
РАБОТЕН ЛИСТ 

 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 

ЗА VІІ КЛАС 

 

1. С коя от съседните държави България има най-дълга граница: 

 

Сърбия 

Гърция 

Турция 

Румъния 

 

 

2. Кое от посочените твърдения е вярно: 

 

На югоизток България граничи с Турция 

България има най-къса граница с Гърция 

За връзка между България и Румъния са построени три моста над р. Дунав 

Площта на България е 100 000 кв. км. 

 

 

3. Най-високата планина в България е 

 
 

 

4. Коя от изброените характеристики НЕ е характерна за релефа на България: 

 

Най-високите форми се намират в северната част 

Редуване на различни типове релеф от север на юг 

Наличие на пет височинни пояса 

Разнообразен по вид и форма 

 

 

5. Големи находища на оловно-цинкови руди в България има в: 

Стара планина 

Родопите 

Рила 

Пирин 

 

 



6. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно: 

 

През България преминава една въздушна маса – умереноконтинентална 

България е разделена на пет климатични области 

Географското положение на България е причина да се намира на прехода 

между умерения и субтропичния пояс 

Климатът влияе върху разпространението на земеделските култури в 

България 

 

 

 

7. Коя е най-дългата река в България: 

 

Камчия 

Марица 

Янтра 

Искър 

 

 

8. Коя от посочените характеристики за водите на България НЕ е вярна: 

 

Много на брой големи езера 

Главния вододел отделя две отточни области – към Черно и Егейско море 

Голям брой минерални извори 

Сравнително ограничени водни запаси 

 

 

9. Кои почви са характерни за Дунавската равнина: 

сиви горски 

алувиално-ливадни 

черноземни 

смолници 

 

10. В Рила, Пирин и Западните Родопи най-разпространените гори са: 

 

иглолистни 

дъбови 

смесени 

 

букови 



 

 

11. За коя природна област се отнася описанието: 

Разположена е в Северна България. Има равнинен релеф. Климата е 

умереноконтинентален. Почвите са черноземни. Има много добре развито 

земеделие, като основно се отглеждат зърнени култури. 

 

Старопланинска 

Тракийско-Странджанска 

Дунавска равнина 

Рило-Родопска 

 

 

12. Кои от посочените твърдения се отнасят за Старопланинската област: 

 

По билото ѝ минава по-голямата част от главния вододел на България 

На нейна територия се намира езерото Сребърна 

Преобладава преходния климат 

Разделя България на две части – северна и южна 

Нейната северна част се нарича Предбалкан 

Отглеждат се предимно зърнени култури 

 

 

13. В коя природна област е разположен вр. Ботев: 

 

Рило-Родопска 

Тракийско-Странджанска 

Старопланинска 

Краищенско-Средногорска 

 

 

14. За коя природна област се отнася описанието: 

Състои се от голям брой планини и котловини. Характерен е разнообразен климат 

– умереноконтинентален на запад, преходноконтинентален на изток и планински. 

Има големи находища на медни руди. Богата е на минерални извори. 

 

Старопланинска 

Краищенско-Средногорска 

Тракийско-Странджанска 

Рило-Родопска 



 

 

15. Коя от изброените котловини НЕ се отнася към Задбалканските: 

Карловска 

Сливенска 

Казанлъшка 

Кюстендилска 

 

Всеки верен отговор е 1т. Общ брой точки-15 

 

До 3т.-слаб/2/ 

      4т.-6т.-/3/ 

      7т.-10т./4/ 

      11т.-13т./5/ 

      14т.-15т./6/ 



                    Северна Америка-Вариант №1 

 

1.Посочете приликите в географското положение на континентите Северна Америка и 

Южна Америка?3 т 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.Площта на континента Северна Америка е:        1т                                                                                           

а/ 24, 7 млн. кв. км  б/ 30, 3 млн. кв. км  в / 17, 8 млн. кв. км  г/  13, 2 млн. кв. км 

3.Коя форма на релефа е разположена в западната част на Северна Америка?  1 т                          

а/ Апалачите  б/ Кордилерите в/ Големите равнини г/ Мисисипската низина  

4.За кой климатичен пояс на Северна Америка се отнасят характеристиката ? 1т                            

Той е с най-голям обхват ( между 40°  и 60 ° с.ш). Западните и източните части са с 

океански климат ( влажно,прохладно лято и мека зима). Средните части са с горещо 

лято и студена зима.Има ясно изразени 4 сезона.                                                                                

а/ тропичен б/ субтропичен в/ умерен г/ полярен 

5.Най-дългата река в Северна Америка е :   1т                                                                                           

а/ Нил  б/ Мисисипи   в/ Амазонка    г/ Конго  

6.За коя природна зона в Северна Америка се отнася характеристиката? 1т                      

Заема земите между Кордилерите и Апалачите-Големите равнини във вътршните 

части на континента.Това са огромни територии с черноземни почви и тревиста 

растителност( бизонова трева,коило,трева грама,мескитова трева).Животинският 

свят е представен от бизони,койот,гризачи,вълк,пуйки гърмящи змии и др. Това е 

житницата на Северна Америка. 

а/ тропични влажни гори                               б/ вечнозелени твърдолистни гори                                                         

в/ степи(прерите)                                            г/ горите в умерения пояс 

 

 

 

 

 

7.Коя река е означена с цифра 1 на картосхемата на Северна Америка? 3т 

 


