
РАБОТЕН ЛИСТ 

18.03.2020г. 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

ЗА VІ КЛАС 

Северна Америка 

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? 2т                      

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 

…………………………… 

 

8.Индианците и ескимосите принадлежат към : 3т 

………………………………………………………. 

9.В коя част на САЩ е разположена Силиконовата долина?  1т                                                         

а/източна б/ западна в/ южна г/ в Аляска 

10.Най-населения град в Северна Америка е:    1т                                                                                  

а/Лос Анджелес.б/ Торонто.в/   Мексико сити.г/  Ню Йорк. 

11.Кой отрасъл е водещ за стопанството на Северна Америка?   1т                                            

а/  земеделие        б/  туризъм        в/  транспорт          г/ промишленост 

12.В коя от посочените двойки дърава-столица е допусната неточност?1т                                   

а/ Канада-Отава б/ САЩ-Ню Йорк в/ Мексико-Мексико г/ Бразилия-Бразилия 

13.От кое течение се смекчава климатът на Атлантическото крайбрежие на 

Северна Америка?  1т 

а/ Гълфстрийм  б/Лабрадорско в/ Калифорнийско    г/Перуанско 

Скала за оценяване: ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ:20 

Брой точки Оценка 

0-5 т Слаб/2/ 

6-10т Среден/3/ 

11-13т Добър /4/ 

14-16т Мн.Добър 

17-20т Отличен/6/ 

 

Брой точки:…………….. 

Оценка:…………………….. 

Проверил:………………… 

 



 


