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ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  
 

ОБЛАСТЕН КРЪГ -  6 КЛАС – 22.03.2009 г. 
 

1. Кой от континентите има  най-голяма площ? 
 
А) Северна Америка  
Б) Антарктида 
В) Африка  
Г) Южна Америка 
 
2.  Коя от групите острови е разположена най-близо до бреговете на Африка? 
 
А) Азорски 
Б) Бермудски 
В) Фолклъндски 
Г) Канарски 
 
3. Еми Куси е най-високият връх на: 
 
А) Атласките планини 
Б) платото Тибести 
В) Драконовите планини 

   Г) Етиопската планинска земя 
 

4. Коя от посочените характеристики се отнася за “саванен” тип климат?  
 
А) отличава се с един сезон – постоянни валежи 
Б) характерни са сух и влажен сезон 
В) валежите падат през зимата 
Г) има четири сезона 
 
5. Коя от реките се отличава с пълноводие през цялата година?  
 
А) Ориноко 
Б) Парана 
В) Нигер 
Г) Конго 
 
6. Кое африканско езеро е разположено в безотточната област на континента и 
променя площа си в зависимост от дъждовния сезон? 
 
А) Туркана 
Б) Виктория  
В) Няса 
Г) Чад 
 
7. Посочете кое животно се среща само в Африка? 
 
А) камила 
Б) окапи  
В) носорог 
Г) слон 
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8. За коя природна зона на Африка се отнася характеристиката? 
“Разположена е в крайните северни и южни части на континента, има субтропичен 
климат. Разпространени са канелени почви. Характерни растения са  корков дъб, 
кипарис, розмарин, а от животните се срещат чакал, хиена, макак.” 

......................................................................................................................... 
 
9. Коя от двойките се отнася към номадските племена в Сахара? 
 
А) пигмеи и хотентоти 
Б) бербери и туареги 
В) суданци и малгаши 
Г) араби и бушмени 

 
10. Коя от африканските страни е била независима държава преди Втората 
световна война? 
 
А) Нигерия 
Б) Етиопия 
В) Алжир 
Г) Мароко 
 
11. Кои от земеделските култури са основна  част от износа на Нигерия? 
 
А) банани и портокали 
Б) кафе и пшеница 
В) какао и фъстъци 
Г) манго и кокос 
 
12. Река Амазонка носи милиони тонове наноси, които образуват в устието й 

големия остров      ................................................... . 
 
13. Селваси в Южна Америка се наричат: 
 
А) влажните екваториални гори 
Б) саваните 
В) твърдолистните вечнозелени гори и храсти 
Г) планинската природна област 
 
14. В коя част на Южна Америка климатът е най-сух? 
 
А) Пампата 
Б) Селвасите 
В) Патагония 
Г) Ляносите 

 
15. Коя от характеристиките се отнася едновременно за пустините в  Африка и 
Южна Америка? 
 
А) формирани са под въздействието на пасатите 
Б) разположени са в тропичния пояс  
В) в тях се  образуват  оазиси 
Г) растителността е представена от храсти  и кактуси 
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16. Кое от растенията се среща само в зоната на влажните екваториални гори на 
Южна Америка? 

 
А) Виктория регия  
Б) бутилково дърво 
В) орхидея 
Г) секвоя 
 
17. За коя от страните се отнася характеристиката: “Площта на страната е около 
2,8 млн.кв.км. На нейна територия се намира Пампата и се отглеждат зърнени 
култури” 
............................................................................................................................ 
 
18. Кой обект е показан на схемата? 
 
А) Гибралтарски проток 
Б) Панамски провлак 
В) Магеланов проток 
Г) Суецки провлак 

 
 

19. В кой от изброените обекти се наблюдават силни земетресения и съвременни  
действащи вулкани? 
 
А) Сахара 
Б) Андите 
В) Атласките планини 
Г) Гвианската планинска земя 
 
20. Коя от характеристиките Не се отнася едновременно за релефа на Африка,   
Южна Америка и Северна Америка? 
 
А) характерен е платовиден релеф 
Б) вулканска дейност в миналото 
В) обширни равнинни пространства 
Г) част от континента Гондвана  
 
21. В коя от двойките е допусната грешка? 
 
А) желязна руда - Бразилска планинска земя 
Б) графит - остров Мадагаскар 
В) нефт – Гвианска планинска земя  
Г) фосфорити - Атласки планини 
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22. Постоянните ветрове пасати в югоизточна  Африка и Южна Америка  се 
проявяват като: 
 
А) топли и влажни 
Б) студени и влажни 
В) топли и сухи 
Г) студени и сухи 
 
23. Кое езеро в Южна Америка е разположено на най-голяма надморска височина? 
........................................................................................................ 
 
24. Кой от градовете има най-голям брой население? 
 
А) Ню Йорк 
Б) Кайро 
В) Мексико 
Г) Сау Пауло 
 
25. Република Южна Африка изнася злато и диаманти, а какво изнася Чили? 
 
А) уранова руда и боксити 
Б) селитра и медна руда 
В) живак и черни въглища 
Г) фосфорити и земен газ 
 
26. Контурите на коя държава виждате на схемата? 
 
А) Перу 
Б) Нигерия 
В) Аржентина 
Г) РЮА 

 
 
27. Нефтодобивът и нефтопреработването се развиват като отрасли в? 
 
А) Калифорнийски залив 
Б) Заирска котловина 
В) Венесуелски залив 
Г) Лаплатска низина 
 
28. Кой от изброените градове Не е столица на държава? 
 
А) Претория 
Б) Рио де Жанейро 
В) Абуджа 
Г) Буенос Айрес 
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29. Коя от забележителностите Не е разположена в държавата, в която е посочена? 
 
А) пирамидите при град Гиза – Египет 
Б) статуята на Свободата – САЩ 
В) древния град Мачу Пикчу -  Боливия 
Г) статуята на Исус Христос  – Бразилия 
 
30. На картосхемата нанесете с числа от 1 до 10 посочените географски обект: 
 
1. Гибралтарски проток 
2. нос Добра надежда 
3. полуостров Гоахира 
4. Магеланов проток 
5. остров Исландия 
6. езеро Хюрън 
7. полуостров Юкатан 
8. остров Нюфаундлънд 
9. нос Чарлз 
10. езеро Уинипег 
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