
Разработени материали по география и икономика 

 за периода 26 – 29 май 2020 г., 5 – 7 клас 

5 клас: Население и политическа карта на Африка 

1. Брой на населението – над 1,2 млрд. д.                                                                                            

а/ средна гъстота – 35 д./кв. км.;                                                                                                      

б/ разпределение – неравномерно                                                                                                            

2. Състав на населението – местно, преселено, смесено. Основната част са от 

негроидната и европеидната раса. 

3. Представители на африканските народи 

 

-В най-северните и южни части на  Африка – представители на европеидна 

раса                                                                                                                             

- В Судан – судански негри                                                                                              

- В източна и южна Африка – негри банту                                                                        

- В екваториалните гори – пигмеи                                                                          

- В пустините и полупустините – бушмени и хутентоти                                      

- В северните части – араби и бербери                                                                    

- На остров Мадагаскар – малгаши 

4. Бит и култура на населението                                                                                                               

а/ населението живее предимно в села;                                                                                             

б/ самобитна култура;                                                                                                                     

в/ паметници на древните цивилизации 

5. Най- разпространените религии са християнството и исляма                                                          

                                                                



6. Съвременна политическа карта. В Африка има над 50 държави 

 

 

 

Домашна работа: Задачите от учебната тетрадка на стр. 51 и 52 

 

 

 

 

 

 



6 клас: Океания 

1. Географско положение – Меланезия, Микронезия, Полинезия. Площ – 1,3 млн. 

кв. км. 

 

2. Островни групи 

Меланезия Микронезия Полинезия 

Обхваща островите и 

архипелазите от остров 

Нова Гвинея на запад до 

островите Фиджи на 

изток. 

Обхваща територията на 

север от Меланезия. 

Включва над 1500 малки 

острови и архипелази. 

Обхваща голяма 

територия с форма на 

триъгълник с над 1000 

острова в централната и 

южната част на Тихия 

океан. 

3. Особености на природата                                                                                                              

а/ континентални острови – Нова Гвинея, Нова Зеландия и др.;                                           

б/ вулканични острови – Хавайските острови;                                                                     

в/ коралови острови – архипелагът Туамоту;                                                                         

г/ климат – екваториален, субекваториален, тропичен;                                                              

д/ растителен и животински свят                                                                                                  

4. Население, политическа карта и стопанство                                                                                     

а/ коренно население                                                                                                              

папуаси в Нова Гвинея                                                 маори в Нова Зеландия 

                                                   



б/ преселено и смесено население;                                                                                                  

в/ в Океания има 13 самостоятелни държави и много чужди владения 

5. Нова Зеландия 

              

а/ площ – 269 хил. кв. км.;                                                                                                           

б/ население – 4,7 млн. д.;                                                                                                            

в/ държавно управление – конституционна монархия, държавен глава е 

английската кралица, представлявана от генерал – губернатор;                                                   

г/ столица – Уелингтън 

                                

Домашна работа: Задачите от учебната тетрадка 

 

 

 

 



7 клас: Стопанство на България 

1. Фактори за развитие                                                                                                                       

а/ географско положение;                                                                                                                  

б/ природни ресурси;                                                                                                                              

в/ човешки ресурси;                                                                                                                     

г/ законодателство и политическа обстановка;                                                                                   

е/ екологични фактори 

2. Етапи във формирането на българското стопанство 

етапи Основни характеристики 

Първи етап 

Периода преди 

Освобождението 

/1878/ 

Стопанското развитие изостава поради изолацията на Османската 

империя. Основни отрасли са земеделието, животновъдството и 

занаятчийството. През 1834 г. била открита първата българска 

фабрика в Сливен, а през 1866 г. била открита първата ж. п. линия 

Русе – Варна. 

Втори етап 

Между 

Освобождението 

и края на II СВ 

80% от населението е заето в земеделието. В края на XIX в. има 

повече от 300 предприятия, в средата на ХХ век са повече от 3000. 

Развиват се транспортът, търговията, банковото дело, туризмът. 

Трети етап 

От края на II СВ 

до 1989 г. 

Предприятията и земите са собственост на държавата 

/национализация/, стопанството е ръководено от държавата. 

Преработващите дейности са водещи. Развива се плановото 

стопанство. 

Четвърти етап 

След 1989 г. 

Започва преход към пазарното стопанство. В своето стопанско 

развитие България изостава от останалите източноевропейски 

страни. 

3. Териториална структура на стопанството – различия в стопанското развитие на 

различните области. 

4. Основни проблеми на българското стопанство 

                                                                                          

                   

                                       

 

 

 

 

 

Домашна работа: Задачите от учебната тетрадка на стр. 38 

Промяна на 

собствеността от 

държавна в частна 

Недостатъчни 

финансови 

средства 

Скъп внос на 

енергийни 

ресурси 

Остаряла 

производствена 

база 

Липса на 

достатъчно високи 

квалифицирани 

кадри 


