
География и икономика – 7 клас 03.04.2020г. 

 

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 Петък : 

Този кратко разработен план да се препише!!! 

Област на Дунавската равнина 

1.Географско положение на областта - виж.Фиг.1 на стр.102 /оранжев цвят/ между р.Дунав и 

Старопланинска област,  от запад р.Тимок  и на изток  до Черноморското крайбрежие. Има 

площ-31хил.кв. км.Тя е най-голяма от всички природни области в България. 

2.Релеф и полезни изкопаеми -тя се дели на три части /западна, средна и източна/, има 

предимно равнинен релеф  /виж горе на стр.103/, край р.Дунав има низини,в средната и 

източната част има  хълмове, възвишения и плата /Плевенските възвишения, Шуменското 

плато/.  В областта има най-вече нерудни изкопаеми/гипс, каолин, каменна сол и др./Има и 

малко въглища и нефт. 

3.Климат и води – има умереноконтинентален климат/много студена зима и горещо лято- виж 

климатограмата на стр.103 за гр.Плевен/, валежите намаляват от запад на изток. Протичат 

много реки - притоци на р.Дунав.Те са пълноводни през пролетта и маловодни през есента и 

зимата. Най-интересните реки са: р.Огоста, р.Искър, р.Осъм, р.Янтра и р.Русенски Лом. Всички 

извират от Стара планина  /без р.Искър -тя извира от пл. Рила/.  Има малко запазени 

езера/ез.Сребърна виж на стр.103/, блатата край р.Дунав са пресушени. 

4. Почви, растителност и животински свят – преобладават черноземните почви/те са най-

плодородни!/, в източната част има сиви почви, край реките има алувиални /наносни/ почви-

всички са много плодородни. Естествената растителност е най-вече край реките, отглежат се 

много културни растения /житни и технически растения/.  

В областта има много птици, гризачи и насекоми – повечето диви животни са изчезнали, само в 

ловните стопанства се срещат сърни, елени  и диви прасета. 

5.Природни ресурси, екологични проблеми и защитени територии -стр.104   

-ТОЧКАТА ДА СЕ ПРЕПИШЕ В ТЕТРАДКИТЕ!!! 

 

Приятна работа!!! 


