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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

                  Областен кръг - 21. 03. 2010 г. 
                                          IX 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. 
Разполагате с 2 астрономически часа. 

 
Желаем Ви успех! 
 
 

 
1.Какво е разстоянието между градовете А и Б, ако численият мащаб на картата е  
М 1:3 500 000, а разстоянието между тях е 12 см? 

А) 455 км    
Б) 420 км    
В) 380 км 
Г) 350 км 
 

2. Базалтовите скали се отнасят към: 
А) интрузивните скали   
Б) ефузивните скали   
В) седиментните скали 
Г) метаморфните скали 
 

3. Мегалополисът Сан-Сан се намира в: 
А) Китай     
Б) Япония     
В) САЩ 
Г) Западна Европа 
 

4. Процесът на изселване на население от централните части на големите градове към 
периферията се нарича: 

А) псевдоурбанизация   
Б) субурбанизация   
В) кибернация 
Г) урбанизация 
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5.Системата от мерки в дадена страна, насочени към регулиране движението и структурата 
на населението се нарича: 

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

 
6. Коя е правилната последователност  на процесите при черната металургия? 

А) производство на прокат,чугун и стомана 
Б) производство на чугун, стомана и прокат 
В) производство на стомана, прокат и чугун 
Г) производство на стомана и чугун, прокат 

 
7. Кои две страни, произвеждат над 50% от корабите в света? 

А) Германия и Франция  
Б) Русия и Великобритания  
В) Япония и Южна Корея 
Г) Китай и САЩ 

 
8. Прилагането на съвременни агротехнически мероприятия, което води до увеличаване 
обема на земеделската продукция, без да се увеличава обработваемата площ и броят на 
селскостопанските животни, се нарича: 

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

9. Кое производство се отнася към неорганичната химия? 
А) пластмаси  
Б) бои      
В) синтетичен каучук 
Г) изкуствени торове 

 
10. Коя е вярната подредба на страните в света по брой на жителите? 

А) Русия-САЩ-Индия   
Б) Китай-Индия-Бразилия  
В) Китай-Индия-САЩ 

      Г) Китай-Индия-Русия 
 
11. Коя група страни са големи износителки на желязна руда? 

А) Германия-Франция   
Б) Мексико-САЩ    
В) Индия-Бразилия 
Г) Китай-Япония 
 

12. Посочете тази част от трудоспособното население, която участва в производството на 
стоки и услуги и получава срещу това възнаграждение: 

А) икономически неактивно население    
Б)  икономически заето население   
В) икономически активно население 
Г) човешки ресурси 
 

13. Към коя езикова група се отнасят повечето страни от Южна Америка? 
А) германска    
Б) романска     
В) славянска 
Г) келтска 
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14. Най-големият производител и износител на хартия в света е: 

А) САЩ     
Б) Русия     
В) Канада 
Г) Китай 
 

15. Към коя група метали се отнася цинкът? 
      А) редки     
  Б) благородни   
 В) тежки 
 Г) черни 

 
16. За кой отрасъл на стопанството се отнася понятието флотация? 
     А) машиностроене   
     Б) енергетика    
     В) химимическа промишленост 
     Г) металургия 

 
17. Най-големият производител на царевица в света е: 

А) Китай     
Б) Бразилия     
В) Аржентина 
Г) САЩ 
 

18. Коя страна от изброените е износител на нефт и природен газ? 
А) Германия     
Б) Франция     
В) Норвегия 
Г) Дания 
 

19. Посочете общото между Полша, Унгария и Словакия? 
А) езиковата група   
Б) религията     
В) държавното устройство 
Г) географското положение 

 
20. Довършете изречението, за да бъде вярно твърдението: 
”Факторите за формиране на стопанските отрасли и териториалното им разположение са: 
социално-икономически, научно-технически, демографски, екологични  и  
....................................................................................................” 

 
21.Токайдо е : 

А) марка вино    
Б) машиностроителна марка 
В) мегалополис                                                             
Г) икономически регион в Китай 

 
22. По добив на кой енергиен ресурс, Китай стои на първо място в света? 

А) нефт      
Б) уранова руда    
В) въглища 
Г) природен газ 
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23.Традиционен отрасъл на текстилната промишленост в Австралийския съюз е : 

А) памукотекстилна   
Б) вълненотекстилна   
В) коприненотекстилна 
Г) лененотекстилна 

 
24. Допишете още една страна член на Г-8 от изброените:”САЩ, Япония, Франция, 
Германия, Великобритания, Русия, Италия и ........................”. 
 
25. Най-големият производител на юта в света е: 

А) Китай     
Б) Бразилия     
В) Мексико 
Г) Индия 
 

26. Мексико е световен производител и износител на: 
А) алуминий      
Б) сребро     
В) платина 
Г) живак 
 

27. Коя страна е теократична монархия в Европа? 
А) Лихтенщайн     
Б) Люксембург     
В) Ватикана 
Г) Монако 

 
28.  Коя страна НЕ е свързана със системата на плавателният канал Рейн-Майн-Дунав? 

А) Унгария     
Б) Сърбия     
В) Чехия 
Г) Австрия 
 

29. В икономически развитите страни броят на заетите се увеличава най-бързо в: 
А) транспорта    
Б) промишлеността   
В) обслужващия сектор 
Г) енергетиката и химията 

 
30. Запишете срещу числата от 1 до 10 отбелязаните на картата на Латиноамериканския 
регион страни: 
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