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Тест №2

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

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

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

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

ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ

1. (Б). Територията на България се намира на почти еднакво разстояние от Екватора и

Северния полюс.

2. (В) Съществува проект за прокарване на жп линия от Гюешево за Куманово-Скопие.

3. (В) Седиментните скали имат различна възраст (палеозойска, мезозойска, неозойс-
ка) и припокриват огромни части от Северна и Западна България.

4. (Д) Руй е част от морфоструктурата Краище.

5. (А) Гипсът е нерудно полезно изкопаемо.

6. (Б) Други находища на манганова руда у нас има в Игнатиево (Варненско), Пожарево

(Софийско).

7. (Д) Слънчевото греене е радиационен фактор.

8. (Г) Зимният максимум се обуславя от влиянието на Генуезкия минимум.

9. (В) Блатата са вид повърхностни води.

10. (Д). Релефът оказва влияние преди всичко върху гъстотата на речната мрежа и ха-

рактера на речния отток.

11. (Д) 80% от земеделските земи у нас са подложени на водна, а 30% – на ветрова

ерозия.

12. (А) Типични представители в Ирано-Туранската фаунистична област са гризачите.

13. (Г). В северното подножие на Кавказ се намирала държавата Велика България от-

където Аспарух довежда българите, заселили се в поречието на р. Дунав.

14. (А) У нас нараства относителният дял на населението в надтрудоспособна възраст,

което води до застаряване на населението. Приз 2005 г. относителният дял на надтру-

доспособното население е 22,5%.

15. (Г).

16. (Б) Последните археологически разкрития показват, че селища на траките са същес-

твували преди II-то хилядолетие пр. Хр.

17. (В) Селското стопанство на България в сравнение с това на развитите страни е ек-

стензивно, нископродуктивно. В развитите страни относителният дял на заетите в

него е едва 3–8% от активното население.
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Тест №2

18. (Д) Ориенталските сортове тютюн „Басма“, „Балибаши“, „Неврокопска басма“ и др.

виреят най-добре при леки, топли проветриви почви, бедни на хумус, но богати на

калций и фосфор, и при температура 22
◦С. Такива условия има в Източните Родо-

пи (Кърджалийско), северните склонове на Родопите (така наречената „яка“) и по

теченията на р. Средна Струма и р. Места (Гоцеделчевско).

19. (А) Люцерната е груб сочен фураж.

20. (Д).

21. (В) Добитите въглища у нас са: лигнитни (около 24 млн. t), кафяви (2,8 млн. t), черни

и антрацитни (33 хил. t).

22. (В) „Алеко“ е част от Баташката каскада.

23. (Б).

24. (В) Фирма „Юнион миниер“ – „Кумерио Пирдоп“ е единственият у нас производител
на електролитна мед.

25. (Д).

26. (В) Производството на моторни горива е част от органичната химия.

27. (Г) Относителният дял на отраслите на леката промишленост в общата промишлена
продукция на България е 7,8% (2005 г.).

28. (А) Сливен е най-старият (1834 г.) промишлен център с развита вълненотекстилна

промишленост.

29. (В) Суровините на зеленчуко- и плодоконсервната промишленост са нетранспорта-

билни.

30. (Д). Всички останали подотрасли (А, Б, В и Г) ползват суровини от растениевъдството.

31. (Б) Автомобилният транспорт заема първо място по превоз на пътници и товари.

Главни негови особености са маневреност, достъпност, бързина.

32. (Б) Каналът Дунав – Майн – Рейн е пуснат в експлоатация на 25.09.1992 г. Чрез него

Черно море се свързва със Северно море.

33. (Д) Най-голям брой чужди граждани, посетили България, са от съседна Турция. Тех-

ният относителен дял е 12%.

34. (Б) Самоков е център на зимния туризъм.

35. (Г) На територията на Югозападния район се простират най-високите ни планини

Рила, Пирин, Витоша, планините от Осоговско-Беласишката планинска редица, пла-

нините от Краище, части от Средна гора и Стара планина.

36. (Б) Над 90% от изделията на черната металургия се произвеждат в Югозападния

район.

37. (Д). Източният Тракийско-Родопски район отделя Югоизточния район от Западния

Тракийско-Родопски район.

38. (Б) В Югоизточния район се намира най-голямото предприятие за преработка на

нефт („Лукойл–Нефтохим“). Годишно рафинерията преработва около 5 млн. t нефт.

39. (Б) В Северозападния район живее около 7% от населението на България.

40. (Г) Червен бряг се намира в Северния Централен район.
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Тест №2

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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