
Разработени материали по география и икономика 

 за периода 27 – 30 април 2020 г., 5 – 7 клас 

5 клас: Води в  Африка 

1. Вододел – границата между водосборните басейни на реките   

2.  Видове устия на реките                                                                                                               

а/ делта – реката се влива чрез разклонено на ръкави устие;                                           

б/ естуар – реката се влива чрез широко устие във вид на фуния( 

3. Река Нил – най-дългата река в света, 6671 км.                                                                           

а/ извира от Източноафриканската планинска земя;                                                                     

б/ тече на север и се влива в Средиземно море чрез делта 

4. Река Конго – 4329 км.                                                                                                                   

а/ заема първо място по пълноводие;                                                                                  

б/ пресича два пъти Екватора  и се влива в Атлантическия океан чрез естуар;                                                                                                 

в/ на реката се намират Ливингстъновите водопади        

5. Река  Нигер – 4160 км. Влива се в Гвинейския залив чрез делта 

6. Река Замбези – 2660 км.                                                                                                         

а/ влива се в Индийския океан;                                                                                        

б/ на реката се намира един от най-красивите водопади Виктория 

7. Езера                                                                                                                                   

а/ Виктория – най-голямото езеро в Африка с площ около 70 хиляди кв. км.;                   

б/ Танганика – най-дълбокото езеро в Африка – 1470 м.;                                                     

в/ Чад – безотточно и леко солено езеро в южната част на Сахара. Мени формата 

си в зависимост от валежите 

8. Стопанско значение на водите                                                                                          

а/ водоснабдяване;                                                                                                                    

б/ риболов;                                                                                                                             

в/ електроенергия;                                                                                                                

г/ корабоплаване;                                                                                                                                   

д/ спорт и туризъм 

 

 

6 клас:    Онлайн тест Азия         

Да се преговорят уроците: 

1. Географско положение, големина, брегове на Азия 

2. Климат, води, природни зони 

3. Население и политическа карта, страни в Азия 

 



7 клас:  Българското черноморско крайбрежие            

     

 

1. Черно море                                                                                                                                   

а/ географско положение и граници;                                                                                                  

б/ животински видове в Черно море 

2. Българско черноморско крайбрежие                                                                                      

а/ географско положение – заема тясна част в най-източната част на България, 50 

километрова ивица;                                                                                                                  

б/ релеф -  разнообразен: брегове, плажове, дюни, заливи 

3. Нос Емине, нос Калиакра, Маслен нос 

4. Заливи – Варненски и Бургаски. Полуостровите са малки. В Южната част на 

нашето Черноморие са разположени пет малки островчета   

5. Реки и езера                                                                                                                                     

а/ Камчия и Ропотамо;                                                                                                            

б/ Варненско, Бургаско, Поморийско и други езера                                                                                     

                                                              

 

                                             

                        

  


