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Тест №1

КЛЮЧ ЗА ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

1. Б 2. А 3. Г 4. В 5. Д 6. В 7. А 8. Г 9. Г 10. В

11. Д 12. Б 13. Б 14. Д 15. Г 16. Д 17. В 18. Г 19. Г 20. Б

21. В 22. Д 23. В 24. Б 25. Г 26. А 27. Д 28. Г 29. А 30. Б

31. Г 32. Б 33. Г 34. В 35. Б 36. Б 37. А 38. Г 39. В 40. Б

ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ

1. (Б) Географското положение е основна определяща характеристика за всички геог-

рафски обекти. То се разкрива най-пълно посредством географските карти.

2. (А) Парижката мирна конференция е проведена през 1945 г. Тя предава на Югославия

и Гърция Западните покрайнини, Македония и Егейска Тракия.

3. (Г) Надморската височина на Дунавската равнина се увеличава в източната ѝ част.

Най-високата ѝ точка е връх Търнов дял (502 m) в Шуменското плато.

4. (В) Изветрителните процеси са най-интензивни във високите части на планините. Из-

ветрянето бива физично, химическо и органогенно.

5. (Д) За да се намалят отрицателните явления при добива и експлоатацията на полез-

ните изкопаеми, у нас са закрити или са в процес на ликвидация 13 мини за изкопаеми-
горива, 53 рудника с изчерпани запаси, 74 рудника с ниска ефективност, 14 обогати-

телни (флотационни) фабрики; спряно е производството на азбест, бентонит, калиев

перманганат, флуорит и др.

6. (В) В Маданския басейн се добиват оловно-цинкови руди. Най-големи находища са

разкрити при Мадан, Лъки, Бориева, Маджарово и др.

7. (А) България, разположена между 41 и 44 паралел, намира се по-близо до Екватора,

отколкото до полюса. Нашата страна е в южната част на умерения климатичен пояс,

на границата със субтропичния пояс на Европа. Това географско положение определя

разнообразния климат у нас.

8. (Г) Климатограмата е на станция Варна, разположена в черноморската климатична

област.

9. (Г) Водите на България са неравномерно разпределени по нейната територия. Най-

гъста речна мрежа има в планинските райони.

10. (В) Териториите, обозначени с код 1 на фигурата, се оттичат към Егейско море.

11. (Д) Всички изброени компоненти действат комплексно.

12. (Б) Широколистните съобщества са разпространени в Дунавската равнина, Горнот-

ракийската низина, островите по р. Дунав, речните долини и планинските склонове

до 1300 m надморска височина.
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13. (Б) Процесът на формирането на българската народност протича от средата на VII

в. до началото на Х в.

14. (Д) От 1990 г. естественият прираст на населението на България е отрицателен. От

началото на ХХ в. до днес най-висок естествен прираст е имало през 1940 г. (19,7%�).

15. (Г). След Освобождението една значителна част планински селища, а също и те-

зи, разположени далеч от транспортните и търговски центрове западат. Оформят се

транспортните, търговските, административните и транспортните средища.

16. (Д) На картосхемата с цифров код 1 е обозначена Габровска област.

17. (В) В Североизточна България се намира областта Добруджа, известна като „жит-

ницата на България“. Умереноконтиненталният климат и черноземните почви обус-

лавят специализацията на областта в производството на пшеница.

18. (Г) Оризът е зърнено-хлебна, а не техническа култура.

19. (Г) Птицевъдството в най-голяма степен подлежи на механизация и автоматизация.

20. (Б) Бубарството е традиционен отрасъл за Хасковско и Врачанско и е свързано с

черничевите насаждения.

21. (В) След спирането на I, II, III и IV блок на АЕЦ „Козлодуй“ относителният дял на

електроенергията, произвеждана в АЕЦ, силно намаля.

22. (Д) В Маданския басейн се добиват оловно-цинкови руди.

23. (В) Каолинът не участва в металургичното производство.

24. (Б) Оловно-цинковият завод в Кърджали е пуснат в експлоатация през 1955 г. Друг

голям завод за производство на олово и цинк е Комбинатът за цветни метали (КЦМ)

между Пловдив и Асеновград.

25. (Г) Производството на азотни торове се включва към неорганичния синтез.

26. (А) От 1990 г. производството на минерални торове непрекъснато намалява. През

1990 г. тяхното производство е 1461,3 хил. t.

27. (Д).

28. (Г) Първата текстилна фабрика (и първото фабрично предприятие у нас), е открито

в Сливен през 1834 г. от Добри Желязков – Фабрикаджията.

29. (А) 15,5%. До 1944 г. на хранително-вкусовата промишленост са се падали 51,2% от

общата промишлена продукция на България.

30. (Б) Видин не е център на пивоварната промишленост.

31. (Г) Първата жп линия у нас е построена през 1866 г. Това е линията Русе – Каспичан –

Варна.

32. (Б) По газопровода годишно внасяме около 5–6 млрд. m3 природен газ от Русия.

33. (Г) Броят на чужденците, посетили нашата страна, а така също и броят на българс-

ките граждани, посетили чужди страни, с всяка година се увеличава. През 2005 г. над

4 млн. българи са посетили други страни.

34. (В) Според класификацията ловният туризъм се включва в групата на туризъм спо-

ред целта.

35. (Б) Река Вит протича през Северния Централен район.
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36. (Б) По брой на населението Югозападният район стои на първо място. Населението

се състои предимно от българи.

37. (А) Излазът на района на Черно море позволява да се изграждат промишлени мощ-

ности на базата на вносни суровини („Лукойл–Нефтохим“, комбинатът в Дебелт),

развитие на морския туризъм, изграждане на СИЗ (свободна икономическа зона) и

др.

38. (Г) В община Малко Търново средната гъстота на населението е 5 д./km2.

39. (В) Айдемирската низина е в Североизточния Придунавски район.

40. (Б) При Видин фериботът е за Калафат, а при Оряхово – за Бекет. Фериботът Оря-

хово – Бекет е специализиран за превоз на тирове.

12 ©Издателство „Регалия“, тел. 979-38-42
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КАРТА ЗА САМООЦЕНКА

Въпроси Брой на

верни грешни празни

Отбележете верните отговори с В, грешните с Х, а непопълнените с О.

Географско положение и природни условия на България

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6

География на населението и селищата на България

13 14 15 16

2.1 2.1 2.2 2.2

Стопанство на България

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9

Икономически райони на България

35 36 37 38 39 40

4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3

ОБЩО

Резултат от теста = 4×(брой верни) − (брой грешни) =

Ориентирайте се в кои от темите правите повече грешки и съответно трябва да прего-

ворите.
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