
География и икономика – 7 клас 08.04.2020г. 

 

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 : 

Този кратко разработен план да се препише!!! 

Старопланинска област 

1.Географско положение и обхват – тя заема средищно положение на територията на 

страната. Условно я разделя на две - на Северна и Южна България. 

 Обхваща Предбалкана и Стара планина – областта има дължина около 550 км от запад на 

изток, и е широка от 30 до 60 км /виж. Малката карта под заглавието!/. 

2.Релеф и полезни изкопаеми – Предбалкана има сложен релеф, той е съвкупност от много 

речни долини, котловини, възвишения, плата и ниски планини / скаровиден релеф/. Има 

уникални природни образования /виж снимките на стр.105, 106 и 107/. 

Стара планина е верижна планина и има вид на дъга, западната и средната част са 

високи/в.Ботев-2376м/, на изток става ниска и се раздела на три части / Камчийска, Еминска и 

Айтоска  планина /. 

Има много проходи, някои са подходящи за преминаването  през цялата година. В областта 

има много полезни изкопаеми - -рудни, нерудни и горивни изкопаеми, но те са в малки 

количества и трудно се добиват. 

3.Климат и води – във височина има планински климат, температурите се понижават ,а 

валежите се увеличават./ виж таблица 2/ 

В областта има много води – извират много реки: Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Камчия , Тунджа -  

те са пълноводни през пролетта и лятото /топене на снегове и обилни дъждове/ и маловодни 

през есента, има и много минерални извори със стопанско значение.  

Във високите части се срещат редица много красиви водопади /виж стр.106 и 107/, най висок е 

Райското пръскало-124м. 

4.Почви, растителност и животински свят – да се препише в тетрадките!!! 

Приятна работа!!! 


