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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 

 V 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 60 точки. До участие в областния кръг на 

олимпиадата се допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой 
точки, т.е. - 45 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.Определете какво изучава географията: 

а/ връзката между природата и хората на различни места; 
б/ природата и обществото, както и връзката между тях на различни места; 
в/ само природата на различни места; 
г/ само обществото на различни места. 

 2. Какво означава мащаба? 
а/ колко пъти са увеличени действителните размери; 
б/ на единица дължина от картата колко единици от действителността отговарят; 
в/ формата на обектите; 
г/ условен знак на картата. 

 3. Защо глобусът вярно и точно изобразява Земята? 
а/ защото е по-ново изображение; 
б/ изобразява кълбовидната и форма; 
в/ онагледява движенията на Земята; 
г/  изобразява земната повърхност върху равнина. 

 4. Разстоянието от Гринуичкия меридиан до дадена точка на изток или на 
запад от него, изразено в градуси, се нарича: 

а/ географска дължина; 
б/ географска ширина; 
в/ географска  височина; 
г/ топографска дължина. 
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5. Да се ориентираме означава: 
а/ да наблюдаваме географските обекти; 
б/ да определяме местоположението на обектите спрямо посоките на света; 
в/ да определяме колко е часът; 
г/ да разширим или стесним хоризонта.  

6. Кое от посочените твърдение за Слънчевата система е грешно: 
а/ Изградена е от една звезда, планети и по-малки небесни тела; 
б/ Всички тела в Слънчевата система имат общ произход; 
в/ Пътят, който планетите изминават, обикаляйки около Слънцето, се нарича орбита 
и е постоянен; 
г/ Слънцето се движи около планетите в Слънчевата система. 

7. Открийте НЕвярното твърдение: 
а/ Земната повърхност се затопля навсякъде еднакво; 
б/ Затоплянето на земната повърхност зависи от ъгъла, сключен между нея и 
слънчевите лъчи; 
 в/ Най-студено е на полюсите, защото ъгълът между слънчевите лъчи и земната 
повърхност е малък; 
г/ Затоплянето на крайбрежията и вътрешността на континентите в умерения 
топлинен пояс е различно. 

 8. Докажете, че Земята е уникална планета, като посочите поне 2 примера: 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
      9. Как се е образувал релефът на Земята? 
а/ от дейността на външните земни сили; 
б/ от дейността на вътрешните земни сили; 
в/ от дейността на вътрешните и външните земни сили; 
г/ от дейността на процеси извън планетата Земя. 

10. Посочете грешното твърдение: 
а/ Релефът е съвкупност от всички земни форми; 
б/ Релефът се образува в резултат на вътрешните и външните процеси; 
в/ В резултат на външните процеси се образуват континентите и океанските 
понижения; 
г/ В резултат на вътрешните процеси се образуват едрите форми на релефа. 

11. Какви групи полезни изкопаеми има? 
а/ Твърди, течни, газообразни. 
б/ Минерални и метали. 
в/ Рудни и нерудни. 
г/ Изкопаеми горива, рудни и нерудни изкопаеми. 
  12.Кои полезни изкопаеми са се образували при затрупване на горска 
растителност и морски организми? 
а/ въглища и нефт; 
б/ желязна и медна руда; 
в/ злато и диаманти; 
г/ варовик и мрамор. 

13. Кой от отговорите не съответства на останалите?  
а/ географска ширина; 
б/ температура; 
в/ въздушни маси; 
г/ океански и морски течения.     
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    14. За кой климатичен пояс се отнася следното описание: 
„Климатът се формира под влиянието на сухи и горещи въздушни маси над сушата 
и на горещи и влажни въздушни маси по източните крайбрежия на континентите, 
температурите са високи през цялата година. Валежите са в малки количества за по-
голямата част от пояса. Духат силни, постоянни ветрове.”  
а/ екваториален; 
б/ тропичен; 
в/ умерен; 
г/ полярен. 

15. Определете пълното и вярно съчетание: 
 Към водите на сушата се включват: 
а/ реки, морета, езера, подземни води, заливи, ледници; 
б/ океани, реки, езера, подземни води, ледници;  
в/ реки, езера, подземни води, ледници, блата; 
г/ реките с техните водосборни басейни, езерата и подземните води. 

16. Открийте пълната и вярна комбинация от фактори, които участват в 
образуването на почвите. 

а/ видът на скалите, тревите, животните, хумусът. 
б/ видът на скалите, климатът, водите, растителността, релефът, бактериите; 
в/ количеството топлина и влага в атмосферата, растителността, наклонът на 
склоновете, човекът; 
г/ растителният и животинският свят, релефът, повърхностните води. 
  17. Разпознайте типа почва: 
„Тънки, рохкави, богати на гниещи растителни остатъци. Разпространени са в 
пояса на горите с умерен климат и в планините от 800 до 1800 м. н. в. „ 

      а/ латеритни; 
      б/ пустинни; 
      в/ кафяви горски; 
      г/ черноземни. 

18. Опишете екваториалната гора поне с ТРИ думи: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

19. Зоната на тропичните пустини се обитава от: 
а/ насекоми, маймуни, влечуги, папагал, тигър; 
б/ лисица, вълк, мечка, бизон, хомяк; 
в/ змии, скорпион, камила, хиена, лешояд; 
г/ птици, риба, тюлен, морж, бяла мечка. 

20. За зоната на екваториалните гори е характерно: 
а/ Релефът е хълмист и платовиден; 
б/ Най-обширна по площ е екваториалната гора по долината на река Амазонка; 
в/ Растителността е иглолистна; 
г/ Условията за живот са благоприятни. 

21. Кой от посочените проблеми се отнася предимно за зоната на 
тропичните пустини? 

а/ замърсяване на водите и пресъхване на реките; 
б/ замърсяване и унищожаване на почвите; 
в/ разрастване на тропичните пустини и опустяване на големи територии; 
г/ намаляване на площите и разнообразието на растителния и животинския свят. 

22. Животните, които обитават иглолистните гори са: 
а/ ягуар, пума, мухата Цеце, крокодил, хипопотам. 
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б/скорпион, влечуги, лешояд, хиена, камила; 
в/ слон, зебра, жираф, антилопа, лъв; 
г/ лос, сърна, вълк, кафява мечка. 

23. Арктика и Антарктида се обитават от: 
а/ прелетни птици, бяла лисица, див кон, гризач, бял вълк; 
б/ овцебик, бяла мечка, бяла лисица, птици, северен елен; 
в/ пингвин, бяла мечка, тюлен, морж, кит; 
г/ златка, белка, лос, усурийски тигър, северна сърна. 
   24. Прочетете текста и го озаглавете:  

…………………………………………………………………………………………. 
„Ледени пространства покриват огромни участъци от земната повърхност. Големи 

ледени блокове се откъсват и плават в океаните като ледени планини.В тези райони е 
вечна зима. Температурите са много ниски от -50 до -89.2 /най-ниската измерена 
температура на Земята/. Духат силни, постоянни, студени ветрове. Вали малко поради 
слабото изпарение. Животинският свят е богат, но е предимно в океаните. Няма 
постоянно живеещи хора.” 

 25. Кое е вярното и пълно определение за природни ресурси? 
а/ Природните ресурси са суровини за производство на различни изделия, за 
изхранване на населението, за туризъм; 
б/ Наличието или отсъствието на природни ресурси затруднява или улеснява живота 
и дейността на хората; 
в/ Природните ресурси са природни богатства, които хората могат да използват 
непосредствено в бита или в трудовата си дейност; 
г/ Природните ресурси са условия за развитието на трудовата дейност на хората. 

 26. Как са разпределени природните ресурси? 
а/ равномерно, но имат различно количество и качество; 
б/ неравномерно с различия в количеството и качеството; 
в/ главно в тропичните пустини; 
г/ главно в умерените ширини. 
   27.С какъв цвят е книгата, в която са записани изчезващите, редките и 
намаляващите по брой и разпространение растения и животни? 
а/ Зелена книга; 
б/ Синя книга; 
в/ Червена книга; 
г/ Черна книга. 

28. Солеността на морската вода се дължи на: 
а/ площта на моретата; 
б/ дълбочината на моретата; 
в/ прозрачността на водата; 
г/ разтворените минерални соли. 
     29. Посочете ТРИ причини за бързото увеличаване на броя на населението 
от края на  XV век до днес. 
 
 …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 

           30. Арабите, индусите, иранците принадлежат към: 
а/ европеидната раса; 
б/ негроидно-австралоидната раса; 
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в/ монголоидната раса; 
г/ други раси. 

31. За коя раса се отнася  описанието? 
 „Представителите й са с плоски, скулести лица, с прави черни коси, с кафяви очи с 
удължена форма, с нисък ръст и жълтеникава кожа.” 
а/ европеида; 
б/ негроидно-австалоидна; 
в/ монголоидна; 
г/ друга раса. 

32. За коя основна религия се отнася: 
„Тази религия се изповядва от населението на Европа, Северна и Южна Америка, 
Австралия. В основата и стои триединство – Бог отец, Бог син и Светият дух. 
Свещената и книга е Библията.” 
а/ юдаизъм; 
б/ християнство; 
в/ ислям; 
г/ будизъм. 

33. Индуизъм, будизъм, таоизъм се изповядват от народите на: 
а/ Африка 
б/ Европа; 
в/ Азия; 
г/ Северна Америка. 

34. Кое твърдение е НЕвярно? 
Селищата се групират въз основа на различни признаци: 
а/ местоположение; 
б/ брой на жителите; 
в/ използвани материали при строителството на сгради; 
г/ трудова дейност на жителите. 

 35. За коя група държави се отнася следното описание? 
„В тези държави управлява една партия, диктатор или военен режим. Гражданите и 
нямат право на собственост, на избор на местоживеене, на обединяване, на свобода 
на словото. Правото им на собственост е ограничено. Работещите нямат право на 
стачка. Не е изградено гражданско общество.” 
а/ демократични; 
б/ федерални; 
в/ тоталитарни; 
г/ унитарни. 

36. Оградете грешното твърдение. 
Политическата карта отразява: 
а/ местоположението на държавите; 
б/ тяхната големина; 
в/ столиците им; 
г/ особеностите на тяхната природа. 
 
  37. Допълнете имената на основните газове, които изграждат атмосферата: 
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Състав на атмосферата

……………
78%

………….
21%

…………..
1%

 
 

 
38. Надпишете наименованията на отбелязаните с цифри планети в 
Слънчевата система: 

 
 

 
 
1…………………………………...2………………………………… 
3…………………………………...4………………………………… 
5…………………………………...6……………………………….. 
7…………………………………...8………………………………. 
9…………………………………… 
 

39. Отбележете приблизителните географски координати на т. Б  и отбележете 
положението на т. Е с координати 30° ю. г.ш. и 20° з.г.д. 
 
 
т. Б - ……………………….. 
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40. Срещу символите запишете името на основните религии: 
 

 
 
1…………………………..2……………………..3………………………… 

 
 

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: ............................................ 
 
 
 

 
 


