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Южна Америка (обобщение)

Завърши разделът за Южна Америка. Уроците в него ви представиха 
информация по конкретни теми в логична географска последователност. 
Така вече придобити знания ви помагаха да разбирате и да усвоите нови.

В подобна последователност ще изучите и кон-
тинентите в другите раздели – с теми, които имат 
сходни наименования и вътрешна структура. На-
пример в темата за климат има еднаква последова-
телност при всички континенти, а именно:

 климатични фактори;
 климатични елементи;
 климатични пояси;

както и в темата за стопанство:
 фактори за развитието му;
  основни стопански дейности – добивни, обра-

ботващи, обслужващи.

•  Първите три „стъпки“: Кои са темите, подтемите и ключовите думи 
на всеки урок?

1-ва  „стъпка“:  
Тема на урока

2-ра  „стъпка“:  
Подтеми на урока

3-та  „стъпка“: Ключови думи

Географско  
положение, брегове 
и опознаване

Географско положение, 
големина и брегове 
Опознаване и изследване

Гринуич, Екватор, Западно 
полукълбо, Тихи и Атлантически 
океан, Кариби, Панамски провлак/
канал, Огнена земя, Фолкландски 
острови, Галапагос, Колумб, 
Веспучи, Магелан, Дрейк, Хумболт

Можете да обобщите наученото за всеки континент чрез следните последо-
вателни „стъпки:

1. Да си припомните темата на всеки урок.
2. Да съставите план чрез неговите подтеми.
3. Да извлечете от всеки урок по около 20 най-важни ключови думи и израза.
4. Да посочите кои са най-често повтарящите се ключови думи в уроците.
5. Да дадете примери за логични връзки, зависимости и изводи между от-

делните уроци.
6. Чрез ключовите думи да съставите обобщителен текст от 10 – 15 изрече-

ния.

Този урок е пример как чрез посочените стъпки могат да се обобщят изу-
чените уроци за Южна Америка.
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Какво научихме?
Най-важни климатични фактори в Северна Аме-

рика са нейното разположение от екваториалните  
до полярните географски ширини, близостта до три 
от океаните на Земята, както и релефните особено-
сти на континента. Много съществена климатична 
роля играят движението на въздушните маси и край-
брежните океански течения. 

На континента има голямо разнообразие от 
температурни стойности и валежни количества. 
Типични за него са опустошителните последици от 
урагани и торнада.

В Северна Америка са представени всички клима-
тични пояси с изключение на екваториалния. Широко 
разпространение в Кордилерите има планинската 
климатична област.

А р х и М Е Д И Я
•  „Хладилникът на Северна Америка“ – така наричат 

залива Хъдсън. Студените въздушни маси над него 
често водят до силно охлаждане на континента.

•  Най-ниската температура във вътрешността 
на Северна Америка е –63°С, регистрирана през 
1947 г. в селището Снъг, Аляска.

•  Ежегодно в Северна Америка от торнадо загиват 
средно около 50 души, а ранените са над 1 000.

•  Атлантическите урагани създават опасност за 
населението и селищата върху близо половината 
от територията на САЩ (фиг. 5).

Субекваториалният климатичен пояс 
е преходен към екваториалния (вижте урок 6, 
фиг. 3) и заема само части от Панамския про-
влак. Въздушните маси там са горещи, но бли-
зостта до двата океана обуславя тяхната по-го-
ляма влажност. Обилни валежи падат предимно 
през лятото.

Планинска климатична област
Обхваща предимно Кордилерите. Характери-

зира се с по-ниски температури, повече облаци, 
валежи и снежна покривка. С планински климат 
се отличават също по-високите ридове и върхове 
на Апалачите.

Въпроси и задачи
1.   Как се нарича течението, което преминава край 

северния тихоокеански бряг на Северна Америка:
 а/ Лабрадорско;  
 б/ Аляско;  
 в/ Калифорнийско?
2.   Континенталният умерен климат се отличава 

от океанския със: 
 а/ по-студена зима и по-прохладно лято;
 б /по-мека зима и по-прохладно лято;
 в/ по-студена зима и по-горещо лято.
3.   Какво отличава планинската климатична област 

в Кордилерите от съседните равнини?
Използвайте фиг. 2 и 3 и характеризирайте из-
мененията на температурите и валежите по 
сезони, като следвате правата линия от залива 
Хъдсън до Мексиканския залив.

Фиг. 5. Ураганите често предизвикват високи вълни по атлантическия бряг на Северна Америка
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Фактори за развитие на 
стопанството

На континента в миналото се зараждат едни 
от най-старите цивилизационни огнища на Зе-
мята. Техните страни и народи започват своето 
развитие с много изобретения и първоначално 
изпреварват другите континенти. В продълже-
ние на векове населението на Европа получава от 
Азия редица земеделски култури, заимства нови 
начини за производство, научни знания, умения 
и нововъведения. Примери за това са компасът, 
барутът, стъклото, порцеланът, използването на 
въглища за отопление и др.

След Великите географски открития евро-
пейските пътешественици, мореплаватели, тър-
говци и завоеватели започват да проникват и да 
овладяват континента (вижте урок 34). Русия 
достига до Тихия океан. Европейските морски 
държави, а по-късно и САЩ успяват да подчи-
нят много страни и народи от азиатското край-
брежие.

През втората половина на ХХ век повечето 
страни се освобождават от колониалното господ-
ство. Много от тях започват модернизация на сто-
панствата си по европейски и американски обра-
зец. Началото е поставено от Япония, която бързо 
става лидер в световното стопанство. След нея ус-
корени икономически промени предприемат стра-
ни като Сингапур (фиг. 1), Хонконг, Макао, Репу-
блика Корея, Китай, Турция, Индия, Индонезия, 
Малайзия, Иран, Саудитска Арабия и др.

Важна роля за бързото съвременно развитие 
на континента играят неговите подземни богат-
ства. Пример за това са страните от Близкия из-
ток*, които притежават около 2/3 от световните 
запаси на нефт (фиг. 2).

Стопанство на Азия

Азия е многолюдна и притежава огромни природни богатства. Бързото нарастване на насе-
лението и подобряването на начина на живот в много от страните на континента са причина 
за увеличаването на редица производства и услуги.

Кои стопански дейности в страните от Азия трябва да се разширят заради нарастващия брой 
на техните жители?

Фиг. 1. Сингапур

Фиг. 2. Основни стопански дейности в Азия
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въглища метали
хидроенергия злато, сребро, платина
нефт диаманти
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Колко са страните в света и в Азия? Кои са 
най-големите по площ, по брой на населението и 
по стопанска дейност?

Китай заема 9,6 млн. km2 и е на четвърто 
място в света по площ. Чрез политическа карта 
на Азия посочете съседите на страната.

Използвайте информацията от уроци 35, 
37, 38, 40 – 41 и определете:

  основните релефни форми, върху които е 
разположен Китай;

  климатичните различия в отделните райо-
ни на страната;
 най-важните ѝ реки и езера;
 природните зони, разпространени в нея.
Китай е най-многолюдната страна в света. 

Населението ѝ е приблизително 1,5 млрд. души 
и ежегодно нараства с над 4 милиона. Китайците 
са най-многобройни и наричат себе си хан. Ос-
вен тях има и около 60 други народности. 

Страни в Азия (първа част). Източна  
Азия – Китай, Япония и Република Корея 

Азия е пъстра картина от релефни форми, климатични пояси, водосборни басейни, при-
родни зони, народи, селища и производства. Резултат от техните съчетания върху огромна-
та територия на континента е голямото разнообразие от различни по вид и особености 
страни. Те се отличават със своето специфично географско положение, уникална природа, 
историческа традиция, съвременен културен и стопански облик. В този и в следващия урок 
ще се запознаете само с някои от тях (фиг. 1).
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Фиг. 1. Китай (1), Япония (2), Република  
Корея (3), Турция (4), Саудитска Арабия (5)

Фиг. 2. Шанхай – най-големият град в света


