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 XI  Б, В, Г клас 
1.  Да се нанесат следните обекти върху контурната карта на Североизточния район: 
-административните центрове и по- големите селища; 
- проходи- Върбишки, Ришки; 
- ГКПП- Дуранкулак, Йовково; 
- трасето на транспортен коридор №8; 
- основните реки; 
- язовири- Ястребино, Тича, Цонево; 
- езера- Белославско, Варненско, Шабленско, Дуранкулашко; 
- находища на полезни изкопаеми- нефт, природен газ, черни въглища, каменна сол, кварциви 
пясъци; 
- старите столици Плиска и Преслав; 
- природен парк „Шуменско плато“ и „Златни пясъци“. 
 
 

XI  Б клас 
1. Да се изготви туристически маршрут за следната природногеографска област: 

От 1 до 4 номер- Дунавска равнина; 
От 5- 8 номер- СТаропланинска природногеографска област; 
От 9- 12 номер- Краищенско- Средногорска природногеографска област; 
От 13- 16 номер- Тракийско- Странджанска природногеографска област; 
От 17- 20 номер- Рило- Родопска природногеографска област; 
От 21- 24 номер- Българско Черноморско крайбрежие. 
 
 

XI  В клас 
1. Да си изготви доклад за защитени обекти както следва: 

От 1 до 11 номер, такива обекти, които да са разположени в Дунавската равнина; 



От 12- до 23 номер, такива обекти, които да са разположени в Старопланинската 
природногеографска област; 
 

XI  Г клас 
1. Да се изготви туристически маршрут за следната природногеографска област, като  

включите най- източната част от територията, която принадлежи на Черноморската 
природнагеографска област: 

От 1 до 4 номер- Тракийско- Странджанска област; 
От 5 до 8 номер- Рило- Родопска област; 
От 9 до 12 номер- Дунавска равнина; 
От 13 до 16 номер- Старопланинска област; 
От 17 до 20 номер- Краищенско- Средногорска област.   

2. Начертайте върху картна основа туристическият маршрут, който разработихте. 
 


