
География и икономика  

7 А клас 

1-ви час за седмицата: 

Упр.1/ Нанесете на контурната карта следните обекти: 

1.Горнотракийска низина; 2.Бургаска низина; 3. Странджа; 4. Сакар;  

5. Ямболско поле; 6.Елховско поле. 

Упр.2/ Попълнете липсващите думи в текста: 

Горнотракийската низина се простира от север до..............................., а на юг 

до...................................По долината на река Тунджа са 

....................................и................................................................ поле. Между долините на Марица, 

Тунджа и Съзлийка е разположена..................................................................В югоизточната част 

на областта е планината......................................................................... 

Упр.3/ Нанесете на контурната карта със съответните условни знаци полезните изкопаеми в 

Тракийско-Странджанската област. 

Упр. 4/ Напишете кои са екологичните проблеми на Тракийско-Странджанската област. 

Упр.5/  Кое от твърденията  за Странджа НЕ е вярно ? 

А) Има заоблени била и полегати склонове; 

Б) През нея протича река Велека; 

В) Основен почвен тип са смолниците; 

Г) Природата й е ресурс за развитие на туризма. 

2-ри час за седмицата:  Тема: „Рило-Родопска област“ 

Упр.1/ Попълнете пропуснатото в текста. 

Рило-Родопската област е богата на различни видове полезни изкопаеми. По долината на р. 

Струма има находища на ................................................, а на р. Места – на .................................... . 

Икономическо значение имат .......................................... руди в Родопите и Осоговска планина. 

Пирин и Рила са богати на ......................... .  

Упр. 2/ Коя котловина НЕ е равположена по долината на р. Струма? 

А)Благоевградска;  Б) Симитлийска; В) Гоцеделчевска; Г) Санданско-Петричка 

Упр. 3/ Срещу всеки обект запишете буквения код на минералните извори, които са 

разпространени в него. 

Разложка котловина....................................            а)Сапарева баня, Костенец 

Гоцеделчевска котловина...........................            б)Добринище, Баня 

Рила.........................                                                  в) Девин, Наречен 

Западни Родопи..........................................              г) Огняново, Гърмен 

Упр.4/ Кой почвен тип НЕ е разпространен в Рило-Родопската област? 

А) Канелени; Б) Сиви горски; В) кафяви горски; Г) планинско – ливадни. 

Упр. 5/ Отбележете с „да“ или“не“ верността на съжденията. 

Рило-Родопският масив е най-старата суша на България-...................... 

Областта е поделена на пет подобласти...................... 

Реките в Източните Родопи имат пролетно-лятно пълноводие........................  



7 Б, В, Г, Д клас 

1-ви час за седмицата:  Тема: „Рило-Родопска област“ 

Упр.1/ Попълнете пропуснатото в текста. 

Рило-Родопската област е богата на различни видове полезни изкопаеми. По долината на р. 

Струма има находища на ................................................, а на р. Места – на .................................... . 

Икономическо значение имат .......................................... руди в Родопите и Осоговска планина. 

Пирин и Рила са богати на ......................... .  

Упр. 2/ Коя котловина НЕ е равположена по долината на р. Струма? 

А)Благоевградска;  Б) Симитлийска; В) Гоцеделчевска; Г) Санданско-Петричка. 

Упр. 3/ Срещу всеки обект запишете буквения код на минералните извори, които са 

разпространени в него. 

Разложка котловина....................................            а)Сапарева баня, Костенец 

Гоцеделчевска котловина...........................            б)Добринище, Баня 

Рила.........................                                                  в) Девин, Наречен 

Западни Родопи..........................................              г) Огняново, Гърмен 

Упр.4/ Кой почвен тип НЕ е разпространен в Рило-Родопската област? 

А) Канелени; Б) Сиви горски; В) кафяви горски; Г) планинско – ливадни. 

Упр. 5/ Отбележете с „да“ или“не“ верността на съжденията. 

Рило-Родопският масив е най-старата суша на България...................... 

Областта е поделена на пет подобласти...................... 

Реките в Източните Родопи имат пролетно-лятно пълноводие........................  

2-ри час за седмицата:  Тема:“Българско черноморско крайбрежие“ 

Упр. 1/ Българското черноморско крайбрежие се простира от...................на ........................ , 

успоредно на черноморския бряг. Обхваща ивица с широчина............................ , докъдето се 

чувства влиянието на .................... . 

В границите му се включват най-................... части на ............................... , 

................................................, Стара планина, .............................................. и 

................................................... .  

Упр. 2/ Кое твърдение за Българското черноморско крайбрежие е ГРЕШНО? 

А)Бреговата линия е слабо разчленена;  

Б) Типични релефни форми са плажните ивици; 

В) Полезните изкопаеми са разнообразни; 

Г) Водното богатство на крайбрежието е голямо. 

Упр.3/  Кои са крайбрежните форми на Българското черноморско крайбрежие. Попълнете 

таблицата. 

Острови Полуострови Носове Заливи 

    

    

    

    

    

 


