

8 т. 
19. Посочете седалището на Съвета на Европа. 
А) Страсбург  
Б) Франкфурт  
В) Люксембург  
Г) Брюксел 

6 т. 
20. Европейската държава, която е изобразена на космическата снимка е: 

 
А) Румъния 
Б) Швейцария 
В) Полша 
Г) Германия 

7 т. 
21. Пинията е характерен растителен вид за: 
А) иглолистните гори в европейската тайга 
Б) широколистните и смесените  гори 
В) степите и лесостепите 
Г) твърдолистните вечнозелени гори и храсти 

6 т. 
22. Коя държава „джудже” НЕ е разположена в Европа? 
А) Андора 
Б) Монако 
В) Сингапур 
Г) Лихтенщайн 

8 т. 



23. Каква религия изповядват поляци, испанци и унгарци? 
А) източно православие 
Б) католицизъм 
В) протестанство 
Г) ислям 

5 т. 
24. Коя от посочените държави е известна с производството на качествена стомана? 
А) Русия 
Б) Германия 
В) Чехия 
Г) Швеция 

8 т. 
25. Защо голяма част от територията на Финландия е осеяна с езера? 
А) защото преобладаващите валежи са предимно от дъжд 
Б) защото в миналото е била покрита от континентален ледник 
В) защото се намира в най-северните части на континента 
Г) защото релефът е предимно равнинно- хълмист 

6 т. 
26. Подредете посочените страни по брой на населението в низходящ ред: 
1. Украйна 2. Германия 3. Италия 4. Франция 
А)  2, 4, 3, 1 
Б)  1, 4, 2, 3 
В)  4, 2, 1, 3 
Г)  2, 1, 3 , 4 

8 т. 
 
27. Полдерите са характерни за: 
А)  северозападните части на Средноевропейската низина 
Б)  западното крайбрежие на Скандинавския полуостров 
В)  долините на реките Волга, Дунав и Дон 
Г)  североизточните части на Руската равнина 

6 т. 
 
28. Кои четири историко-географски области влизат в състава на Обединеното 
кралство – Великобритания?. 
...............................................                                   ……………………………………..   
...............................................                                   ……………………………………..  

8 т. 
29. Автомобилите с марка „Сеат” се произвеждат в: 
А) Франция 
Б)  Италия 
В)  Испания 
Г)  Швеция 

7 т. 
 



30. Кои страни и столици са отбелязани с числа на политическата карта на 
Европа? 
Срещу нечетните числа  1-3-5-7-9  запишете имената на държавите, а  срещу 
четните числа 2-4-6-8-10 - името на техните столици. 
 
 

 
държави столици 

 
1..................................... 
 
3.................................... 
 
5.................................... 
 
7.................................... 
 
9.................................... 

 

 
2.................................. 
 
4................................. 
 
6................................. 
 
8................................. 
 
10............................... 
 

10 т. 
 


