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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 
 VІІ 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 70 точки. До участие в областния кръг на 
олимпиадата се допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой 
точки, т.е. -  52 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. В кое езеро се съхраняват ¼ от световните запаси на прясна вода? 

а) в Каспийско море;  
б) в Аралско море;   
в) в Мъртво море;  
г) в Байкал. 

2. Официалната  религия в Армения, Грузия и Русия е: 
а) юдаизмът; 
б) християнството; 
в) ислямът; 
г) будизмът. 

3. Производството на порцеланови изделия е типично за: 
а) Монголия и Турция; 
б)Казахстан и Индия; 
в)Китай и Япония; 
г)Корея и Камбоджа. 
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4. Най – големият японски остров е : 
а) Хоншу; 
б) Кюшу; 
в) Хокайдо; 
г)Шикоку. 

5. Попълнете празните полета: 
Ангкор Ват е на повече от 800 години. Това е ………………………….религиозна 
постройка в света. Световен паметник на културата от ЮНЕСКО. 
 Намира се в ……………………………… 

 6. За коя от трите групи религии е свят Ерусалим? 
а) будизъм, ислям и индуизъм; 
б) ислям, индуизъм и юдаизъм; 
в) ислям, християнство и юдаизъм; 
г) будизъм, индуизъм и християнство; 

7. Каракум е : 
а) долина; 
б)  река; 
в) пустиня; 
г) планина. 

8. Крийк е …………………………………………………………………………….. 
9. Птица изобразена на герба на Австралия? 

а) кенгуру; 
б) коза; 
в) ему; 
г) птица лира. 

10. В кой континент няма реки? 
 
…………………………………… 

11. Коя от реките се отличава с най – голяма дължина в Азия 
а) Амур; 
б)  Хуанхъ; 
в)  Ганг; 
г)  Енисей 

12.  За коя страна в Азия се отнася следната характеристиката?  
„ Гъсто населена островна страна, основна култура е ориза, има високо развито 
стопанство” 
………………………………….. 

13. Подредете изброените пристанища по южното крайбрежие на Азия 
според тяхното разположение от запад на изток: 
Сингапур, Ал Кувейт, Калкута, Коломбо, Мумбай 
………………………………………………………………………………………………….. 

14. Подредете изброените  държави в две равни групи: Мароко, РЮА, 
Индия, Судан, Китай, Египет, Индонезия, Монголия”  / трябва да изберете по кой 
признак ще групирате страните/ 
Група А  ……………………………………………………………………………… 
Група Б  ……………………………………………………………………………… 

15. Попълнете пропуснатото в текста: 
……………………………….. е най – голямата река, отводняваща полуостров 
Индокитай. Извира от …………………….  Влива се  в Южнокитайско море с голяма 
делта, която всяка година нараства. При входа в Камбоджанската равнина образува 
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един от най – широките водопади в света с височина 21 м. - …………….. Протича през 
шест азиатски страни, като столицата на Лаос - ……………….., и на 
……………………….. – Пном Пен, са разположени на бреговете на реката. 

16. Открийте ГРЕШНИЯ отговор: Стопанството на Азия се отличава с: 
а)  големи контрасти в икономическото развитие; 
б) различни типове стопанство; 
в) водещо място в света по много производства; 
г) силно развит транспорт и образование в страните от Третия свят. 

17. Открийте ГРЕШНОТО твърдение за Океания: 
а) Пресечена е от 180 – ия меридиан; 
б)  Островите и са вулканични, континентални и коралови; 
в)  По форма на държавно устройство островите и са независими, зависими държави  
или са в Общността на нациите; 
г)   По степен на икономическо развитие се отнасят към силно развитите страни. 

18. Коя от двойките река – море, в което се влива, е грешно? 
а) р. Амур – Охотско море; 
б) р. Хуанхъ – Жълто море; 
в) р. Инд – Японско море; 
г) р. Енисей - Карско море. 

19. Кое от твърденията за географското положение на континента Азия е 
най – пълно и вярно? 
а)  Азия е разположена в Северното и Източно полукълбо; 
б)  Азия е разположена почти изцяло в Северното полукълбо и изцяло в Източното; 
в)  Азия е разположена предимно в Западното и Северното полукълбо; 
г)  Азия е разположена в Северното полукълбо, без Малайския архипелаг, и в 
Източното полукълбо, без полуостров Чукотка. 

20. Попълнете: 
Едмънд Хилари  пръв………………….връх………………………..през 1953г. 
Абел Тасман е най  - известния……………………….мореплавател. През 1643г. открива 
остров………………………………….и множество острови в Тихия океан / Нова 
Зеландия и др./  

21. Кое е най – студеното място на Земята, наречено „ полюса на студа” 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

22. Индийски бивол, паун, фазан са характерни животински видове за: 
а)  Влажните екваториални и тропични гори; 
б)  Саваните; 
в)  Твърдолистните гори и храсти; 
г)   Полупустините. 

23. Местното население на Океания принадлежи към: 
а)  Негроидно – австролоидната раса; 
б)  Европеидната раса; 
в)  Смесената раса; 
г) Монголоидна; 
 

24. Попълнете: 
 Австралия е на едно от първите места в света  по запаси и добив на ……………….. , 
………………… руди,……………. , скъпоценни камъни и др. По запаси и добив 
на………………. Азия е на първо място в света.  
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25. Най – голямото езеро на Земята е: 
а) Байкал; 
б) Каспийско море; 
в) Аралско море; 
г) Балхаш. 

26. Кое твърдение за съвременната политическа карта на Азия НЕ е вярно? 
 а)  Най – голям брой държави; 
 б)  Формиране  на големи политически обединения; 
 в)  Разпадане и обединяване на държави; 
 г)  Военни конфликти; 

27. Използвайте данните и изчислете средната гъстота на населението в 
Австралийския съюз. 

Страна Територия Население Средна гъстота 
 ( д /кв.км) 

Австралийски съюз 7,7 млн. кв. 
км. 

20,6 млн.д. …………………… 

28. Срещу всяка страна напишете нейната столица. 
Япония - ………………………………. 
Китай   - ………………………………. 
Казахстан - …………………………… 
Монголия - …………………………... 

29. Папуаси е: 
а)  коренното население на о. Гвинея 
б)  вулкан в Азия 
в)  река в Китай 
г)  коренното  население на о. Тасмания 

30. Най – разпостраненото животно в тундрата и лесотундрата е: 
а) северен елен, бяла сова и лемингът 
б) рис, лисица, зайци 
в) антилопа, тарийски лъв, магаре кулан 
г) магаре кулан, японски жерав, антилопа 

31. Акан е национален парк разположен : 
а) на остров Тасмания; 
б) на остров Хокайдо в Япония; 
в) на североизток от Катманду – столицата на Непал; 
г) на нос Байрън. 

32. В коя страна правителството провежда политика „ Едно семейство – 
едно дете” 
а) Индия 
б) Саудитска Арабия 
в) Китай 
г) Индонезия 

33. На кой остров от Океания е разположен най – високият и връх: 
а) връх Джая на остров Нова Гвинея; 
б)  на Хавайските острови; 
в) на Маршалови острови; 
г) на Коморските острови. 

34 Основен поминък в северните части на Азия е: 
а) еленовъдство, лов и риболов; 
б) отглеждане на кози и коне; 
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в) отглеждане на каучуково дърво, кокосова  палма, ориз; 
г) отглеждане на цитрусови плодове и ориз. 

35. „Сари” е …………………………………………………………… в  Индия. 
36.Дойчин Боянов развява българския флаг на 20.V.2004 г. на 

връх………………………/8848 м / 
 
37. Коя природна зона на Азия е представена на снимката?............................... 

 
 
38. Коя от изобразените на картата реки е Енисей?............................................... 

 
 
39. Напишете наименованията на отбелязаните с цифри държави в Западна 

Азия: 

 
1……………………………. 
2……………………………. 
3……………………………. 
4……………………………. 
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40. Разпознайте обектите и запишете имената им: 

 

.  
 
 
1.………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
2. Свещен град за мюсюлманите е…………………………………… 
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3. Как се нарича нисък и пръстеновиден коралов  
остров……………………………………. 
 

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

 
 


