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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
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ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА VІ КЛАС 
 
1. Коя от географските карти е дребномащабна? 
а) карта на Рила М 1:300 000 
б) карта на Северна Америка М 1:9 500 000 
в) карта на България М 1:600 000 
г) карта на Пирин М 1:100 000 
 
2. Определете географските координати на точката А от картата: 
а) 20˚ ю.ш., 35˚ и.д. 
б) 20˚ с.ш., 35˚ з.д. 
в) 35˚ с.ш., 20˚ з.д. 
г) 35˚ ю.ш., 20˚и.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Произходът на Африка и Южна Америка се свързва с разпадането на: 
а) Пангея  
б) Гондвана 
в) Евразия 
г) Лавразия 
 
4. Къде се намират най-големите находища на диаманти  в Африка? 
а) Южна Африка 
б) областта Судан 
в) Етиопската планинска земя  
г) Атласките планини 

5. Кое океанско течение оказва влияние при формирането на климата по 
югоизточното крайбрежие на Африка? 

 
_____  ____________________________    м  ж     б т р д �
№ в клас                  трите имена        пол        (език, на който най-  
                                                                                                        често се говори в семейството)   

а) Гвинейско б) Мозамбикско в) Бенгелско    г) Канарско 
 
6. За кой климатичен пояс в Африка 
се отнася  климатограмата? 
а) екваториален 
б) субекваториален 
в) тропичен 
г) умерен 
 
 
 
 
7. За коя природна зона на Африка са характерни следните особености: 
„Преобладава равнинен и платовиден релеф. Характерни са постоянни 
сухи ветрове, пясъчни бури и безводие. Има оскъдна растителност и 
беден животински свят.”? 
а) екваториални гори   в) тропични пустини 
б) савани     г) субтропични гори и храсти 

8. Кои от посочените народи в Африка се отнасят към  негроидната 
раса?  
а) араби и бушмени    в) малгаши и араби 
б) бушмени и пигмеи    г) пигмеи и малгаши 
 
9. Къде се отглежда финиковата палма  в Африка? 
а) долината на река Конго 
б) средиземноморското крайбрежие 
в) оазисите на пустинята Сахара 
г) земите около Гвинейския залив 
 
10. За коя африканска страна се отнася описанието: „Граничи с 
Атлантически и Индийски океан. Най-развитата държава в Африка в 
стопанско отношение. Столицата й е град Претория.”? 
а) Египет б) Нигерия в) РЮА г) Етиопия 

11. Коя е причината за по-топлия климат по европейското крайбрежие 
на Атлантически океан? 
а) бреговата линия     в) айсбергите  
б) океанското течение Гълфстрийм   г) солеността на водата 
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12. През Южна Америка преминават: 
а) Екватора и Гринуичкия меридиан 
б) Южната тропична окръжност и Екватора 
в) Северната тропична окръжност и Екватора 
г) двете тропични окръжности 
 
13. В Южна Америка се намират най-богатите световни находища на: 
а) нефт  б) диаманти    в) селитра    г) злато 
 
14. Кой климатичeн пояс е означен на  
картосхемата с цифрата 1? 
а) екваториален 
б) субекваториален 
в) тропичен 
г) субтропичен 
 
 
15. За коя природна зона на Южна Америка се отнася описанието: „Има 
обширни тревни пространства и черноземни почви. В нея се отглеждат 
пшеница, царевица и многобройни стада добитък.”? 
а) екваториални гори б) савани в) пампа  г) планинска област 
 
16. Представителите на кои от посочените народи са първите европейски 
заселници в Южна Америка? 
а) холандци              б) италианци в) англичани  г) испанци 
 
17. Коя южноамериканска държава е означена 
на картосхемата с цифрата 1? 
а) Перу 
б) Венесуела 
в) Колумбия 
г) Аржентина 
 
 
 
18. За коя страна в Южна Америка се отнася описанието: „Най-голяма е 
по територия и население в континента. Официален език е 
португалският. Известна е като страната на кафето и карнавалите.”? 
а) Аржентина            б) Бразилия        в) Перу         г) Чили 
 

19. Кое е общото в географското положение на континентите Северна 
Америка и Африка? 
а) пресичат се от Екватора 
б) пресичат се от Гринуичкия меридиан 
в) пресичат се от Екватора и Гринуичкия меридиан 
г) граничат с Атлантически океан 
 
20. За кой климатичен пояс в Северна Америка се отнася описанието: 
„Обхваща северните части на континента, южните части на 
Северноамериканския (Канадския) архипелаг и част от полуостров 
Лабрадор. Валежите са малко. Зимата е дълга и студена, а лятото – 
кратко и прохладно.”? 
а) субтропичен  б) умерен в) субполярен  г) полярен 
 
21. Кой залив е означен на картосхемата на Северна Америка с 
цифрата 1? 
а) Хъдсън 
б) Аляска 
в) Мексикански 
г) Калифорнийски 
 
 
 
 
 
22. Кои са най-гъсто населените територии в Северна Америка? 
а) източните  б) западните             в) северните   г) централните 
 
23. Кой отрасъл е водещ за стопанството на Северна Америка? 
а) земеделие б) промишленост в) транспорт   г) туризъм 
 
24. В коя от двойките държава – столица е допусната грешка?  
а) Канада – Отава   в) Мексико – Мексико 
б) САЩ – Ню Йорк  г) Куба – Хавана 
 
25. Коя от посечените особености НЕ се отнася за Северния ледовит 
(Арктичния)  океан? 
а) най-добре стопански усвоен  в) най-студеният 

 б) най-малкият    г) най-плиткият


