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ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ

Тест № 10

1. (А) Южният полюс.

2. (Б) Намира се на територията на континента Азия и на Северната по-
лярна окръжност.

3. (В) При M 1:2 500 000 на 1 см от картата отговарят 25 км от действител-
ността. На 10 см отговарят 250 км.

4. (Б) Преди около 200 млн. години.

5. (В) При M 1:40 000 000 на 1 см от картата отговарят 400 км от действи-
телността (400 × 8000 км).

6. (А) Средиземно море отделя континента Африка от континента Евро-
па.

7. (Б) Р. Конго (Заир) е дълга 4835 км. Протича през екваториалния кли-
матичен пояс.

8. (Б) Корковият дъб, кипарисът и маслината са разпространени в суб-
тропичните вечнозелени гори и храсталаци.

9. (Б) Кайро има население около 12 млн. жители.

10. (Б) Пингвините живеят в южния континент Антарктида.

11. (Б) Нос Галинас се намира на 12
◦
27

′ с.ш.

12. (А) В източните части на Южна Америка. Те са стари по възраст.

13. (Б) В субекваториалния климатичен пояс.

14. (В) Чили. Разположена е в западното крайбрежие на Южна Америка.
Има площ 756 900 кв. км и население 15 400 000 души.

15. (А) Нос Мърчисън се намира на 72
◦ с.ш.

16. (В) Фернандо Магелан.

17. (Б) Прерии.

18. (В) В Кордилерите.

19. (Б) Субполярен климатичен пояс. Обхваща най-северните части на кон-
тинента Северна Америка.

20. (В) След река Амазонка и река Нил.

21. (Г) Черноземните почви са плодородни. Върху тях виреят най-добре
зърнени култури.
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Отговори и обяснения

22. (В) XVIII–XX в.

23. (Г) Хондурас.

24. (А) Североизточният (Атлантическият) пояс.

25. (В) Град Монреал се намира в Канада.
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