5. Къде се намират най-големите находища на нефт в Африка?
а) Атласките планини
б) пустинята Сахара
в) Източноафриканска планинска земя
г) Драконовите планини
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6. Кое океанско течение оказва влияние при формирането на климата по
северозападното крайбрежие на Африка?
а) Сомалийско
б) Мозамбикско
в) Бенгелско
г) Канарско

често се говори в семейството)

ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА VІ КЛАС

7. За коя река в Африка се отнася описанието: „Най-дългата река в
континента, която се влива в Индийски океан. По нейното течение е
разположен величественият водопад Виктория”?
а) Нил
б) Конго
в) Нигер
г) Замбези

1. Ако една географска карта е едромащабна, то нейният мащаб ще бъде:
а) 1:150 000 б) 1:300 000 в) 1:1 500 000 г) 1:500 000
2. Определете географските
координати на точката А
от картата:
а) 40˚ с.ш., 25˚ и.д.
б) 40˚ с.ш., 25˚ з.д.
в) 25˚ с.ш., 40˚ и.д.
г) 25˚ ю.ш., 40˚з.д.

8. Кои от посочените народи в Африка се отнасят към негроидната
раса?
а) хотентоти и бербери
в) хотентоти и пигмеи
б) етиопци и малгаши
г) пигмеи и араби
9. Кое е вярното твърдение за политическата карта на Африка?
а) преобладават монархиите
б) почти всички държави са колонии
в) повечето бивши колонии са получили независимост
г) липсват международни организации
10. Кои страни са разположени в Централна Африка?
а) Либия, Мароко
в) ДРКонго, Нигерия
б) Египет, Алжир
г) Намибия, Лесото

3. Северна Америка, Европа и Азия са се образували преди 65 милиона
години от разпадането на:
а) Гондвана
б) Евразия
в) Пангея
г) Лавразия

11. Коя група континенти граничат с Атлантическия океан?
а) Африка, Австралия
в) Северна Америка, Австралия
б) Европа, Азия
г) Южна Америка, Европа

4. На картосхемата с цифра 1 е
означен:
а) Гибралтарският проток
б) Бабелмандебският проток
в) Суецкият канал
г) Мозамбикският проток

12. По какво се различава географското положение на Южна Америка от
географското положение на Африка?
а) пресича се от Екватора
б) пресича се от Южната тропична окръжност
в) граничи с Тихия океан
г) граничи с Атлантическия океан
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13. Къде се намират най-големите находища на медни руди в Южна
Америка?
а) Гвианската планинска земя
в) Андите
б) Амазонската низина
г) Патагонското плато

19. Кое е общото в географското положение на континентите Северна и
Южна Америка?
а) пресичат се от Екватора
б) разположени са в Западното полукълбо
в) граничат с Индийския океан
г) граничат с Арктичния океан

14. Кой климатичен пояс е показан
със стрелка на картосхемата?
а) субекваториален
б) тропичен
в) субтропичен
г) умерен

20. Коя река е означена с цифра 1 на
картосхемата на Северна Америка?
а) Юкон
б) Сейнт Лорънс
в) Колорадо
г) Мисисипи

15. За коя природна зона в Южна Америка се отнася описанието:
„Обхваща земите около Екватора. Почвите са латеритни. За
растителността са характерни каучуковото, хининовото и червеното
дърво. Представители на животинския свят са ягуарът, пумата, тапирът
и анакондата”?
а) екваториални гори б) савани в) степи г) планинска област

21. В Канадския щит има много езера, защото:
а) е платформа
в) е имало ледници
б) няма вулкани
г) падат много валежи
22. Кои народи НЕ се отнасят към смесеното население на Северна
Америка?
а) мулати
в) ескимоси
б) метиси
г) самбо (замбо)

16. Коя е най-гъсто населената територия на Южна Америка?
а) Амазонската низина
в) Тихоокеанското крайбрежие
б) Андите
г) Атлантическото крайбрежие

23. Коя част на Северна Америка е най-слаборазвита в стопанско
отношение?
а) Централна Америка
в) Атлантическото крайбрежие
б) Тихоокеанското крайбрежие
г) около Мексиканския залив

17. Коя южноамериканска държава
е означена на картосхемата с
цифрата 1?
а) Перу
б) Чили
в) Бразилия
г) Аржентина

24. За коя страна в Северна Америка се отнася описанието: „Една от
големите по площ страни в континента. Към нейната територия
принадлежат Хавайските острови. Най-развитата страна в света.
Водеща е в разработването и усвояването на най-съвременните световни
технологии. Столица е град Вашингтон”?
а) Канада
б) Мексико
в) САЩ
г) Куба

18. В коя двойка държава – столица е допусната грешка?
а) Чили – Сантяго
б) Бразилия – Рио де Жанейро
в) Еквадор – Кито
г) Аржентина – Буенос Айрес

25. С кой континент НЕ граничи Северен ледовит (Арктичен) океан?
а) Европа
в) Азия
б) Северна Америка
г) Африка
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