
География и икономика – 7 клас    08.05.2020г. 

 

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!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Петък : 

 

Рило – Родопска област 

1.Географско положение и обхват – /виж стр.118 малката карта под заглавието в 

червения цвят !!!/  областта обхваща редица планини от Осоговско-Беласишката система, 

Рила, Пирин и Родопите и средните долини на р.Струма и р.Места. 

2.Релеф и полезни изкопаеми – Рила /в.Мусала е най-висок 2925м/ и Пирин са едни от най-

високите планини на Балканския полуостров. 

Тези планини над 2200м имат релеф оформен от действията на планински ледници т.нар. 

”алпийски релеф” –много езера, остри каменисти върхове и моренни образувания. 

Родопите е най-обширната планина /15 хл.км2/ , условно се дели на Западни и Източни 

Родопи – западните части са високи със заоблени била и дълбоки долини /в.Голям Перелик 

2191м/, източните части са ниски с поредица от котловини и широки речни долини. 

И в двете части има много пещери и други карстови образувания. Виж стр. 118 и 119 

снимките.            

Има много и различни полезни изкопаеми , най-вече многометални руди в Родопите и 

различни нерудни изкопаеми /най-ценни са мраморите в Пирин и Родопите/ . 

3.Климат и води – в планините има планински климат, като най-студеното място в България е 
в.Мусала /– 30/ в планините падат и много валежи и над 2000м снега се задържа над 5-6 

месеца. В речните долини има преходно- средиземноморски климат / мека зима и горещо 
лято/.      
 От планините извират много реки: Рила - р.Марица, р.Искър, р.Места и много др. от Родопите 
р.Арда, р.Въча, р.Чепеларска  и много притоци на р.Марица. 
 

В планините има много езера, особено в Рила и Пирин-те имат ледников произход.  

В подножията на планините извират много минерални извори, някои от тях са горещи 

/Сапарева баня  + 1030  /   
                                            
4. Почви, растителност и животински свят на стр.120- ДА СЕ ПРЕПИШЕ В ТЕТРАДКИТЕ!!!     

Приятна работа!!! 


