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ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ  

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

20 февруари 2016 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. Коя от посочените групи природни ресурси се състои само от  

невъзобновяеми: 

А) води, слънчева енергия, вятърна енергия 

Б) нефт, въглища, мрамори 

В) гипс, каменна сол, животински свят 

Г) приливи и отливи, растителност, почви 

2. При кои култури разходът на труд за производството на единица продукция е 

най – голям: 

 А) зърнени     

Б) фуражни 

 В) технически     

Г) зеленчуци 

3. Какъв е делът на заетите  в земеделието в икономически развитите страни: 

 А) до 8 %    

Б) около 50 % 

 В) 50 – 70 %    

Г) над 80 % 

4. Коя от посочените държави е с различна от останалите по изповядвана 

религия: 

 А) Индия 

 Б) Бразилия 

 Б) Испания 

 Г) Мексико 

5.Върху развитието на кой стопански отрасъл  природните условия не оказват 

силно влияние: 

А) добив на полезни изкопаеми  

Б) туризъм 

В) полиграфическа промишленост  

Г) транспорт 

6.Кой фактор е решаващ за повишаване на производителността на труда: 

А) социално - икономическият  

Б) екологичният 

В) научно - техническият    

Г) приодогеографския 

7.Посочете какъв тип икономика е характерен за съвременен Китай: 

А) пазарна     

Б) централизирана 

В) натурално стопанство   

Г) смесена 

8.В коя двойка са най - голямата и най - малката по площ държави в света: 

А) Русия - Ватикан   

Б) Канада - Монако 

В) Китай - Лихтенщайн  

Г) САЩ – Андора 

 

 

 



 

 

9. Коя от следните особености НЕ е характерна за стопанството на САЩ?  

А) постоянно обновяване на технологиите  

Б) силно развито пазарно стопанство  

В) структурно определящите отрасли са разположени по Западното крайбрежие  

Г) аграрното стопанство има животновъдно-растениевъдна структура  

10. Кои морета свързва речния канал Рейн – Майн – Дунав: 

А) Северно и Средиземно  

Б) Северно и Черно 

В) Балтийско и Черно   

Г) Северно и Мраморно 

11. Кои са центровете на високоразвито дървообработване и целулозно – 

хартиена промишленост Южното полукълбо: 

 А) Финландия, Швеция   

Б) Бразилия, Конго 

 В) Канада, САЩ   

 Г) Русия, Канада 

12. Коя от характеристиките се отнася за Западноевропейския регион: 

 А) най- големите водни и горски ресурси в света 

Б) голям относителен дял на градското население  

В) отрицателно миграционно салдо 

Г) на първо място по производство на памук 

13. Кой от посочените градове НЕ е разположен на трасето на общоевропейски 

транспортен коридор № 8? 

А) Чирпан 

Б) Стара Загора 

В) Бургас 

Г) Ивайловград 

14. Между една от двойките пристанища на р. Дунав няма изградени фериботни 

връзки: 

 А) Видин – Калафат        

Б) Лом - Бъйлещ 

В) Оряхово – Бекет       

 Г) Русе – Джурджу     

15. След коя година няма промяна в границите на България: 

А) 1878 г   

 Б) 1913 г 

В) 1940 г   

 Г) 1990 г 

16. Кои от ридовете спада към Западни Родопи 

А) Дъбраш   

Б) Гората 

В) Жълти дял   

Г) Мъгленик 

 

 

 

 



 

 

17. Климатичните области в които попада Тракийско – Странджанската област 

са: 

 А) умерено – континентална и преходна 

 Б) преходна и планинска 

 В) преходна и континентално - средиземноморска 

 Г) континентално – средиземноморска и черноморска 

18. Коя от изброените пещери се намира в Краище: 

 А) Бачо Киро         

Б) Леденика 

 В) Снежанка        

 Г) Духлата 

19. В коя последователност са изброени минерални извори на територията на 

Предбалкана: 

 А) Търговище, Варна     

 Б) Шипково, Вонеща вода 

 В) Павел баня, Ягода       

 Г) Левуново, Марикостино 

20.Езерото "Бъбрека" е: 

А) денудационна форма на релефа   

Б) карстова 

В) екзарационна    

Г) дефлационна 

21.Пернишка котловина попада в обхвата на: 

А) умереноконтинентална климатична област 

Б) преходноконтинентална климатична област 

В) континентално - средиземноморска  

Г) планинска климатична област 

22. Кои са реките с най- голям водосборен басейн: 

 А) Струма и Искър   

Б) Марица и Струма 

 В) Янтра и Камчия   

Г) Марица и Искър 

23. Демографската ситуация в България се характеризира с: 

А) положителен естествен и механичен прираст 

Б) положителен естествен и отрицателен механичен прираст 

В) отрицателен естествен и положителен механичен прираст 

Г) отрицателен естествен и механичен прираст 

24. В кой период България членува в СИВ: 

А) от Освобождението до Първата световна война 

Б) между Първата световна война и Втората световна война 

В) от Втората световна война до 1989 г 

Г) след 1989 г 

25. Кои са центровете на транспортното машиностроене: 

 А) София, Дряново, Русе 

 Б) София, Пловдив, Стара Загора 

 В) Казанлък, Тутракан, Бургас   

Г) Дряново, Перник, Враца 



 

 

26. Кои от изброените ВЕЦ са в Родопите: 

А) “Баташки водносилов път”, “Студен кладенец”, “Ивайловград” 

Б) “Студен кладенец”, “Петроханска каскада”, “Санданска бистрица” 

В)”Петроханска каскада”, “Панчарево”, “Доспат – Въча” 

Г) “Белмекен – Сестримо”, “Доспат – Въча”, “Петроханска каскада” 

27. Кой от посочените центрове не е вълненотекстилен: 

 А) Габрово   

 Б) Благоевград 

 В) Сливен   

 Г) Казанлък 

28. Антропогенен туристически ресурс е: 

А) Перперикон    

Б) Сребърна 

В) Побитите камъни   

Г) Мелнишките пирамиди 

29.  Градовете Кюстендил и Сандански са центрове на: 

А) ловен туризъм 

Б) балнеоложки туризъм 

В) религиозен туризъм 

Г) селски туризъм 

30. В коя последователност са изброени култури, които определят 

селскостопанската специализация на Южен централен район: 

 а) ориенталски тютюн, фъстъци, ориз, домати, маслодайна роза 

 б) фъстъци, памук, дини, захарно цвекло, пшеница 

 в) лозя, ориенталски тютюн, ечемик, царевица 

 г) маслодайна роза, краставици, соя, слънчоглед 

 

31. Кой показател характеризира сумата от всички материални блата, 

произведени за  определен период от време (обикновено за една година), 

изразена в парична стойност (лева, евро, долар и др): ..................... 

 

32. С каква абревиатура е по-известена организацията към ООН по въпросите на 

образованието, науката и културата? 

................................................................................................ 

 

33. Суходолията са характерни за...............................   част на Дунавската равнина 

 

 

34. За коя земеделска култура се отнася характеристиката: 

Вечнозеленото многогодишно растение е от групата на тонизиращите 

култури. Родината му е Африка, но днес се отглежда и в Латинска Америка и в 

Азия:   .................................... 

 

35. За кои почвен тип се отнася описанието : 

“ Образувани са в условията на по- влажен , умереноконтинентален климат, при 

наличието на широколистна, предимно дъбова растителност върху седиментни 

скали.”  ....................... 



 

 

36. Локализиращият фактор за локализацията на заводите за производство ан 

цимент е: ………………………………… 

37. 

 
38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Напишете писмена разработка по темата, като следвате плана: 

 

 Животновъдство в България 

А) Значение и особености на животновъдството като отрасъл 

Б) Отраслова структура 

 - говедовъдство 

 - свиневъдство 

 - птицевъдство 

 - овцевъдство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Верни отговори: по 1 точка за всеки верен отговор до 30 въпрос. 

1. Б 

2. Г 

3. А 

4. А 

5. В 

6. В 

7. Г 

8. А 

9. В 

10. Б 

11. Б 

12. Б 

13. Г  

14. Б 

15. В  

16. А 

17. В 

18. Г 

19. Б 

20. В  

21. А 

22. Г 

23. Г 

24. В 

25. А 

26. А 

27. Г 

28. А 

29. Б 

30. А 

      31. БВП –   3 т 

      32. ЮНЕСКО  2 т 

33. Източна  1 т 

34. Какао  4 т 

      35. Сиви горски почви 2 т 

36. Суровинен 3 т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37. С помощта на картата срещу номера от 1 до 10 напишете наименованията  

на страните с развито автомобилостроене: 

1. Япония 

2. Полша 

3. САЩ 

4. Франция 

5. Република Корея 

6. Испания 

7. Великобритания 

8. Бразилия 

9. Италия 

10. Русия    Всеки отговор – по 1 т 

 

38. С помощта на картосхемата напишете наименованията на обозначените с 

номера от 1 до 5 реки, от 6 до 10 – езера, и от 11 до 15 – носове на Българското 

черноморско крайбрежие: 

1. р. Батова 

2. р. Камчия 

3. р. хаджийска 

4. р. Ропотамо 

5. р. Велека 

6. Дуранкулашко езеро 

7. Шабленско езеро 

8. Варненско езеро 

10. Мандренско езеро 

11. н. Шабла 

12. н. Калиакра 

13. н. Галата 

14. н. Емине 

15. Маслен нос    Всеки отговор по 1 т 

 

Оценка на писмена разработка на тема: Животновъдство в България 

30 т, разпределени: 

А) Значение и особености на животновъдството като отрасъл –13т 

В) Отраслова структура – 17 т 

 - говедовъдство 

 - свиневъдство 

 - птицевъдство 

 - овцевъдство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скала за оценяване 

0 - 23 т   = Слаб 2 

Над 23 - 25 т = Среден 3 

Над  25 - 30 т = Среден 3,25 

Над   30 - 35 т = Добър 3,50 

Над   35 - 40 т = Добър 3,75 

Над   40 - 45 т = Добър 4, 00 

Над   45 - 50 т = Добър 4, 25 

Над   50 - 55 т = Мн добър 4, 50 

Над   55 - 60 т = Мн добър 4, 75 

Над   60 - 65 т = Мн добър 5, 00 

Над   65 - 70 т = Мн добър 5, 25 

Над   70 - 75 т = Отличен  5, 50 

Над   75 - 80 т = Отличен  5, 75 

Над    80 т       = отличен 6, 00 


