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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
Областен кръг -  19.03.2011 г. 
Състезателна група - 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. 
Разполaгате с 2 астрономически часа. 

 
Желаем Ви успех! 

 
 
 
1. Ако разстоянието по права линия между Мюнхен и Щутгарт на карта с мащаб 1 : 20 000 000 е 
4 см., колко е действителното разстояние между тях? 
А) 400 км 
Б) 4000 км 
В) 800 км 
Г) 80 км 

5 т.  
 
2. Кое твърдение за Китай НЕ е вярно? 
А) Страната е една от най-осигурените с минерални ресурси в света 
Б) Най-благоприятни условия за живот и стопанска дейност има в западната му част 
В) Заема първо място в света по добив на въглища 
Г) Най-големият производител е на памучен текстил в света 

5 т. 
 

3. В коя група страни преобладава протестанството, като религиозно течение? 
А) Австрия, Нидерландия    
Б) Молдова, Унгария    
В) Дания, Естония  
Г) Ирландия, Словакия 

4 т. 
 
4. В коя от двойките "държава - форма на управление" има несъответствие? 
А) Тайланд - монархия 
Б) Мароко - монархия 
В) Либия - република 
Г) Йордания - република 

5 т. 
 
5. Изолиниите на картата, които съединяват места с еднаква дълбочина, се наричат: 
А) изохиети 
Б) изобари 
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В) изобати 
Г) изохипси 

3 т. 
 
6. През коя страна от посочените  протича река Дунав? 
А) Чехия     
Б) Словения     
В) Хърватска 
Г) Босна и Херцеговина 

5 т. 
 
7. Коя от посочените страни няма излаз на морски басейн? 
А) Литва      
Б) Словения    
В) Молдова 
Г) Естония 

5 т. 
 

 
 
8. Коя от следните особености НЕ се отнася за земеделието на Германия? 
А) водеща роля има животновъдството 
Б) растениевъдството се развива екстензивно 
В) голямо значение има крайградското животновъдство 
Г) птицевъдството е един от най-интензивните отрасли на животновъдството 

5 т.  
 

9. При коя от двойките "процес – форми на релефа” има несъответствие? 
А) дейност на течащата вода – ровини 
Б) химично действие на водата – пещери 
В) дейност на океанската и морската вода – карлинги 
Г) дейност на вятъра – бархани 

5 т. 
  
10. Кои три страни са независими държави до Втората световна война в Африка? 
А) Египет, Либия, РЮА 
Б) Етиопия, Мароко, Нигерия 
В) Етиопия, Египет, Либерия 
Г) Египет, Етиопия, Либия 

5 т.  
 
11. Коя от посочените страни произвежда над 90 % от електрическата си енергия от ВЕЦ? 
А) Япония    
Б) Норвегия     
Г) Финландия 
В) Русия 

5 т. 
  
12. Коя от посочените култури НЕ е влакнодайна? 
А) юта      
Б) сизал     
В) коноп 
Г) маниока 

4 т.  
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13. Кое от посочените пристанища е най-голямото по товарооборот в Европа? 
А) Антверпен 
Б) Ротердам 
В) Барселона 
Г) Лондон 

8 т.  
 
14. Очертанията на коя европейска страна разпознавате на фигурата? 

..................................................................          5 т. 
  
 
15. Едни от най-древните градове в света - Ур, Урук, Акад, са възникнали в:  
А) Египет 
Б) Средиземноморието 
В) Китай 
Г) Месопотамия 

7 т.  
 
16. По-голямата част от населението на  Филипините изповядва: 
А) будизъм    
Б) шинтоизъм   
В) ислям 
Г) католицизъм 

7 т. 
  
17. Кое от изброените производства НЕ спада към органичния химичен синтез? 
А) химични влакна       
Б) мазут        
В) пластмаси 
Г) калиеви торове 

5 т. 
 
18. За коя от посочените страни се отнася полово-възрастовата пирамида от фигурата? 
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А) Япония 
Б) Канада 
В) Индия                                
Г) Германия 

5 т.  
 
19. Коя от изброените държави НЕ можете да откриете на политическата карта на Северна и 
Централна Америка? 
А) Гватемала 
Б) Суринам 
В) Белиз 
Г) Бахамски острови 

5 т.  
 
20. Държави, които НЕ са разделени на самоуправляващи се единици, се наричат: 
А) теократични 
Б) метрополии 
В) унитарни 
Г) федерации 

7 т. 
  
21. Пронаталистична политика има в страните от: 
А) Азия 
Б) Европа  
В) Африка 
Г) Латинска Америка 

5 т.  
 
22. За кой отрасъл се отнасят посочените особености:  
”Продукцията му има специфичен характер.Тя не може да се съхранява в големи количества и за 
продължително време. Това налага моментът на производство да съвпада с момента на 
потребление.” 
………………………………………………………………………………………………… 

7 т. 
  
23. Каква е часовата разлика между градовете Ню Йорк и Стокхолм? 
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А) 7 часа 
Б) 6 часа 
В) 9 часа 
Г) 8 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 т. 
24. Коя от посочените страни е едновременно членка на ООН, ЕС и НАТО ? 
А) Литва 
Б) Финландия 
В) Норвегия 
Г) Швейцария 

7 т. 
  
25. Къде е разположено производството на стомана в Япония? 
А) в близост до пристанищата 
Б) в планинските райони 
В) в районите на коксуващи се въглища 
Г) в близост до находища на железни руди 

4 т. 
  
26. В коя от посоченит страни средната възраст на населението е най-ниска? 
А) Парагвай 
Б) Япония 
В) Унгария 
Г) Словения 

6 т.  
 
27. В коя държава се намира световноизвестният курорт Акапулко? 
 
.................................................................................................................. 

3 т.  
 
28. За съвременната структура на икономически активното население в развитите страни е 
характерно увеличаване на дела на заетите в: 
А) добивните отрасли; 
Б) промишлеността; 
В) обслужващата сфера; 
Г) земеделието. 

5 т. 
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29. Открийте в коя от посочените двойки „страна-столица” има грешка: 
А) Казахстан - Астана 
Б) РЮА – Йоханесбург; 
В) Хондурас – Тегусигалпа; 
Г) Лихтенщайн – Вадуц. 

4 т.  
 
 
30. Напишете имената на пет столици в Азия, посочени  на картата с числа от 1 до 5, и пет 
пристанища, посочени на картата с числа от 6 до 10. 
 

 
 
1. ........................................   6. ......................................... 
 
2. ........................................   7. ......................................... 
 
3. ........................................   8. ......................................... 
 
4. ........................................   9. ......................................... 
 
5. ........................................            10. ......................................... 
 
 
10  х 5 т. = 50 т. 
 


