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Т Е С Т - ОТГОВОРИ
(верните отговори са повдигнати в болд)
по ......................................................................................................, дата:..........................
(география на България)
08.04.2012
1. Колко на брой действащи ГКПП има по границата ни с Македония?
А. 2
В. 4
Г. 5
Б. 3
2. За коя от геоморфоложките области е преобладаващ блоково-разломния строеж?
А. Старопланинска Б. Дунавска равнина
Г. Преходна област
В. Рило-Родопска
област
област
3. Кой въглищен басейн в България никога не е бил експлоатиран?
В. Николаевски
А. Добруджански Б. Балканбас
4. Какъв вид релефни форми са каньоните?
А. еолични
Б. глациални
В. абразионни

Г. Софийски

Г. долинно-ерозионни

5. За коя котловина е характерен преходен (преходноконтинентален) климат?
А. Софийска
Б. Ботевградска
Г. Севлиевска
В. Карловска
6. Кой вид езера в България са най-многобройни?
А. свлачищни
В. крайморски
Б. ледникови

Г. карстови

7. Коя от реките не води началото си от Стара планина?
Б. Тунджа
В. Осъм
А. Искър

Г. Янтра

8. Кой от изброените почвени типове е азонален?
А. черноземи
Б. сиви горски
В. канелени горски

Г. алувиално-ливадни

9. Кое е най-разпространеното широколистно дърво у нас над 1000 m надморска височина?
Б. дъб
В. габър
Г. бреза
А. бук
10. Резерватът ”Патлейна” се намира в:
А. Странджа
Б. Стара планина

В. Източни Родопи

11. Коя река протича през Софийската котловина?
А. Струма
Б. Тунджа
В. Искър

Г. Предбалкан

Г. Огоста

12. Какъв е броят на населението в страната според преброяването през 2011г.?
А. 7 111 000 д.
Б. 7 643 000 д.
Г. 8 034 000 д.
В. 7 351 000 д.
13. В коя област има положителен естествен прираст на населението за периода 2010-2011г.
А. Русенска
Б. София-град
В. Плевенска
Г. нито една от
изброените
14. Кой от градовете е областен център?
А. Ботевград
Б. Димитровград

В. Монтана

Г. Казанлък
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15. Кой от изброените градове не се намира в Пазарджишка област?
А. Септември
Б. Велинград
В. Панагюрище
Г. Дупница
16. Кой от градовете не се намира в Източните Родопи?
А. Крумовград
В. Ивайловград
Б. Тополовград

Г. Момчилград

17. Кой от изброените отрасли е бил най-добре развит у нас преди ІІ-рата свет. война?
А. Машиностроене Б. Лека промишленост
В. Строителство
Г. Туризъм
18. Кой от подотраслите на ХВП не е с растениевъдна ориентация?
А. производство на Б. консервна
Г. винопроизводство
В. производство на
захар
промишленост
безалкохолни напитки
19. Кой вид енергоресурси не се отнасят към групата на възобновяемите енергийни
източници (ВЕИ)?
А. соларни
В. биогаз
Г. ветрови
Б. фосилни
20. Кой от факторите е определящ за разположението на прокатното производство при с.
Дебелт, Бургаско?
Б. енергиен
В. потребителски
Г. производствен опит
А. транспортен
21. Коя автомагистрала беше пусната в експлоатация през 2011г?
А. “Хемус”
Б. “Струма”
В. “Люлин”

Г. “Черно море”

22. Колко на брой са жп линиите, които пресичат Стара планина?
Б. 4
В. 2
А. 3

Г. 5

23. Кое от курортните селища се намира в Родопите?
А. Банкя
Б. Вършец
В. Девин

Г. Хисаря

24. В коя двойка град – близко разположен туристически обект има несъответствие?
А. Варна – Аладжа Б. Шумен - Плиска
Г. Плевен - Кайлъка
В. Враца - Магурата
манастир
25. Кой от социално-икономическите райони включва най-малък брой области?
Б. Югозападен
В. Северен централен
Г. Североизточен
А. Западен
Придунавски
Тракийско- Родопски
26. Градовете Копривщица и Стрелча се намират в:
А. две съседни области на Б. две несъседни
В. два съседни
един район
области на един район района
27. В кой от районите сe намира най-голямата ТЕЦ в България?
В. Западен ТракийскоА. Източен Тракийско- Б. Югоизточен
Родопски
Родопски
28. Резерватът “Силкосия” се намира в:
А. Стара планина
Б. Странджа

В. Витоша

Г. в една и съща
област на един район

Г. Северен централен

Г. Западни Родопи
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29. Изяснете особеностите в режима на валежите в Умереноконтиненталната климатична
област у нас.
Умерено-континенталната климатична област обхваща Северна България (без Източна
Добруджа) и планинско-котловинните области на Краището и Западното Средногорие.
Климатът се формира предимно от въздушни маси на умерените ширини – континентални и
морски, които нахлуват от североизток, запад и северозапад. Наблюдава се и нахлуване на
арктични и тропични маси.
Максимумът на валежите се наблюдава през май или юни. Това се дължи на нахлуването от
северозапад на влажни океански въздушни маси, носени от исландските (атлантическите)
циклони. Обикновено при своето движение от запад на изток-югоизток центровете на тези
циклони остават на север от територията на България. Поради това в нашата страна най-добре е
проявено влиянието на студените им фронтове, по които падат обилни валежи.
Минимумът на валежите е през зимата – февруари, и по-рядко – през март. Това е свързано с
по-голямата честота на нахлуване на континентални въздушни маси от североизток и послабата активност на Средиземнорските циклони в Северна България, които са основен
източник на валежи през този сезон.

30. Направете оценка на съвременното състояние и перспективите за изграждане на
транспортната инфраструктура по границата между България и Гърция.
Южната граница с Гърция е дълга 493 км. Въпреки, че преминава предимно през планинска
територия, по нейната дължина вече функционират пет ГКПП: Кулата, Илинден, Златоград,
Ивайловград и Свиленград. В края на ХХ-ти век между двете държави имаше само два ГКПП
при Кулата и при Свиленград (ГКПП Капитан Петко войвода). Най-натоварено и с най-голямо
значение е именно ГКПП Кулата разположено по трасето на Европейски транспортен коридор
№4 (от Северна Европа – Видин, София, Благоевград, Кулата, Солун и Атина и жп линията от
София за Солун). Друга жп линия, която пресича южната граница и осъществява връзка между
жп транспортните системи на България и Гърция е в най-източния участък на общата ни граница
– при ГКПП Капитан Петко войвода. Съществува възможност и за изграждането на трета жп
линия по направлението на Европейски транспортен коридор № 9, която на българска
територия е изградена съвсем близо до границата и завършва при с.Подкова. През последните
няколко години влязоха в експлотация и още три ГКПП между България и Гърция.
Първоначално ГКПП Илинден (Гоце Делчев – Драма), по долината на р. Места, а през 2010г. и
между Златоград и Ксанти и между Ивайловград и Кипринос за Димотика.
В близките месеци предстои откриването на нов ГКПП при Маказа (от Кърджали – Подкова –
Гюмюрджина).
Южната граница с Гърция се пресича по долината на р. Струма още от газопровод и
електропровод за южната ни съседка.
Съществува проект за изграждане на газопровод "Комотини - Димитровград- Стара Загора" с
приблизителна дължина 170 км., от които 145 км. на българска територия, с капацитет 3 млрд.
куб.м/г.
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31. Срещу цифрите в долния десен ъгъл на картосхемата напишете имената на
съответните находища и басейни на посочените с условен знак полезни изкопаеми.

32. Срещу цифрите в долния десен ъгъл на картосхемата нанесете имената на съответните
градове в България, в които има пивоварни заводи.
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