
  География и икономика – 6 клас  11.05.2020г. 

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.  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!!    

Планът да се препише!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Понеделник: 

Природата на Австралия – стр.98 

Австралия е най-ниският  континент–преобладават низини, равнини, плата и ниски планини. 

 Западните части са характерни с  плата и възвишения /покрити с пустини/, в средната част са 

низини, там има депресия /ез. Еър –12м/. В източната част са веригите на Голямата 

вододелна планина – /в.Косцюшко 2230м/ – в континента няма вулкани и съвременни 

ледници!!! 

В Австралия има находища на много полезни изкопаеми, различни рудни и нерудни  

изкопаеми.  Има и находища на горивни изкопаеми , но те са недостатъчни! 

Климатът изцяло е топъл – има субекваториален, тропичен и субтропичен климат, /Виж стр.99 

Фиг. 7/.  Там сезоните са противоположни на нашите /ако при нас е  зима, там е лято 

и обратно!!!/. 

В Голямата вододелна планина има планински климат, падат обилни валежи , но снегът /през 
юли и август!!!/ не се задържа повече от 15-20 дена. 
Най-много валежи падат по източните склонове на Голямата вододелна планина. 
 

 Във вътрешността на континента има много сух и горещ климат  /има много пустини!!!/ 
Австралия е най-сухия континент, реките са малко и през лятото пресъхват – най-голяма речна 

система е р.Мъри и нейния приток р.Дарлинг.  По източните склонове на Голямата 

вододелна планина реките са пълноводни , но къси.   

Има и много езера, но те са плитки и солени, най-голямо е ез.Еър  /площ 9 500км2/. 

Природните зони са: савани, пустини и субтропична растителност по южното крайбрежие. 

Растителността и животинският свят са уникални-много от видовете  не се срещат никъде по 

света:  /виж снимките на стр.100/  - Кенгуру, Коала, Птицечовка, Тасманийски дявол, 

птица Лира, гущер Молох и др.–повечето са торбести животни.  От растителността са 

характерни много видове Евкалипти, има Тревисто дърво, Бутилково дърво и мн. др. 

Стопанство на Австралия – стр102.  Да се препише в тетрадката!!! 

Приятна работа!!! 


