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Т Е С Т – О Т ГО В О Р И
Верните отговори са повдигнати в болд
по ......География на България...................................................................., дата:09.07.2012 г..
(география на България)
09.07.2012
1. Кой е най-високият граничен връх на България?
А. Миджур
В. Гоцев връх
Б. Руен

Г. Вейката

2. Коя от българските планини има “мраморна шапка”?
А. Рила
В. Стара планина
Б. Пирин

Г. Витоша

3. Условният знак
А. гипс

се използва за обозначаването на находищата на:
Б. огнеупорни глини
В. каолин
Г. мрамор

4. Как се наричат релефните форми, образувани под действието на морската вода?
А. еолични
Б. карстови
Г. екзарационни
В. абразионни
5. Кога е минимумът на валежите в умереноконтиненталната климатична област у нас?
А. декември
Б. юни
В. септември
Г. февруари
6. Кога е максимумът на оттока на реките в областта със средиземноморско климатично
влияние?
А. летен
Б. есенен
Г. пролетен
В. зимен
7. Коя от посочените реки образува проломите Кракра и Земенски?
Б. Места
В. Луда Камчия
А. Струма

Г. Искър

8. Кой тип почви в България са най-подходящи за отглеждане на ориз?
А. сиви горски
В. черноземи
Г. канелени горски
Б. алувиално-ливадни
9. Най-старото широколистно дърво в България – Гранитският дъб се намира в:
А. Стара планина
Б. Източни Родопи
Г. Странджа
В. Горнотракийска низина
10. Колко на брой са националните паркове в България?
А. 11
Б. 7
В. 3

Г. 5

11. Коя река протича през Карловската котловина?
Б. Луда Камчия
В. Тунджа
А. Стряма

Г. Тополница

12. Какъв е броят на градовете с население над 100 000 души у нас през 2011г?
А. 5
Б. 6
Г. 9
В. 7
13. Коя от областите има най-малка раждаемост за периода 2010-2011?
А. Кърджали
Б. Сливен
Г. Бургас
В. Кюстендил
14. Кой град не е областен център?
А. Разград
Б. Нова Загора

В. Търговище

Г. Хасково
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15. Кой от изброените градове не се намира във Великотърновска област?
А. Свищов
Б. Павликени
В. Елена
Г. Никопол
16. Кой от градовете е разположен в Краище?
А. Ботевград
Б. Чирпан

В. Трън

Г. Велинград

17. Кое от твърденията за икономическата политика на протекционизъм е вярно?
А. прилага се веднага Б. била е наложена по В. тя е част от аграр- Г. никога не е била
линия на СИВ
ната политика на ЕС прилагана у нас
след Освобождението
18. Процесът на избелване, багрене и щамповане на готовите платове се нарича:
Б. агломериране
В. предене
Г. валцуване
А. апретура
19. Коя от каскадите все още не е изградена?
Б. “Белмекен-Сестримо”
А. “Горна Арда”

В. “Рилска каскада”

Г. “Доспат-Въча”

20. В кой от промишлените отрасли като етап от технологичния цикъл се включва
флотацията?
Б. текстилна
В. дървообработване
Г. хранително-вкусова
А. металургия
промишленост
промишленост
21. Пътят от Велико Търново за Нова Загора през Гурково преминава през:
А. Върбишки проход Б. Твърдишки проход
В. прохода Вратник
Г. Проход на
Републиката
22. Коя жп гара не е разположена по линията София - Г. Оряховица - Варна?
А. Мездра
В. Левски
Г. Каспичан
Б. В. Търново
23. Кой от балнеоложките курорти не се намира в Задбалканските котловини?
А. Баня - Карловско
В. Павел баня
Г. Сливенски минерални бани
Б. Хисаря
24. В коя двойка град – туристически обект има несъответствие?
А. Пещера - Снежанка
Б. Белоградчик В. Плевен - Кайлъка
Магурата

Г. Кърджали –
Сините камъни

25. С колко социално-икономически района граничи Югоизточният район?
А. два
Б. три
Г. пет
В. четири
26. Градовете Казанлък и Карнобат се намират в:
А. две съседни области на Б. две несъседни области
един район
на един район

В. два съседни
района

Г. в една и съща област
на един район

27. В кой от районите като специфичен отрасъл се развива биволовъдството?
Б. Североизточен
В. Югозападен
Г. Северозападен
А. Северен
Приморски
централен
28. Къде се намира резерватът “Баюви дупки - Джинджирица”?
А. Рила
Б. Стара планина
В. Пирин

Г. Западни Родопи
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29. Къде в България се измерва най-висока средна годишна скорост на вятъра и как се
оползотворяват тези ветроенергийни ресурси?
Най-висока средна годишна скорост на вятъра се измерва в планинските райони и особено по
билото на Стара планина, като за станциите Мургаш и Ботев тя е над 10 m/s. Ветроенергийният
потенциал на България е под средния за Европа, като средната годишна скорост на вятъра (1-2
m/s) е сред най-ниските на континента. Сравнен с други европейски държави, ветроенергийният
потенциал на България не е много голям. Енергийният потенциал на вятърната енергия се измерва
на ниво 10 м над земната повърхност. Оценките са, че около 1400 км2 площ имат средногодишна
скорост на вятъра над 6,5 m/s, която всъщност е прагът за икономическа целесъобразност на
проект за ветрова енергия. В България териториите с най-голям потенциал за развитие на вятърна
енергетика са откритите билни части на планините с надморска височина над 1000 метра (над 4
m/s), Черноморското крайбрежие (над 4 m/s) и североизточната част на Дунавската равнина (от 2
до 4 m/s).
Най-големите ветроенергийни паркове са изградени именно в тези райони:
– по билото на Стара планина. Значителна част от планината обаче попада в границите на
национален и природен парк. Останалите подходящи в климатично отношение площи на билото
са икономически неизгодни, тъй като няма изградена инфраструктура за достъп до тях;
- по Северното черноморие в Добричка област (общините Добрич, Генерал Тошево и Каварна);
- на юг от Стара планина в равнинните и котловинни части между градовете Сливен и Айтос.
Има още много други проекти в процес на реализация. Всички тези постижения са в изпълнение
на целта, поставена пред България, в съответствие с енергийната политика на ЕС, до 2020 г. да
бъде достигнат дял от 16% на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Със закон е гарантирано изкупуването на „зелената електроенергия” от НЕК на преференциални
цени, което породи засилен инвеститорски интерес, в резултат на който крайните цени на
електроенергията за потребителите в страната се увеличават значително и несъразмерно спрямо
покупателната способност на населението.
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30. Направете характеристика на развитието на националното стопанство в
периода 1878-1944г.
След Освобождението на България селското стопанство се развивало по екстензивен път
чрез оземляване на населението за сметка на изселващите се турци и разораването на ливади,
пасища и изкоренени горски масиви. Руско-турската война нанесла удар върху занаятите и
търговията, които загубили обширните си пазари и били принудени да се конкурират с
европейските фабрични стоки. В тази връзка още през първите години след Освобождението
българските правителства били принудени да приемат протекционистични мерки,
осигуряващи развитието на стопанството при по-силна конкуренция отвън. Към тези мерки се
отнасяли повишаването на вносните мита; задължителното снабдяване на полицията, армията и
държавната администрация със стоки, произведени в България и др.
До Балканската война стопанството на България имало земеделски облик, защото
единствено земеделието имало осигурени пазари /развиваща се местна индустрия, нарастване
на населението, запазване на традиционните пазари в Европа и др./. Водещ отрасъл на селското
стопанство било растениевъдството, специализирано в отглеждането на зърнени култури,
овощарство и зеленчукопроизводство. Развити били също говедовъдството и коневъдството,
поради необходимостта от работен добитък и теглителна сила.
След Освобождението започнала да се развива бързо фабричната индустрия. В края на ХІХ
в. в България имало 340 предприятия с 19 500 д. заети в тях. Развили се предимно добивни
промишлени дейности с участието на чужди капитали (немски, белгийски, френски). Част от тези
капитали постепенно се насочили към производства разчитащи на местни суровини
(хранителната, текстилната, кожаро-кожухарската).
По времето на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война стопанството
на страната ни било разрушено. По-голямата част от мъжете в активна възраст са били
мобилизирани, а хиляди загинали по фронтовете, с което били нарушени работната сила и
пазарът. По политически причини била разстроена и външната търговия, а инфлацията и гладът
достигнали огромни размери. Същевременно войните повишили потребителското търсене на
храни, дрехи и други продукти, което дало стимул за нов стопански подем. Само за 4 години след
края на Първата световна война (до 1922г.) промишленото производство възстановило
довоенното си равнище от 1912г.
Водещ стопански отрасъл останало селското стопанство, което се развивало по
екстензивен път (чрез нарастване броя на заетите, обработваемите площи и стадата). През
периода започнало отглеждането на високодоходни технически култури като слънчоглед, тютюн
и др., а търсенето на суровини от индустрията нараснало значително. Първоначално се
наблюдавало известно уедряване на обработваемите площи в резултат на проведени комасации,
но от средата на 20-те години се засилило раздробяването на земеделските земи, което било
пречка за широкото използване на агротехника.
През същия период бързо се развили рудодобивът и въгледобивът, а в индустрията
нараснал делът на кооперативните и държавните предприятия. До края на 20-те години в страната
били построени пет ТЕЦ и един ВЕЦ. През същия период била построена и
корабостроителницата във Варна. Само за 6 години (1923-1929 г.) промишленото производство в
България нараснало с 88%.
Българското стопанство било силно засегнато от Световната стопанска криза (1929-1934г.
През този период била прекратена протекционистичната стопанска политика спрямо местната
индустрия. След 1934г. в страната ни били създадени вътрешни и външни предпоставки за бързо
стопанско развитие. През 1939г. в България е имало 3433 индустриални предприятия. Над 77% от
ОПП били произвеждани в ХВП и леката промишленост. Над 50% от тяхната продукция давали
София, Пловдив, Варна, Габрово, Русе и Бургас.
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31. Срещу цифрите в долния десен ъгъл на картосхемата напишете названията на главните
морфоструктури на територията на България.

32. Срещу цифрите в долния десен ъгъл на картосхемата нанесете имената на съответните
центрове на химическата промишленост в България.
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