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

Работен лист по: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 
Клас: 7 учебен час по седмично разписание- 1 час 

Дата/ден от седмицата: 14.12.20. - ПОНЕДЕЛНИК 

 

БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ 
 

Географско положение, граници, големина и брегове-стр.60 

 
1.Географско положение, граници и големина. 

 

    Балканският полуостров се намира в югоизточната част на Европа. На запад Адриатическо 

и Йонийско море го отделят от Апенинския полуостров. На юг се вдава дълбоко в Средиземно 

море, по което граничи с Африка. На югоизток и изток се отделя от Азия чрез Егейско, 

Мраморно и Черно море.Северната му граница минава по реките Дунав, Сава и Соча 

    Очертанията на полуострова наподобяват триъгълник със страни дълги по около 1000 км.  

 

2.Брегова линия и брегове.  

 

      Балканският полуостров има дълга и силно нарязана брегова линия.  

По адриатическото крайбрежие на полуострова, известно с името Далмация, успоредно на 

брега са разположени тесни и дълги острови.  

Този вид бряг се нарича далматински. 

     Най-голям полуостров е Истрия, а от заливите – Триесткият и Дринският. 

 На юг Адриатическо море се свързва с Йонийско чрез протока Отранто.  

     През най-тясната част на Коринтския полуостров -през XIX в. е прокопан  

Коринтският канал.Той е дълъг 5,8 км и свързва Йонийско и Егейско море. 

    На юг се намира най-големият полуостров – Пелопонес.  

Още пò на юг е о. Крит – най-големият европейски остров в Източното Средиземноморие.  

Югоизточните брегове на полуострова се мият от Егейско море. 

    В него има най-много острови. В южната му част са Цикладските острови. 

От тях най-известен е Санторини.  

   На север е разположен о. Евбея.  

На север Егейско море има много заливи. Между тях е Халкидическият полуостров.По 

очертания прилича на Пелопонес, но е много по-малък от него.  

   От Халкидическия полуостров в морето се вдават по-малки полуострови. Най-източният от 

тях е Атон (или Света гора поради многобройните си манастири).  

 

3.Значение на географското положение и бреговете-стр.62 

 

Тази точка да се препише върху този лист или в тетрадката!!! 

 

Разгледайте снимките на стр.60, 61 и 62 

 
 

 


