
География и икономика – 5 клас  22.04.2020г. 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /които ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Ще ви се обаждам от личния си телефон, на който имам Viber /вайбър/ и вие ще ми пращате 

снимки, от това какво сте писали в тетрадките или по електронната поща!  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Сряда : 

Релеф и полезни изкопаеми в Африка – стр.76 

1.Релеф – това са особеностите на земната повърхност /равнинни, изпъкнали и вдлъбнати 

форми!/   В Африка има огромно разнообразие на релефни форми! 

Виж стр.76 Фиг.1 и стр. 120 физическата карта на Африка и искам тази точка да се 

препише в тетрадките!!! 

2.Ниска Африка - /виж стр.76 Фиг.1 – обекта под №1/ - това е условно наименование , 

защото там има освен огромни равнини, котловини ,но и високи планини! 

На север са веригите на Атласките планини /над 4000 м н.в./ - най- голяма по площ е областта 

на пустините / САХАРА -  най-голямата в света - 9 млн.кв.км. / - има пясъчни, чакълести и 

каменисти повърхности. /Виж стр.76  Фиг.3- а,б,в/ 

Там се издигат високи и зловещи /над 3000 м н.в./ планини като  Ахагар и Тибести. На много 

места се срещат и повърхностни води /оазиси/, където има условия за живот! 

На юг от САХАРА е областта Судан – има равнини, възвишения и хълмове. Около Екватора се 

намира огромната Конгоанска котловина – там протича пълноводната река Конго, има много 

езера и блата. 

3.Висока Африка - /виж стр.76 Фиг.1 – обекта под №2/ - обхваща огромни по площ и 

височини планински земи / съвкупност от високи планини, дълбоки долини и 

котловини!/ 

На изток са огромните Етиопска и Източноафриканска планински земи / там е планината 

Килиманджаро с връх УХУРУ – 5895м  /виж стр.77 Фиг.5/ – най-висок в Африка. Характерни 

са много високи планини, изгаснали вулкани /виж стр.77 Фиг.4/, дълбоки долини и 

котловини. 

На юг е Южноафриканската планинска земя – там е и пустинната котловина Калахари, 

край брега на Атлантическия океан е пустинята Намиб /една от най-сухите в света!!!/. Край 

южния бряг на континента са веригите на Драконовите планини. 

Приятна работа!!! 


