
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС 

             

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

2014 г. 

/V 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. Маршрутът на кой пътешественик е показан с буква А на картата?                    

А) на Вашку да Гама;   

В) на Христофор Колумб;   

Б) на Америго Веспучи;   

Г) на Фернандо Магелан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В таблицата срещу името на всеки откривател запишете буквения код на 

неговото откритие: 

 

     А) открива Антарктида; 

     Б) покорява Северния полюс; 

     В) открива Америка; 

     Г) открива нов път към Индия; 

     Д) извършва първото околосветско        

пътешествие. 

 

 

№ Откривател Буквен 

код 

 1    Христофор Колумб  

 2 Вашку да Гама  

 3 Фернандо Магелан  

 4 Фадей Белингсхаузен  

 5 Робърт Пири  



3. Ориентирането означава да определите: 

A) какво разстояние сте изминали, докато пътувате; 

Б) местоположението си спрямо посоките на света; 

В) на каква надморска височина сте; 

Г) отдалечеността си от Луната. 

4. Коя особеност на географската карта и на глобуса е обща за тях?                       

А) показват формата на Земята; 

Б) имат само едър мащаб; 

В) демонстрират движенията на Земята; 

Г) изобразяват земната повърхност.                                                                   

5. Чрез кой метод се установяват сходствата и различията между географските 

обекти? 

A) наблюдение;             

Б) измерване;                        

В) описание;         

Г) сравнение. 

6. В кой океан се пресичат Екваторът и Гринуичкият меридиан? 

А) Тихи океан;       

Б) Индийски океан;       

В) Атлантически океан;       

Г) Северен ледовит океан. 

7. Запишете спрямо Екватора в кое полукълбо се намират: 

А) Европа ………………………………….. 

Б) Австралия ……………………………..... 

В) остров Гренландия ……………….......... 

Г) Каспийско море ………………………… 

8. Какъв е мащабът на карта, на която действителното разстояние между два 

обекта е 4 500 км, а умаленото е 7,5 см?                                                                                               

А) М 1: 60 000 000   

Б) М 1: 6 000 000             

В) М 1: 45 000 000         

Г) М 1: 4 500 000   

9. Колко е действителното разстояние между два града, ако върху карта с мащаб 

1:1 500 000 разстоянието между тях е 3 см? 

А) 450 км.                      

Б) 45 км.              

В) 4 500 км.    

Г) 4,5 км. 

10. Запишете числения мащаб, ако знаете, че на 1 см от картата отговарят 240  км. 

 

М 1: ................................... 

 

11. Като използвате фиг. 1: 

А) отбележете положението на т. Д,   

като имате предвид, че географските й координати 

са 60º ю. ш. и 20º и. д.                                             

                                                                                   Фиг.1 

 

Б) определете географските координати на  

точка Г  

 

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

                          



12. Кое от твърденията за Земята като планета от Слънчевата система е ВЯРНО?    

А) намира се между Меркурий и Марс и се отнася към големите планети; 

Б) лятното слънцестоене в Северното полукълбо започва на 22 юни; 

В) скоростта на движение на всички точки от нейната повърхност е еднаква; 

Г) посоката на движение около оста и е от изток на запад.                       

 

13. Коя планета е излишна? 

А) Меркурий;                   

Б) Венера;                        

В) Земя;               

Г) Сатурн. 

 

14. Кое от следните изделия НЕ може да се произведе от нефт? 

А) пластмаса;          

Б) бензин;            

В) стъкло;                    

Г) каучукови изделия. 

 

15. За кои периодични ветрове се отнася характеристиката: „Сменят посоката си. 

През лятото духат от океана към континента, а през зимата обратно”: 

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

 

16. Отбележете грешното твърдение. Факторите за формиране на климата са: 

А) релеф;                                                                 

Б) въздушни маси; 

В) отстоянието от морета и океани;                         

Г) валеж. 

 

17. Коя от изброените скали е метаморфна? 

А) гранит;                            

Б) варовик;                 

В) мрамор;               

Г) глина.  

    

18. Каква форма на релефа се образува, когато реката пресича напречно 

планината? 

А) провлак;                      

Б) котловина;                        

В) плато;                          

Г) пролом. 

 

19. Какво се образува, когато водните пари се сгъстяват близо до земната 

повърхност? 

А) облаци;                          

Б) слана;                             

В) роса;                          

Г) мъгла. 

 

20. Солеността на водите на Световния океан е най-висока: 

А) при Екватора;                                                

Б) между двете тропични окръжности; 

В) в умерените ширини;                                    

Г) в полярните области. 



 

21. Открийте пълната и вярна комбинация от фактори, които участват в 

образуването на почвите. 

А) видът на скалите, тревите, животните, хумусът; 

Б) видът на скалите, климатът, водите, растителността, релефът, бактериите; 

В) количеството топлина и влага в атмосферата, растителността, наклонът на 

склоновете, човекът; 

Г) растителният и животинският свят, релефът, повърхностните води. 

 

22. Разпознайте типа почва: 

„Тънки, рохкави, богати на гниещи растителни остатъци. Разпространени са в пояса 

на горите с умерен климат и в планините от 800 до 1800 м. н. в.” 

 

А) латеритни;              

Б) пустинни;                

В) кафяви горски;                 

Г) черноземни. 

 

23. Довършете изречението: 

 

Ивицата суша, която свързва две по-големи части от сушата, се нарича 

…………............................... 

24. Ако изследваният обект е разположен в Южното полукълбо, на изток от 

Гринуичкия меридиан, той е в континента: 

А) Северна Америка;  

Б) Азия; 

В) Австралия; 

Г) Южна Америка. 

 

25. Слънчевите лъчи сключват различен ъгъл със земната повърхност и я 

затоплят по различен начин. Причина за това е: 
А) кълбовидната форма на Земята; 

Б) водата на Земята; 

В) мястото на Земята спрямо Слънцето; 

Г) сушата на Земята. 

 

26. Поставете изброените форми на земната повърхност в съответната колона. 

         Амазонска низина, Средносибирско плато, Голяма китайска равнина, 

Задбалкански котловини, депресията на Мъртво море, Бразилска планинска земя, 

Дунавска равнина, Шуменско плато. 

 

        РАВНИННИ                    ИЗПЪКНАЛИ            ВДЛЪБНАТИ 

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

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

27.  Атолът е вид: 

А) залив;                  

Б) остров;                

В) полуостров;             

Г) бряг. 

 



28. Какви крайбрежни форми, форми на релефа или географски обекти 

разпознавате на снимките.  

 

                            
 

1. .......................................             2.  ..............................              3. ......................................... 

 

                       
 

4.  .......................................            5.  ..................................         6. ........................................ 

 

29. Решете кръстословицата. 

1. а) хоризонтално - Главен меридиан. 

    б) отвесно - Валеж от ледени зърна. 

2. Многогодишният режим на времето на дадено място. 

3. Мястото, където реката се влива в друг воден басейн. 

4. Границата между два водосборни басейна. 

5. а) хоризонтално - Изпъкнала форма на релефа със заравнено било и стръмни 

склонове. 

    б) отвесно - Постоянни ветрове, които духат от тропиците към екватора. 

6. Уред, който измерва количеството на падналия валеж. 

7. Най-важната плодородна съставка на почвата. 

8. Тясна ивица вода, която свързва два водни басейна. 

 



 

30. На картосхемата на света са отбелязани 8 географски обекта. Нанесете в 

кръгчетата с числа от 1 до 8 посочените географски обекти. 

 

1. Средиземно море; 

2. Бенгалски залив; 

3. Атлантически океан; 

4. остров Мадагаскар; 

5. остров Гренландия; 

6. Арабски полуостров; 

7. Панамски канал; 

8. Черно море. 

 

 

 
 

 

 

Попълва се от квесторите: 

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

                             Име и фамилия на квесторът приел работата                      подпис 

 

Комисия по проверка и оценка: 

 

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

 

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

 

                                                                                          Брой точки:…………………… 

 


