
            

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС 

             

ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА  - ОБЩИНСКИ КРЪГ - 20. 12. 2014 г. 

/VІІ клас / 

 

Уважаеми ученици, 

 За  изпълнението на изпитната работа по география и икономика са определени 

2 часа /120 минути/. Включени са 30 задачи с различен тип отговори. Пропуснат или 

сгрешен отговор се оценява с 0 /нула/ точки. Верният отговор отбележете с “Х” само 

със син химикал. Не се допускат задрасквания и поправки. По време на изпита не 

може да ползвате помагала или пособия, освен предоставената ви изпитна бланка.   

 

Успешна работа!   
 

Трите имена…………………………………………………………………  Клас……… 

 

Училище……………………………………………………………………. Град………. 

 

1.Съотнесете изследователите към териториите и обектите:    

Територии и обекти Изследователи 

1. Европеец, посветил 17 години от 

живота си за опознаване на Азия. 

 

2. Централна  Азия  

3. Покорител на връх Еверест  

4. Източно крайбрежие на Азия  

 

а) Едмънт Хилари        

б) Марко Поло      

в) Николай Пржевалски      

г) Семьон Дежньов  

 

2. Посочете цифровите кодове на географските обекти, през които преминава 

границата между Европа и Азия:   

1.Черно море;    2. река Волга;               3. Егейско море;                                         

4. Урал;                         5. река Емба;               6. Каспийско море;                                

7. езеро Байкал;           8. Кавказ;                              9. Босфор и Дарданели;                       

10. Суецки канал.    .................................................................................................................... 

 



3. Коя от характеристиките НЕ се отнася едновременно за Ганг и Ефрат? 

а) дълга река;                               

б) река с голям водосборен басейн; 

в) пълноводие през лятото;            

г) тече през плодородна низина. 

4. В зоната на степите има най-благоприятни почвено-климатични условия за 

отглеждането на:  

а) ориз и цитруси;                              

б) смокини и лозя; 

в) захарна тръстика и памук;            

г) пшеница и слънчоглед. 

5. От изброените страни посочете буквата на тези, които са разположени в Азия: 

а) Бутан;             б) Гвиана;             в) Гваделупа;  г) Израел;              д) Гамбия;                           

е) Малайзия;      ж) Никарагуа;      з) Пакистан;           и) Салвадор;         к) Йемен. 

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

6. Между кои два климатични пояса ще бъде изчислена, най-голямата 

температурна амплитуда в Азия? 

а) екваториален-полярен;    

б) тропичен-субполярен; 

в) екваториален-умерен;    

г) субтропичен-полярен. 

 

7. Съотнесете посочените растения и животни към зоната, за която са характерни: 

а) жен шен – панда;     

б) слон – тиково дърво; 

в) боровинки – леминг;    

г) оронго – зокум. 

 

1. Пустини ……..........                   3. Лесотундра ………......................................

  

2. Савани ………........                  4. Широколистни и смесени гори ……….....

            

8. Протокът Дарданели отделя Азия от: 

а) Европа;      

б) Северна Америка; 

в) Африка;      

г) Австралия.  

9. В коя от двойките „страна – столица“ е допусната грешка? 

а) Турция - Астана;     

б) Япония - Токио; 

в) Индия - Делхи;     

г) Саудитска Арабия - Ел Риад. 

10. Общото за реките в Азия, които се оттичат към Арктичния, към Тихия и към 

Индийския океан е: 

а) планините, от които извират; 

б) посоката в която текат; 

в) периодът, през който са пълноводни; 

г) използването им предимно за напояване. 



  

11. Коя пустиня е разположена по дъното на Таримската котловина? 

а) Тар;  

б) Каракум; 

в) Казълкум; 

г) Такламакан. 

 

12. „Полюс на студа” в Азия и в северното полукълбо наричат станция 

................................. Тя се намира в ...................................................климатичен пояс. 

13. Свържете езерата с местността, където се намират. 

ез. Ван                         Тяншан 

ез. Исъккул                 Сибир 

ез. Намцо                    п-в Мала Азия 

ез. Байкал                   Тибет 

14.  В коя двойка „животно – географска област” е допусната ГРЕШКА? 

а) двугърба камила – Арабски п-в; 

б) варан – о-в Комодо; 

в) крокодил гавиан – о. Калимантан /Борнео/; 

г) лъв – пустиня Тар. 

15. В какво се изразява влиянието на течението Курошио по източните брегове на 

Азия? 

а) валежите се увеличават, а температурите намаляват; 

б) валежите намаляват, а температурите нарастват; 

в) валежите и температурите се увеличават; 

г) предизвиква появата на тайфуни. 

16. Срещу всеки географски обект запишете цифровия код на океана,  с който 

граничи. 

а) о. Врангел.......................................................................................................... 

б) Курилски острови............................................................................................ 

в) о. Цейлон /Шри Ланка/.................................................................................... 

г) о. Тайван............................................................................................................ 

д) Малдивски острови.......................................................................................... 

е) о. Сахалин.......................................................................................................... 

1. Тихи океан;          2. Индийски океан;           3. Северен ледовит океан; 

 

17. Към коя от расите се отнасят живеещите на север народи: якути, евенки и 

чукчи? ................................................................................................................................ 

 

18. За коя страна се отнася характеристиката? 

„Населението на страната е около 75 млн. души, по-голямата част от него изповядва 

ислям. Страната има стратегическо географско положение на два протока. 

Посещава се от много туристи. Най-големият ѝ град не е столица.” 

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

 

 

 



19. Върху картата на Азия нанесете със стрелки посоката на зимния мусон. 

 

 
 

20. За кой район НЕ е характерно отглеждането на камили? 

а) Иранска планинска земя; 

б) полуостров Индокитай; 

в) полуостров Арабия; 

г) пустинята Гоби. 

 

21. В коя част на Азия са разкрити големи находища на калай? 

а) планината Алтай; 

б) полуостров Арабия; 

в) планината Кавказ; 

г) полуостров Индокитай. 

 

22. Коя е причината за промените в площта на Аралско море? 

а) отклоняване водите на реките; 

б) пресъхване на реките; 

в) намаляване на обработваемите площи; 

г) образуване на пясъчно-солени пустини. 

 

23. В кои части на Азия се добива сяра? 
а) по крайбрежието на Червено море; 

б) в района на Голямата китайска равнина; 

в) във вулканските райони на континента; 

г) в пустините на Арабския полуостров. 

 

24. Кое от пристанищата е разположено по крайбрежието на Индийския океан? 

а) Шанхай; 

б) Сингапур; 

в) Истанбул; 

г) Мумбай. 

 

25. Коя от характеристиките се отнася за континенталния тип климат в Азия? 

а) оскъдни валежи, високи температурни амплитуди; 

б) зимен максимум на валежите; 

в) целогодишно въздействие на североизточните пасати; 

г) прохладно и кратко лято. 

 



26. Контурите на коя азиатска държава са изобразени на картата? 

а) Китай; 

б) Монголия; 

в) Пакистан; 

г) Казахстан. 

 
 

27. За населението на коя част от Азия се отнася характеристиката? 

„Живее в преносими жилища, занимава се главно с животновъдство – коне, овце, 

камили, як.” 

а) Югоизточна Азия; 

б) Средна Азия; 

в) Източна Азия; 

г) Западна Азия. 

28. За коя част на Азия са характерни силните и разрушителни ветрове тайфуни? 

а) Северна; 

б) Югозападна; 

в) Югоизточна; 

г) Централна. 

29. Попълнете кръстословицата. 
1. Островите, на които е убит Фернандо Магелан. 

2. Полуостровът с най-много действащи вулкани в Азия. 

3. Стопански отрасъл, основа за производство на коприна. 

4. Планината, в която се намира един от най-дългите ледници на Земята - Федченко. 

5. Безотточно езеро, половината от него е солено, другата половина е сладководно. 

6. Пресъхващи реки в Азия. 

7. Столицата на Турция. 

8. Огромен гущер на остров Комодо. 

9. Тъмни плодородни почви в платото Декан на полуостров Индостан. 

10. Реката, която образува най-голямата делта на Земята. 

  



30.Върху картосхемата на Азия, нанесете с цифров код в определените кръгчета 

посочените географски обекти. 

 

 

1. Арабски полуостров 

2. полуостров Индостан 

3. полуостров Камчатка 

4. полуостров Малака 

5. полуостров Мала Азия 

6. полуостров Чукотка 

7. остров Тайван 

8. Филипински острови 

9. Бенгалски залив 

10. остров Шри Ланка/Цейлон        
 

 

Попълва се от квесторите: 

……………………………………………………………………………… ……………………. 

                       Име и фамилия на квесторът приел работата                                       подпис 

 

Комисия по проверка и оценка: 

 

1………………………………………………………………………../…………………./ 

 

2………………………………………………………………………../…………...……../ 

 

                                                                                 Брой точки:………………… 


