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ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

ЗА VІІ КЛАС 

Европа 

 

Име .................................................................................. 

                           
 

1. Спрямо Гринуичкия мередиан континентът Европа се намира в: 

а/. западното полукълбо        б/. източното и западното полукълбо          

в/. източното полукълбо        г/. меридианът преминава през средата на континента 

 

2. Най-големият полуостров по крайбрежието на Европа е: 

а/. Апенински         б/. Пиринейски            в/. Балкански          г/. Скандинавски  

 

3. Площта на континента Европа е: 
....................................................................................................................................................... 

 

4. Най-ниската част на Европа е: 

а/. територията на Нидерландия                      б/. Средноевропейската равнина 

в/. Прикаспийската низина                               г/. Парижкият басейн 

 

5. Фиордовият тип бряг е характерен за: 

а/. западното крайбрежие на Пиринейският полуостров 

б/. западното крайбрежие на Скандинавският полуостров 

в/. източното крайбрежие на Адриатическо море 

г/. островите в Егейско море 

 

6. Вулканите и земетресенията са признак за активността на вътрешните земни 

сили. Те се срещат най-често в района на: 
а/. Средиземноморието                         б/. Британските острови 

в/. Източноевропейската равнина        г/. Скандинавския полуостров 

 

7. Едно от най-важните полезни изкопаеми е нефтът. Той може да се добива както 

на сушата, така и в плитката част (шелфа) на моретата. За Европа такова море е: 

а/. Адриатическо море     б/. Балтийско море     в/. Северно море    г/. Средиземно море 

 

8. Кой от изброените климатични пояси не е застъпен в Европа? 
а. субполярен      б. умерен      в. субтропичен      г. тропичен 

 

9. За кой климатичен пояс се отнася следната характеристика: Характерни са 

четери годишни сезона. От запад на изток зимата се изменя от влажна и мека до 

много студена, а лятото –  от прохладно и важно до сухо и горещо. 

а/. полярен         б/. умерен         в/. субтропичен          г/. субполярен 

 

10. Около 1/10 от територията на Европа е заета от безотточния басейн на: 



а/. Черно море       б/. Каспийско море      в/. Атлантическия океан      г/. Бяло море 

 

11. Най-дългата и с най-голям водосборен басейн река в Европа - Волга, се влиза 

чрез обширна делта в: 
а/. Азовско море     б/. Черно море     в/. Каспийско море        г/. Балтийско море 

 

12. Наричат Финландия „страната на хилядите езера”. Какъв произход имат те? 

а/. краймолски        б/. тектонски         в/. ледников         г/. карстов 

 

 

13. За коя от изброените реки се отнася следната характеристика: „Извира от 

планината Шварцвалд в Германия, тече в посока от запад на изток и се влива чрез 

делта в Черно море.” 

а/. Висла                    б/. Волга                   в/. Днепър              г/. Дунав 

 

14. Иглолистните гори в северната част на Европа се наричат: 
а/. тундра             б/. тайга           в/. лесотундра          г/. лесостеп 

 

15. Единственият представител на маймуните в Европа - безопашатият макак, 

обитава: 
а/. Апенинския п – ов   б/. о – в Сицилия     в/. о – в Крит     г/. скалите на Гибралтар 

 

16. Кой фактор е определящ за хоризонталната зоналност на почвите, растителния 

и животинския свят? 
а/. човешката дейност                          б/. географската ширина      

в/. географската дължина                    г/. надморската височина 

 

17. Броят на населението на континента Европа е: 
а/. над 700 млн. д.    б/. около 450 млн. д.         в/. над 1 млрд. д.    г/. около 600 млн. д.    

 

18. Към коя раса принадлежи коренното население на континента Европа: 

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

 

19.Изберете двойките на принципа” марка автомобил – страна производител”: 

 

Марка автомобил Страна производител Напишете отговорите  

1. Мерцедес А/ Чехия  

2. Фиат Б/ Франция  

3. Шкода В/ Германия  

4. Пежо Г/ Италия  

 

 


