
География и икономика – 7 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: 

Краищенско – Средногорска област 

Този урок ще го разгледаме на две части!!! 

1.Географско положение и обхват – тя обхваща територии с разнообразна природа на юг от 

Стара планина – според релефа се определят три части: Задбалкански котловини, Средногорие 

и Краище. Виж на стр.110 малката карта под заглавието! 

Да се разгледат всички снимки на стр.110, 111 и 112 

2.Релеф и полезни изкопаеми – 

Задбалканските котловини са затворени между Стара планина и Средногорието – те са седем  

на брой / таблица 1 от стр.110 да се нанесе в тетрадката /. 

Средногорието обхваща различни по площ и височина планини:Витоша/Черни връх-2290м/, 

тя представлява куполна планина и има интересни скални образувания / каменни реки - виж 

снимка на стр.110/  и средно високите Същинска Средна гора и Сърнена гора. 

Краището обхваща разнообразни релефни форми /планини, котловини и заравнености/. 

Най-интересни обекти са: Земенска, Конявска  и Руй планини  -  Трънска, Земенска и 

Кюстендилска котловини. Реките /най-дълга и пълноводна е река Струма/ ,които протичат 

са образували много красиви проломи и ждрела /това са вид речни долини –виж стр.110- 

снимка на ждрелото на р.Ерма/. 

В областта има различни полезни изкопаеми – горивни, рудни и нерудни - с най-голямо 

стопанско значение са големите медни находища в Средногорието – освен метал мед се 

добива и злато! 

Точката на стр.112. Природни ресурси, екологични проблеми и защитени 

територии – да се препише в тетрадката!!! 

Приятна работа!!! 


