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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 

 9 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 46 точки. До участие в областния кръг на 

олимпиадата се допускат участници, събрали най-малко 75% от максималния брой 
точки, т.е. - 35 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. Кой от посочените дялове не се отнася за физическата география? 
     а/ геоморфология; 
     б/ география на почвите; 
     в/ география на земеделието; 
     г/ биогеография. 
2. За коя геосфера се отнася следния текст: „Включва земната кора и най-горната 
част  на земната мантия – до астеносферата”? 
     а/ атмосфера; 
     б/ педосфера; 
     в/ литосфера;                                   
     г/ биосфера.  
 3. Разкъсване на земните пластове се наблюдават при: 
     а/ разломните движения; 
     б/ колебателни движения; 
     в/ двата вида движения; 
     г/ не се наблюдава разкъсване при изброените тектонски движения.   
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4. Коя от скалите се отнася към ефузивните скали? 
    а/ мрамор; 
    б/ пясъчник; 
    в/ гранит; 
    г/ базалт. 
5. Период от коя ера е кватернерът?  
    а/ неозой; 
    б/ мезозой;  
    в/ палеозой; 
    г/ докамбрий. 
6. Най-големият отрицателен ефект от изсичането на горите е:  
    а/ увеличаване на почвената ерозия; 
    б/ глобалното затопляне; 
    в/ промяната на средата на обитаване; 
    г/ промяна на режима на водите.  
7. Математически способи за изобразяване повърхност, така че да има 
съответствие   между действителната и изобразената форма се наричат: 
    а/ географска карта; 
    б/ градусна мрежа; 
    в/ условни знаци; 
    г/ картографски проекции. 
8. Къде взаимодействието между геосферите е най-активно:  
     а/ в горната част на земната кора;  
     б/ на земната повърхност; 
     в/ в астеносферата; 
     г/ в тропосферата. 
9. Континенталният тип земна кора е изградена от: 
    а/ седиментен слой; 
    б/ гранитен слой;  
    в/ базалтов слой; 
    г/ всички изброени. 
10. Какъв вид природни ресурси са въглищата:  
    а/ рудни; 
    б/ изчерпаеми възобновими; 
    в/ изчерпаеми невъзобновими; 
    г/ нерудни. 
11. Топографската карта е с мащаб:  
     а/ от 1:10000 до 1:500000 
     б/ от 1:10000 до 1:200000 
     в/ от 1:10000 до 1:1000000 
     г/ от 1:10000 до 1:2500000  
12. Кой от посочените енергийни ресурси има най- голям дял в световния 
енергиен баланс: 
     а/ въглища;     
     б/ природна газ; 
     в/ уранова руда;             
     г/ нефт. 
13. Лавините са:  
     а/ атмосферен природен риск; 
     б/ хидроложки природен риск; 
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     в/ геоложки природен риск; 
     г/ технологичен природен риск. 
14. Допишете понятието: „Такова развитие на човечеството, което удовлетворява  
     потребностите на сегашното поколение, без да подлага на риск потребностите 
на  бъдещите поколения е ...................................................................................................” 
 
15. Отношението между броя на хората на дадена територия и нейната площ се 
нарича.......................................................................................................................................... 
 
16. По диаграмата определете през коя година 
населението на планетата е било 2,5 млрд. души. 
 
 
 а/ 1750 
 б/ 1850 
 в/ 1950 
                  г/ 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
    17. Коя характеристика на понятието „демографска ситуация” е вярна: 

а/ състояние на демографските показатели; 
            б/ бавно нарастване на населението; 
            в/ процес на рязко увеличаване на населението; 
            г/ непрекъсната смяна на поколението. 
    18. При коя от двойките столица- река има несъответствие: 

а/ Париж – р.Сена; 
            б/ Москва – р.Нева; 
            в/ Лондон – р.Темза; 
            г/ Лисабон – р.Тежу. 
     19. За коя форма на управление се отнася твърдението:    „Върховният орган на  
държавната власт – парламентът и държавният глава се избират за определен 
период и по установен от конституцията ред.” 
............................................................................................................................................. 
      20. ООН е създадена през 1945 година. През коя година България е приета за 
член: 

 а/ 1950 г.         
 б/ 1955 г. 

             в/ 1965 г.  
             г/ 1970 г. 

 21. В кой слой на атмосферата се намира озоновият слой? 
      а/ тропосфера; 

б/ стратосфера; 
в/ мезосфера; 
г/ термосфера.   
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    22. Върху схемата нанесете в кръгчетата цифровия код на посочените световни 
и Регионални международни организации : 
 
 

  
1. НАФТА 
2. ЕС 
3. ЕАСТ 
4. ОНД 
5. АСЕАН 
6. ОПЕК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  23. Към кои фактори на промишлеността се отнасят пазарите и международното  
разделение на труда? 

а/природните; 
б/ научно- техническите; 
в/ екологичните; 
г/ социално- икономическите. 

    24. В коя група страни се добиват най- много железни руди? 
а/ Германия, ЮАР, Мексико; 
б/ Канада, САЩ, Белгия; 
в/ Китай, Индия, Бразилия;   
г/ Франция, Япония, Русия. 

   25. Коя група от посочените страни включва само монархии? 
а/ Япония, Турция, Бразилия; 
б/ Сан Марино, Белгия, Франция; 
в/ Швеция, Мароко, Саудитска Арабия; 
г/ Аржентина, Украйна, Тайланд. 

 26. Коя е единствената държава, която по конституция е конфедерация? 
а/ Бразилия; 
б/ Швейцария; 
в/ Русия; 
г/ Франция. 

 27. Езиците от кое езиково семейство са разпространени в Северна Африка и  
        Югозападна Азия? 
            а/ конзайско; 
            б/ семито- хамитско; 

 в/ китайско- тибетско; 
 г/ кавказко. 
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 28. Кой е най- говоримият език в света? 
а/ испански; 
б/ немски; 
в/ китайски; 
 г/ френски. 

29. Кой от регионите в света не е с висока средна гъстота на населението? 
а/ Западна Европа; 
б/ Южна Азия; 
в/ Югоизточна Азия; 
г/ Северна Европа. 

30. По запаси на коя руда Чили е на едно от първите места в света? 
а/ уранова; 
б/ медна; 
в/ желязна; 
г/ манганова. 

31. Кой от отраслите се отнася към леката промишленост? 
а/ целулозно- хартиена; 
б/ дървообработване; 
в/ полиграфическа; 
г/ енергетика. 

32. За коя религия се отнася характеристиката: ”Трета по степен на 
разпространение. Възниква през  V в.пр.н.е. Постепенно се разпространява в 
различни части на Азия и света.” 

а/ ислям; 
            б/ юдаизъм; 

в/ будизъм; 
            г/ християнство. 
33. Според вътрешното държавно устройство страните се поделят на: 

а/ унитарни и федеративни; 
б/ малки и големи; 
в/ републики и монархии; 
г/ островни и континентални. 

34. Развитието на кой промишлен отрасъл се определя основно от бубарството? 
  
            .......................................................................................................... 
35. Довършете таблицата: 
 

 

 
Мегаполиси 

 
Страни, в които се 
намират 

 
Градове, включени в  
мегаполисите 

 
БОСВАШ 

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

 
Бостън - Вашингтон 

 
ТОКАЙДО 

 
Япония 

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

 
САН - САН 

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

 
Сан Франциско – Сан Диего 

 
РАНЩАД 

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

 
Рейн – Рур- Рейн- Майн 
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36. Допълнете пропуснатото:  
     „Металургията включва: добив на руди на черни метали; добив на руди на  
       цветни метали; ...................................................... и производство на метали”. 
 
37. На коя дата е най- дългият ден и най- късата нощ в северното полукълбо? 
 

......................................................................................... 
 
38. Канада, Австралия, Нова Зеландия, ЮАР, Израел  принадлежат към групата:                      
       а/ високоразвити неголеми страни; 
       б/ страни с преселнически капитализъм; 
       в/ главни и големи страни;  
       г/ нито една от посочените групи. 
39. Попълнете пропуснатото в таблицата с един от предложените отговори. 
 
 

а/ между Африка и Азия ; 
б/ между Европа и Африка; 

            в/ между Азия и Австралия; 
            г/ между Северна и Южна Америка. 
40. Националният ни отбор по спортна гимнастика е имал състезание в 
Канада.Ще се върне със самолет, който тръгва от Отава на 6 април 2009 г. в 09:00 
часа. Полетът до София е  9 часа. В колко часа отборът ще пристигне в София? 
       ( часовата разлика между София и Отава е 7 часа) 
            
        .................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................. 
        .................................................................................................................................. 
     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: ............................................ 
 

 
канали и протоци 

 
местоположение 

 
1. Гибралтар 
2. Панамски канал 
3. Суецки канал 
4. Ламанш 
 

 
между Африка и Европа 
Централна Америка 
................................................................................ 
между Франция и Великобритания 


