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ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ  

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

21 февруари 2015 г.  

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, 

Тестът по география и икономика съдържа 30 задачи с избираем отговор, две практически 

задачи и задача за написване на писмена разработка. 

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни 

отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на 

тези задачи отбелязвайте с черен или син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху 

тестовата книжка. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака кръгчето с буквата 

на съответния отговор. 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, 

запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате 

за верен. 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като 

действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е 

зачертана със знака X. 

Отговорите на задачите от 31. до 36. вкл. попълвайте в предоставения свитък за свободните 

отговори. Отговорите на практическите задачи (37. и 38.) попълвайте в предоставения 

свитък за свободните отговори. 

Писмeната разработка върху география на България напишете в свитъка за свободните 

отговори на предвиденото за това място. 

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 

 

 

1. Математическите способи за изобразяване на земната повърхност или 

част от нея върху плоскост, така че да има най-точно съответствие между 

действителната и изобразената част от същата тази повърхност, се наричат: 

А) мащаб 

Б) условни знаци 

В) градусна мрежа 

Г) картографски проекции 
 



2. Коя от изброените организации НЕ е част от ООН: 

           А) ЕС 

           Б) ЮНЕСКО 

           В) ФАО 

           Г) СЗО 
 

3. Причината за възникването на суровинно-енергийния проблем е: 

           А) количеството и качеството на природните ресурси 

           Б) неравномерното им териториално разпределение 

           В) нарастването на техния добив и нерационално ползване 

           Г) всичко изброено 
 

4. Пазарното стопанство се характеризира с: 

           А) равнопоставеност на всички форми на собственост 

           Б) движеща сила са пазарите, конкуренцията и качеството на 

предлаганите стоки и услуги 

           В) силно влияние на банките  

           Г) всичко изброено 
 

 5. Китай е родината на: 

           А) коприната 

           Б) хартията 

           В) порцелана 

           Г) всичко изброено 
 

 6. В коя група страни на Източноевропейския регион НЕ е развит морски 

транспорт: 

           А) Чехия, Словакия, Унгария 

           Б) Полша, Румъния, Украйна 

           В) Литва, Латвия, Естония 

           Г) Черна гора, Словения, Хърватска   
 

 7. Открийте грешката полезно изкопаемо-държава с най-големи запаси: 

           А) въглища - Полша 

           Б) медна руда - Чили 

           В) селитра - Чили 

           Г) нефт – Аржентина 
 

 8. Страна, световен производител на чай е: 

           А) Грузия 

           Б) Мексико 

           В) Виетнам 

           Г) Мароко 
      
9. Страни, световни производители на стомана са: 

           А) Франция, Германия, РЮА 

           Б) Китай, Япония, САЩ 

           В) ОНД, Полша, Перу 

           Г) Италия, Испания, Нигерия 
 

 

 



 

10. Столица на Швейцария е град: 

           А) Берн 

           Б) Женева 

           В) Лозана 

           Г) Цюрих 
 

11. При коя двойка "форма на управление-държава" има несъответствие? 

           А) абсолютна монархия - Катар 

           Б) конституционна монархия - Норвегия 

           В) федерална република - Германия 

           Г) унитарна република – Бразилия 
 

12. Световните запаси на сребро са съсредоточени в: 

           А) Китай и Япония 

           Б) САЩ и Канада 

           В) Мексико и Перу 

           Г) Египет и Либия 
 

13. С коя от съседните страни дължината на държавната ни граница е 259 

км, от които 133 км сухоземна и 126 км речна? 

           А) Р. Гърция 

           Б) Р. Румъния 

           В) Р. Турция 

           Г) Р. Сърбия 
 

14. Коя от двойките котловини НЕ са оградни за Рила? 

А) Дупнишка и Сапаревска 

Б) Самоковска и Долнобанска 

В) Благоевградска и Разложка 

Г) Радомирска и Кюстендилска 
 

 15. Кое от находищата НЕ е на природен газ: 

           А) Чирен 

           Б) Деветаки 

           В) Челопеч 

           Г) Бутан 
 

16. Кой е доминиращият тип климат в източната част на Задбалканските 

котловини? 

А) умереноконтинентален 

Б) преходен 

В) континентално-средиземноморски 

Г) черноморски 
 

17. Кой от посочените извори по своя произход е карстов? 

           А) Сапарева баня 

           Б) Глава панега 

           В) Момин проход 

           Г) Вършец 
 



 

18. През 2011 г в структурата на населението на България по трудоспособ- 

ност най-нисък абсолютен брой и относителен дял е характерен за: 

           А) населението в под трудоспособна възраст 

           Б) населението в над трудоспособна възраст 

           В) населението в трудоспособна възраст 

           Г) всички възрастови групи имат равен абсолютен брой и относителен дял 
 

19. Родопски градове са: 

           А) Самоков и Перник 

           Б) Златоград и Ивайловград  

           В) Кърджали и Пазарджик 

           Г) Смолян и Копривщица 
 

20. В Шумен се намира единственото в България предприятие за обработка 

на: 

           А) никел 

           Б) алуминий 

           В) сребро 

           Г) цинк 
 

21. Кой район е специализиран в отглеждането на кайсии: 

           А) Бургаско 

           Б) Кюстендилско 

           В) Силистренско 

           Г) Пловдивско 
 

22. Кой от изброените животновъдни отрасли в България, приоритетно се 

развива в зърнопроизводителните райони? 

           А) овцевъдство 

           Б) биволовъдство 

           В) свиневъдство 

           Г) говедовъдство 
 

23. В Бургаската нефтена рафинерия НЕ се произвеждат: 

           А) синтетични влакна 

           Б) фармацевтични изделия 

           В) дизелово гориво 

           Г) пластмаси 
 

24. Чипровци, Сливен и Котел са главни центрове на: 

           А) коприненотекстилна промишленост 

           Б) килимарство 

           В) обувна промишленост 

           Г) памукотекстилна промишленост 
  

25. Минералните извори при Стрелча и Хисаря се намират в: 

А) Пирин 

Б) Горнотракийската низина 

В) Средна гора 

Г) Родопи 



 

26. В коя последователност са изброени възлови жп гари: 

А) Ловеч, Монтана 

Б) Левски, Карнобат 

В) Благоевград, Видин 

Г) Добрич, Силистра 
 

27. Автомагистрала "Марица" е с направление до: 

А) Пловдив 

Б) София 

В) Капитан Андреево 

Г) Калотина 
 

28. Отбележете несъответствието между туристически курорт - 

административна област: 

А) Мелник - Благоевградска 

Б) Пампорово - Смолянска 

В) Албена - Варненска 

Г) Елените - Бургаска 
 

29. Югозападният район е един от най-силно икономически развитите 

региони в България. Кое от производствата е най-слабо застъпено? 

А) производство на цигарени изделия 

Б) зърнопроизводство 

В) металургия 

Г) шивашка промишленост 
 

30. В кой икономически регион са локализирани ТЕЦ “Марица-Изток”1,2 и 

3? 

А) Югозападен 

Б) Южен централен 

В) Югоизточен 

Г) Североизточен 
 

В свитъка за свободните отговори напишете: 

 

31. За коя държава в света се отнася следното описание: “Страна, 

разположена на цял континент. На територията й са открити огромни 

залежи на злато, боксит, въглища, диаманти. Родина на двуутробните 

животни. Световен производител на вълна и вино.”  
 

32. Организацията на страните производителки и изосителки на нефт в 

света се нарича:  
 

33. Локализиращия фактор на пивоварните заводи в България е:  
 

34. До кой областен център в България няма изградена ЖП линия?  
 

35. За кой туристически обект в България се отнася описанието?  

“Черноморски град - музей, под егидата на ЮНЕСКО, носещ в миналото 

името Месемврия.” 

 



 

 

36. В кои два български града е съсредоточено производството на 

акумулатори? 

 

 

 

География на света 
         

37. В свитъка за свободните отговори запишете от 1 до 5 имената на 

обозначените острови,  а от 6 до 10 обозначените държави. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

География на България 
 

38. В свитъка за свободните отговори запишете наименованията на 

обозначените с номера от 1 до 15 електроцентрали и хидроенергийни 

каскади 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Напишете писмена разработка по темата, като следвате плана: 

 

География на туризма в България 

 

1. Същност, значение и особености 

2. Фактори за развитие 

                    - природногеографски рекреационни ресурси 

                 - антропогенни рекреационни ресурси 

                 - социално-икономически 

                    - материално-техническа база 

                 - туристически ресурси 

3. Видове туризъм 

     - международен туризъм 

     - вътрешен туризъм 


