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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

           Областен кръг - 21. 03. 2010 г. 
                                 
                                 VII клас 

 

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. 
Разпологате с 2 астрономически часа. 

 
Желаем Ви успех! 
 

 
1. Посочете кой от видовете  географски карти е определен според 
предназначението си? 
А) общогеографска 
Б) техническа 
В) на света 
Г) едромащабна 
 
2. Кое от твърденията е вярно? 
А) Азия е с по-малка площ от Северна Америка 
Б) Северна Америка и Африка имат общо по-голяма площ от Азия 
В) Европа и Азия имат приблизително еднаква площ 
Г) Австралия и Антарктида имат общо по-голяма площ от Азия 
 
3. Кой азиатски полуостров е известен с много действащи вулкани? 
А) Индокитай 
Б) Малака 
В) Таймир 
Г) Камчатка 
 
4. Големи залежи на графит в Азия са открити в: 
А) п-в Арабия и остров Сулавеси 
Б) остров Шри Ланка и Средносибирското плато 
В) планината Саяни и пустинята Такламакан  
Г) Голямата китайска равнина и п-в Камчатка  
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5. Коя от характеристиките се отнася за континенталния тип климат в Азия? 
А) оскъдни валежи, високи температурни амплитуди 
Б) зимен максимум на валежите 
В) целогодишно въздействие на североизточните пасати 
Г) прохладно и кратко лято 
 
6. Кой тип субтропичен климат характеризира климатограмата? 
.......................................................................... 
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7. Коя от реките се влива в Арабско море? 
А) Ганг 
Б) Инд 
В) Меконг 
Г) Иравади 
 
8. Посочете групата растителни и животински видове, характерни за саваните в 
Азия: 
А) хлебно дърво и малайска мечка 
Б) фикус банян и мангуста 
В) зокум и магаре кулан 
Г) кипарис и японски жерав 
 
9. Уникалният тюлен нерпа, омул, живораждаща риба са типични животински 
видове само за: 
А) Бенгалски залив 
Б) национален парк Акан 
В) резерватите на ез. Байкал 
Г) национален  парк Сагарматха 
 
10. В коя част на Азия населението се занимава главно с производството на ориз, 
отглежда каучуково и тиково дърво, памук, чай, захарна тръстика и др.? 
А) Западна Азия 
Б) Източна Азия 
В) Централна Азия 
Г) Южна Азия 
 
 



 3

11. Кое твърдение за населението и политическата карта на Азия е вярно? 
А) в Азия има около 50 независими държави 
Б) всички страни в Азия са с излаз на море 
В) най-гъсто населените райони са в Централна Азия 
Г) арабите обитават райони в Южна Азия 
 
12.Открийте двойката азиатски страни, които по форма на управление са 
абсолютни монархии: 
А) Тайланд и Япония 
Б) Турция и Казахстан 
В) Иран и Индия 
Г) Оман и Бруней 
 
13. Към коя от расите се отнасят живеещите на север народи якути, евенки и 
чукчи? 
.............................................................................................................. 
 
14. Кой от азиатските градове НЕ е морско пристанище? 
А) Джакарта 
Б) Дели 
В) Йокохама 
Г) Сингапур 
  
15. Коя от организациите обединява страните от Югоизточна Азия? 
А) НАТО 
Б) ОПЕК 
В) АСЕАН 
Г) ОИК 
 
16. За коя от страните се отнася характеристиката: „Населението на страната е 
около 75 млн. души и по-голямата част от него изповядва ислям. Страната има 
стратегическо географско положение. Посещава се от много туристи. Най-
големият й град не е столица” 
……………………………………………………………………………. 
 
17. Кое от твърденията НЕ е вярно за географското положение на Австралия? 
А) континентът е в източното полукълбо 
Б) на запад граничи с Тихия океан 
В) на север от континента е Арафурско море 
Г) на юг от континента е разположен остров Тасмания 
 
18. Кой нос се явява най-източната точка на Австралия: 
……………………………………………………. 
 
19. На югоизток от Австралия е разположено: 
А) Коралово море 
Б) Тасманово море 
В) Арафурско море 
Г) Тиморско море 
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20. За кой климатичен пояс в Австралия се отнася характеристиката: „Разполага 
се на юг от 30º ю. ш. и се формират три типа климат”: 
А) умерен    
Б) тропичен    
В) субтропичен 
Г) субекваториален 
 
21. Главният приток на най-голямата австралийска река Мъри е: 

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

22. Коя е причината за образуването на Големия бариерен риф? 
А) разместване на плочите в земната кора 
Б) силна вулканска дейност 
В) натрупване на корали 
Г) чести и силни земетресения 
 
23. Кое от растенията НЕ е характерно за Австралия? 
А) камфорово дърво 
Б) евкалипт 
В) араукария 
Г) тревно дърво 
 
24. С коя страна Китай Няма граница? 
А) Казахстан                                                          
Б) Индия                                                                 
В) Виетнам  
Г) Бангладеш 
 
25. Контурите на коя азиатска държава разпознавате? 
 
....................................................................................... 
 

 
 
26. Коя страна попада в района на „ Близкия Изток”? 
А) Виетнам                                                                
Б) Сирия                                                                      
В) Корея 
Г) Малайзия 
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27.  Най-дълбоката част на Индийския океан е разположена на дъното на: 
................................................................................................................... 
 
28. Бутилковото дърво, таралежовата трева и кенгуровата трева са характерни 
растителни видове за: 
А) пустините и полупустините                                    
Б) влажните екваториални и тропични гори                               
В) саваните  
Г) твърдолистните гори и храсти 
 
29. Населението на Австралия надвишава: 
А) 20 млн.д. 
Б) 30 млн. д. 
В) 40 млн. д. 
Г) 50 млн. д. 
 
30. На картосхемата нанесете с числа от 1 до 10 посочените географски обекти: 

1. остров Шри Ланка 
2. остров Калимантан (Борнео) 
3. остров Суматра 
4. Арабско море 
5. Охотско море 
6. Бенгалски залив 
7. п-в Чукотка 
8. п-в Таймир 
9. Тайланд 
10. Казахстан 
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