
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 
Клас: 5  учебен час по седмично разписание- 1 час 

Дата/ден от седмицата:06.01.21. - СРЯДА 

Тема на урочната единица/страница: 

 

ВОДИ НА СУШАТА-СТР.40 

 

1.Особености на водите на сушата- 

 
Те са под формата на реки, езера, подземни води, блата и ледници!!! В тях се съдържа едва 

3% от водите на планетата. 

 

а/ подземни води-те се намират в почвата и скалите и се движат -те излилзат на повърхността 

като различни извори!!! 

 

б/повърхностни води-това са реки, езера, блата и ледници! 

 

РЕКИ - те са естествен отток на повърхностните води 

     Имат начало, горно, средно и долно течение-вливат се в други реки или водни басейни, 

чрез различно устие! 

     Имат водосборен басейн-площта откъдето събират своите води-ВИЖ ФИГ.2 НА СТР.40 

 

Най-дългата река в света е река НИЛ в АФРИКА, а най-пълноводна река е река 

АМАЗОНКА В ЮЖНА АМЕРИКА! 

 

Количеството вода, което те носят се изучават чрез ХИДРОГРАМА НА ВСЯКА РЕКА- 

ВИЖ ФИГ.3  НА  СТР.41 - НА РЕКА ДУНАВ- тя показва , че е пълноводна през пролетта и 

началото на лятото, защото тогава се топят снеговете в планините и падат пролетните дъждове 

и притоците са пълноводни. 

   Хидрограмата показва, че тя има малко води през ЗИМАТА , тогава падат снегове и 

притоците са с малко вода. 

 

ЕЗЕРА-това са понижения на земната повърхност, запълнени с вода. 

      Те имат различен произход и водите им може да са пресни или солени. 

Най – голямото езеро е Каспийско море, най-дълбокото е езеро Байкал /1640м/. 

      Най-солено в света е Мъртво море -има 400 грама сол в литър вода!!! 

 

ЛЕДНИЦИ-това силно уплътнен сняг в полярните райони и във високите планини. 

      Този лед се движи с около 200-300 метра годишно. 

Най-много ледници има в Антарктида и остров Гренландия. 

       По въховете на високите планин също има ледници -те са малки по площ! 

 В тях се намира повече от 70% от прясната вода на планетата. 

 

2.Водите на сушата и хората-  

 

 

Тази точка да се препише върху този лист!!! стр.41 


