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Уважаеми шестокласници,

През миналата учебна година започнахме нашето пътешествие по света. Запознахме се с най-
горещия и с най-студения континент на планетата Земя. 

В 6. клас ще направим обиколка около най-големия океан – Тихия, за да продължим изучаването на 
континентите. Ще се движим по посока, обратна на  часовниковата стрелка – от Южния океан 
на Антарктида през Южна и Северна Америка, Беринговия проток, Азия, Малайския архипелаг, 
Австралия и Океания.

Ще опознаем много острови, полуострови и заливи, планини и равнини, реки и езера, природни 
зони и области, народи и страни. Ще пътешестваме с героите на приключенски романи, ще 
навлезем в бази на средновековните пирати,  ще пътуваме по стари и модерни пътища, ще се 
спускаме в пещери и ще изкачваме планински първенци.

Надяваме се нашите разкази да ви забавляват и да предизвикат интерес за истински 
пътешествия в уникалните кътчета на нашата планета.

Желаем ви добро настроение и приятно пътуване из страниците на учебника!

Авторите
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Да обобщим накратко:
Географията изучава природата, народите и страните в света. Тя 

използва карти и други модели за представяне на земната повърхност. 
Нашата планета има сложен вътрешен строеж и външни обвивки. Тя е 
в непрекъснато космическо движение, което влияе върху географската 
зоналност, природните процеси и живота на човека.

Населението на Земята се характеризира с голямо разнообразие на 
раси, бит, езици, религии и култури. Отделните народи се отличават 
помежду си по своите трудови умения и стопанска дейност. 

Един от конкретните начини да си припомним изученото в 5. клас 
е да проверим част от нашите знания за Земята, природните ѝ особе-
ности, нейното население, страните и тяхното стопанско развитие.

Запознайте се с поставените въпроси и задачи. Можете да пред-
ставите вашите отговори и решения по два начина: писмено (в те-
традка) или устно.

1.	 	Използвайте	географска	карта	с	градусна	мрежа	и	посочете	коя	
столица	на	държава	има	следните	приблизителни	географски	
координати:	25°	ю.г.ш.;	25°	и.г.д.	

2.		 	На	какво	действително	разстояние	отговарят	2	сm	от	карта	с	
мащаб	1	:	250	000: 

A. 500  km; Б. 500 m;  B. 5  km?

3.		 	Лятното	слънцестоене	в	Южното	полукълбо	е	през	месец:

A. юни;  Б. декември;  B. септември.

4.		 	Кои	са	оцветените	на	картата	на	фиг.	1	климатични	пояси: 

A. умерени; Б. тропични;  B. субекваториални?

Какво знаем за Земята, нейната природа  
и население (начален преговор)

Формирането	на	Земята	като	планета	в	Слънчевата	система,	природните	условия,	при	които	
се	заражда	животът	и	започва	неговата	еволюция*,	появата	на	човека	и	общественото	разви-
тие	–	всичко	това	прави	нашата	планета	неповторим	космически	обект.	Съвременната	наука	
не	познава	друго	място	във	Вселената,	където	да	има	форми	на	живот	и	други	разумни	същества,	
подобни	на	хората.

Чрез този урок ще преговорим част от нашите знания и умения, придобити в 5. клас. През миналата 
учебна година изучавахме особеностите на географската наука и нейните велики открития, ориенти-
рането по земната повърхност, природните дадености на Земята, нейните народи, страните и тяхно-
то стопанство. Овладяхме и по-конкретни знания за два от седемте континента на нашата планета.

Фиг. 1. 

1
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5.	 Най-голямото	по	площ	езеро	в	света	е: 

A. Виктория;   Б. Байкал;     B. Каспийско море.

6.	 	В	кой	район	на	света	живеят	представените	на	фиг.	2	

	 животни:

A. Арктика;   Б. Антарктика;      B. Арктика и Антарктика?

7.			 	Посочете	 кои	 са	 страните,	 които	 са	 оцветени	 на	 картата	 на	
фиг.	3,	и	по	кой	показател	могат	да	бъдат	обединени	в	една	група?

Брой на правилните 
отговори и решения 10 9 8 7 6 5 4 от 0 до 3

Оценка 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,00

Фиг. 2. 

Фиг. 4. 

Фиг. 3. 

8.	 	В	 кой	 континент	 има	 най-много	 градове	 с	 население	 над	 
15	млн.	жители:

A. Африка;   Б. Азия;      B. Южна Америка?

9.	 На	фиг.	4	е	показана	емблемата	на:
A. военна организация на страни от Европа;
 Б.   организация за сътрудничество между страните 
     и народите в света;
B. стопанска организация на страни от Европа.

10.	 	Будизмът	е	религия,	която	е	разпространена	предимно	в	кон-
тинента:

A. Австралия;   Б. Азия;     B. Южна Америка.

 Поставените въпроси и задачи имат за цел да покажат само до 
каква степен сте успели да усвоите знания и умения в 5. клас по 
„География и икономика“.
 Използвайте помощта на учителите си и сравнете резулта-
тите с тези на своите съученици. Проверете с колко от общо  
10 въпроса и задачи сте се справили успешно. За сравнение и оцен-
ка можете да използвате и следната примерна таблица:
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ЮЖНА АМЕРИКА
I.

•  Анди, Амазония, Патагония, 
Атакама, Анхел, Титикака

•  Галапагос, селва, лянос, кампос, 
пампа, лама, кондор

•  Инки, кечуа, колонизатори, 
метиси, мулати, самбо

•  Бразилия, Сау Пауло, Буенос 
Айрес, Мачу Пикчу, Наска



Южна	и	Северна	Америка,	Австралия	и	Антарктида	са	части	от	„Новия	свят“	–	континенти,	
които	европейците	започват	да	опознават	и	заселват	след	XV	в.	В	тях	те	откриват	непознати	
страни,	народи,	растения	и	животни.

От изученото за Африка в 5. клас вие вече познавате последователността при характеристика на 
даден континент – географско положение, природа, население, политическа карта, стопанство. Уро-
ците за другите континенти са в същата последователност. 

  
Географско положение, големина и брегове 
на Южна Америка

Южна Америка е четвъртият по площ континент на Земята. Заема 
около 18 млн.  km2. Кои континенти имат по-голяма площ?

Като използвате фиг. 1, определете положението на Южна Аме-
рика спрямо Екватора и Гринуичкия меридиан. Припомнете си вашите 
знания за Африка и посочете общите черти и разликите между двата 
континента. 

Фиг. 1. Южна Америка 
и градусната мрежа на 
Земята

Фиг. 2.  Форма и брегове 
на Южна Америка:  
А – нос Галинас,  
Б – нос Фроуърд,  
В – нос Париняс,  
Г – нос Кабо Бранко
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Географско положение, брегове и  
опознаване на Южна Америка2



Южна Америка е континент от Западното полукълбо. Около 1/6 от 
неговата територия е на север от Екватора. 

Източните брегове на континента граничат с Атлантическия океан, 
а западните – с Тихия (фиг. 2). На север е Карибско море, което го отде-
ля от Северна Америка. Двата континента са свързани с тясна сухоземна 
ивица, наречена Панамски провлак. През него е прокопан Панамският 
канал (фиг. 3). Той свързва плавателните пътища на двата океана. Използ-
ва се като условна граница между Северна и Южна Америка. 

Между Южна Америка и Антарктида се намира протокът Дрейк. Кой 
полуостров на Антарктида е най-близко разположен до Южна Америка?

Общата дължина на бреговата линия на Северна Америка е около  
25 000  km. Западните ѝ брегове са по-високи и стръмни, което затруднява 
пристанищната дейност. По-просторни и удобни са заливите Арика, Гуая-
кил и Панамският.

Атлантическите брегове са по-ниски и с повече удобни за пристанища 
заливи – Сан Хорхе, Ла Плата, Маракайбо, Дариен и др. 

Сред прилежащите към Южна Америка острови се отличават Чилий-
ският архипелаг, Огнена земя, Фолкландските острови и Галапагос.

Като използвате картата на фиг. 2, опишете последователно най-
големите заливи и островни групи по океанските крайбрежия на Южна 
Америка. Направете таблица и запишете имената им.

Опознаване  и  изследване на  Южна Америка
Коренното индианско население започва да се заселва на континента 

преди около 10 000 години, като идва откъм Северна Америка и островите 
в Тихия океан (фиг. 4).

Най-голяма роля сред европейските държави за първоначалното опо-
знаване и заселване на Южна Америка играят Испания и Португалия. 

Колумб открива Америка през 1492 г., като впоследствие ръководи 
още три морски експедиции (фиг. 5). Те изследват и опознават островите 
в Карибско море и северното крайбрежие на Южна Америка.

Важна роля за опознаването на нови земи в Южна Америка играят пъ-
тешествията на Америго Веспучи (фиг. 6). През 1499 – 1502 г. той участва 
в испански и португалски експедиции по атлантическото ѝ крайбрежие, 
като пръв изказва твърдението, че това не е Азия. Така континентът става 
известен с неговото име.

Фиг. 3. Панамският ка-
нал съкращава пътя меж-
ду Атлантическия и Ти-
хия океан

Фиг. 4. Заселване на ко-
ренното индианско насе-
ление в Америка

Фиг. 5. Експедициите на Колумб в Америка
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Какво научихме?
Южна Америка е континент от Западното полукълбо, ограден от Атлан-

тическия и Тихия океан. Северна граница е Панамският канал, а южна – прото-
кът Дрейк. Западните континентални брегове са по-стръмни и неудобни за 
пристанищна дейност в сравнение с източните.

Заселването на индиански племена на континента започва преди около  
10 000 години. По време на Великите географски открития най-голяма роля за 
опознаване на южноамериканските брегове, страни и народи играят Испания 
и Португалия и техните мореплаватели Христофор Колумб, Америго Веспучи, 
Фернандо Магелан.

А р х и М Е Д И Я

Въпроси и задачи
1. Между Южна Америка и Антарктида е разположен:

а/ Панамският канал;
б/ протокът Дрейк;
в/ Магелановият проток.

2. Най-северната и най-южната точка на Южна Америка са:
а/ нос Галиняс и нос Кабо Бранко;
б/ нос Париняс и нос Фроуърд;
в/ нос Галиняс и нос Фроуърд.

3. Защо откритият от Колумб континент не се нарича Колумбия, а Америка?

Потърсете допълнителна информация и напишете кратко съчинение за жи-
вота, пътешествията и откритията на Френсис Дрейк.

Принос за опознаването на континенталното крайбрежие има и  
Фернандо	Магелан (фиг. 7). През 1519 – 1520 г. неговата флотилия из-
следва източното крайбрежие на Южна Америка и успява да  намери мор-
ски път между Атлантическия и Тихия океан. Днес този път носи името на 
своя откривател – Магеланов	проток. Самият Магелан по-късно загива в 
битка, но неговите моряци се завръщат в Испания през 1522 г. Така е осъ-
ществено първото околосветско плаване.

Начело на второто околосветско плаване, което се провежда през  
1577 – 1580 г., е Френсис	Дрейк (фиг. 8). Неговата експедиция не преми-
нава през Магелановия, а през по-южно разположен проток, който впо-
следствие е наречен Дрейк.

Важна роля за изучаването на Южна Америка има известният географ 
Александър	фон	Хумболт (фиг. 9). През 1799 – 1804 г. той изследва въ-
трешността на континента, създава много карти, описва подробно редица 
растения, животни, страни и народи.

Фиг. 6. Америго 
Веспучи

Фиг. 8. Френсис 
Дрейк

Фиг. 9. Александър  
фон Хумболт

Фиг. 7. Фернандо 
Магелан

• Панамският канал функционира от 1914 г. Общата 
му дължина е около 82 km (за сравнение Суецкият канал 
е 193 km). Плаването по него продължава около 10 часа.
• Важна роля за изследването на Южна Америка играят 
европейски авантюристи, пирати и търговци, като 
Диего де Алмагро, Франсиско Писаро и Френсис Дрейк.

• Островите Галапагос са разположени на Екватора, на 
около 1000 km западно от Южна Америка. В тях се сре-
щат уникални защитени видове – костенурки, игуани, 
пингвини, морски лъвове, корморани и др. Изследване-
то им дава повод на английския естествоизпитател* 
Чарлз Дарвин* да направи важни научни открития. 
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Релеф
На повърхността на континента се 

открояват три обширни релефни части – 
западна,	средна и източна.

Западната	 част е заета от високо-
планинските вериги на Андите (фиг. 1). 
Те могат да се разглеждат като естествено 
продължение на северноамериканските 
Кордилери (вижте урок 16). Андите са 
най-дългата планинска система в света. 
Простират се на около 9 000 km от Па-
намския	 провлак на север до протока 
Дрейк на юг. Заемат около 1/5 от площ-
та на континента. На места са широки до 
750 km.

Аконкагуа (фиг. 2) е изгаснал вулкан 
и е върхът с най-голяма надморска висо-
чина (6 962 m) в Андите, Южна Америка 
и Западното полукълбо. Много от другите 
върхове на планината са действащи вулка-
ни. Често явление тук са земетресенията. 

В близост до средното тихоокеан-
ско крайбрежие на Андите се е образу-
вал един от най-сухите райони на пла-
нетата – пустинята	Атакама (фиг. 3). 
Площ та ѝ е около 180 000 km2. Сравнете 
я с площта на България.

Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка

Южна	Америка	е	величествен	континент	с	огромни	планински	вериги,	плата	и	низини.	Вза-
имодействието	между	вътрешни	и	външни	земни	сили	формира	в	неговите	земни	недра	богати	
находища	на	разнообразни	полезни	изкопаеми.	

Използвайте знанията си от 5. клас и отговорете на въпроса: „Към кое от старите континен-
тални формирования е принадлежала Южна Америка – Лавразия или Гондвана?”.

Фиг. 1. Релефни форми на Южна Америка

Фиг. 2. Връх Аконкагуа

3
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Табл. 1. Полезни изкопаеми в земните недра на  Америка

Фиг. 4.  Амазония

Полезни изкопаеми Местоположение на главните находища

Изкопаеми горива нефт и природен газ

Карибско крайбрежие (залив Маракайбо), 
Оринокска низина, долината на 
р. Магдалена, Източни подножия на 
Андите, Амазонска низина

Рудни полезни  
изкопаеми

желязо, никел, злато, уран Бразилска планинска земя, Анди
мед, олово, цинк, волфрам,  
платина, сребро Анди

боксит*, манган Бразилска и Гвианска планинска земя

Нерудни полезни  
изкопаеми

сяра Анди
селитра Анди (пустиня Атакама)

каменна сол Бразилска планинска земя, Лаплатска 
низина, Анди

скъпоценни камъни и барит Бразилска и Гвианска планинска земя, Анди

Средната	част на Южна Америка заема около по-
ловината от повърхността на континента. От север на 
юг в нея се простират Оринокската,	Амазонската и 
Лаплатската	 низини (фиг. 1). Амазонската низина 
(фиг. 4) е разположена върху около 1/4 от територията 
на континента и е най-обширната на Земята. 

Източната	 част на Южна Америка е представе-
на от Гвианската (фиг. 5) и Бразилската	планински	
земи, разположени в близост до атлантическото край-
брежие на континента.

В крайния юг се намира Патагонското	плато, къ-
дето е един от най-големите ледници в света.

Полезни изкопаеми
В Южна Америка са разкрити разнообразни по вид 

и значителни по запаси полезни изкопаеми  (табл. 1). 
По запаси на желязо,	мед и графит тя е на първо мяс-
то сред другите континенти, на титан*,	 молибден*,	
антимон*,	калай* и алуминий – на второ място, а на 
манган и злато – на трето. С най-голямо значение сред 
горивата са нефтът (фиг. 6) и природният	газ. Конти-
нентът е богат на разнообразни рудни и нерудни полез-
ни изкопаеми –  желязо	(фиг. 7),	манган,	никел*,	мед,	
олово,	цинк,	алуминий,	волфрам*,	злато,	сребро,	пла-
тина,	 уран,	 сяра,	 каменна	 сол,	 барит*,	 скъпоценни	
камъни. 

Сред полезните изкопаеми на Южна Америка се от-
кроява селитрата. В пустинята Атакама са най-голе-
мите ѝ запаси в света. Отнася се към нерудните полезни 
изкопаеми и служи за производството на изкуствени то-
рове и барут.

Фиг. 5.  Платовидна планина („тепуи“) 
в Гвианската планинска земя

Фиг. 3.  Пустинята Атакама
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Какво научихме?
Релефът на Южна Америка е представен от високи пла-

нини, обширни плата и равнини. На запад се простират Ан-
дите – най-дългата планинска верига в света с най-високия 
връх в Западното полукълбо – Аконкагуа.

Около половината от повърхността на Южна Америка е 
заета от равнини. Амазонската низина е най-обширната на 
Земята. В източната част на континента се простират 
Гвианската и Бразилската планински земи.

Планините на Южна Америка са богати на разнообразни 
рудни и нерудни полезни изкопаеми, а равнините и северни-
те и крайбрежни територии – на нефт и природен газ.

А р х и М Е Д И Я
• Рорайма (вижте фиг. 5) е „тепуи“ (на индиански 
език – „дом на боговете“) на границата между Брази-
лия, Венецуела и Гвиана. Възрастта и е около 2 млрд. 
години. През 1884 г. е изследвана от експедиция, която 
открива непознати дотогава растения и животни. 
Това вдъхновява известния английски писател Артър 

Конан Дойл да напише своя роман „Изгубеният свят”.
• НАСА* използва Атакама като изпитателен по-
лигон за бъдещи космически мисии заради сходния с 
Марс пустинен терен.
• Най-ниската точка на Южна Америка е в депресия-
та на полуостров Валдес (южно от залива Ла Плата), 
която достига до 40 m под морското ниво.

Фиг. 6. Добив на нефт в Оринокската 
низина

Фиг. 7.  Добив на желязна руда в Бра-
зилската планинска земя

Въпроси и задачи
1.    Амазония е най-голямата низина във:

  а/ Южна Америка и Западното полукълбо;
б/ Западното полукълбо и света;
в/ Южна Америка, Западното полукълбо и света.

2.   Кое твърдение за Южна Америка е вярно?
 а/ Континентът е на първо място в света по запаси на 
въглища.
б/ Патагонското плато е разположено в южната част на 
континента.
в/ Аконкагуа е най-високият връх в Бразилската планин-
ска земя.

3.   Кое твърдение за Южна Америка не е вярно?
а/ Андите са богати на железни, медни, манганови руди 
и сяра.
б/ В Гвианската планинска земя се намират най-големи-
те запаси на селитра в света.
в/ В близост до залива Маракайбо има големи запаси на 
нефт и природен газ.

Потърсете допълнителна информация и проучете други 
високи върхове в Южна Америка, освен първенеца Аконка-
гуа. Съставете таблица с техните имена, данни за гео-
графското положение и надморската им височина.
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1.	 	Припомнете	си	местоположението	и	имената	на	основните	
релефни	форми	в	Южна	Америка! Запишете в тетрадката си 
имената на тези от тях, които са обозначени на фиг. 1 с цифри.

2.		 	Оцветете	и	надпишете	изучените	области	и	релефни	форми	в	
Южна	Америка.

  Попълнете контурната карта, като спазвате следната последо-
вателност:

 – оцветете с тъмнокафяв цвят изпъкналите релефни форми;
 –  оцветете със зелен цвят равнинните релефни форми;
 –  оцветете със светлокафяв цвят останалите части от терито-

рията на континента;
 –  надпишете изучените области, планински земи, котловини и 

речни долини;
 –  отбележете с триъгълен знак най-високия връх на континента. 

Напишете неговото име и надморска височина;
 – попълнете легендата;
 –  обяснете значението на поставените от вас цветове, надписи 

и знаци.
3.	 	„Профил	на	 релефа“	на	Южна	Африка. „Профилът	на	 реле-

фа“	представя	 разликите	 във	 височините	на	точки	 от	реле-
фа	по	определена	линия	от	земната	повърхност. На фиг. 2 е 
представен профил на релефа на Южна Америка по паралела  
16° ю.г.ш. На хоризонталната линия е нанесено разстоянието в 
километри, а на вертикалната – надморската височина в метри.  

Релефът и богатствата в земните недра 
на Южна Америка (практическа дейност)

Вече	сте	допълвали	контурни	карти	с	цветове,	условни	знаци	и	надписи.	В	този	урок	чрез	
тях	ще	затвърдим	наученото	за	релефа	и	полезните	изкопаеми	на	Южна	Америка.	Ще	извли-
чаме	информация	за	земната	повърхност	чрез	„профил	на	релефа“.

Необходими пособия и материали: природна карта на Южна Америка, контурна карта на ре-
лефа, линия, цветни моливи, черен и син химикал.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

4
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Използвайте информацията от фигурата и я сравнете с данните от природна 
карта на континента. Отговорете на следните въпроси:

 –  Кой е най-високият връх и каква е неговата приблизителна височина?
 –  Кои са най-ниските точки в профила и каква е тяхната надморска височина?
  –  Приблизително колко метра е разликата между най-високия и най-ниския връх 

в профила?
 –  През кои части от релефа на Южна Америка е прокаран профилът?

4.	 	Къде	са	най-важните	полезни	изкопаеми	на	Южна	Америка	и	с	какви	условни	
знаци	са	обозначени?

 Съставете следната таблица в тетрадката си: 

Основни релефни форми Полезни изкопаеми

Фиг. 3.

Допълнете я, като използвате информацията от фиг. 3.
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Климат и климатични пояси  
в Южна Америка

Южна	Америка	е	голям	континент,	заобиколен	от	огромни	океански	водни	маси.	Това,	заед-
но	с	разнообразието	от	релефни	форми,	създава	специфични	климатични	условия,	влияе	върху	
природното	разнообразие	и	начина	на	живот	на	населението.

Кои са факторите и елементите на климата? Кои са климатичните пояси на Земята, обхва-
щащи Южна Америка?

Климатични фактори  
в Южна Америка

С най-голямо значение е географското	
положение спрямо Екватора и двата най-
големи по площ океана на Земята. Около 
3/4 от континента са обхванати от еквато-
риални	и	тропични	въздушни	маси.

Осезаемо климатично влияние оказват 
прилежащите океански и морски	басейни. 
Големи части от крайбрежните райони на 
Южна Америка се влияят от океанските	
течения	 –	 Гвианско,	 Бразилско,	 Фол-
кландско,	 Перуанско, и пренасяните над 
тях топли или студени въздушни маси. Из-
ползвайте картата на фиг. 1 и определете 
кои от тях са топли и кои са студени.

Перуанското	течение затруднява из-
парението по западния бряг. Над него се 
образуват сухи въздушни маси, които са 
причина за формирането на пустинята	
Атакама. Коя пустиня в Африка също е 
резултат от океанско течение?

Студено е и Фолкландското	течение. 
То преминава между едноименните остро-
ви и южното атлантическо крайбрежие.

Гвианското и Бразилското	океански	
течения са топли и оказват благоприятно 
влияние върху условията за живот и сто-
панска дейност по атлантическо крайбре-
жие на Южна Америка.

Климатично значение има и високо-
планинският релеф. Тихоокеанското вли-
яние обхваща само западното крайбрежие 
на Южна Америка. Причина е бариерната 
роля на Андите. Планинските земи в из-
точната част на континента не са голяма 
преграда за атлантическите въздушни маси 
и те достигат далеч на запад в континента.

Фиг. 1. Фактори на климата в Южна Америка

5
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Климатични елементи в Южна Америка
За по-голямата част от равнините и невисоките плата на континента 

температурите на въздуха се колебаят между 20 °C и 28 °С. В най-южните  
райони и по планинските билà те са по-ниски.

Южна Америка е континент със значителни валежи. Най-обилни са 
те в Амазонската низина и екваториалното тихоокеанско крайбрежие. 

Особено важна климатична роля в северната половина на континента 
играят пасатите, които са богати на влага и предизвикват обилни изваля-
вания. Използвайте фиг. 1 и посочете  причините. 

Характерни за Чилийския архипелаг, южната част на Патагонското 
плато и о. Огнена земя са западните	ветрове.

Сравнете климатичните елементи на Южна Америка и Африка.  
Посочете общите черти и различията.

Климатични пояси в Южна Америка 
Екваториалният	пояс заема Амазонската низина и северното тихо-

океанско крайбрежие на континента (фиг. 2). Въздушните маси се отли-
чават с температури между 24 °C и 28 °С, висока влажност, облачност и 
почти ежедневни валежи.

Фиг. 2. Климатични пояси в Южна Америка

Субекваториалните	пояси са преходни. Те са на север и на юг от 
екваториалния, като при устието на р. Амазонка се сливат. Характеризи-
рат се със сходни на екваториалния климат температури. Редуването на 
екваториални и тропични въздушни маси е причина за формирането на 
два сезона – влажен и сух. 
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Фиг. 3. Ледник  
в Патагония

Какво научихме?
Най-важни климатични фактори в Южна Америка са разположението и

спрямо Екватора, Антарктида, Атлантическия и Тихия океан; високите маси-
ви на Андите; движението на въздушни маси; влиянието на студени и топли 
крайбрежни океански течения.

Типични за северната част на континента са влажните пасати, а за юж-
ната – западните ветрове.

Южна Америка е топъл континент, в който са представени всички кли-
матични пояси с изключение на субполярния и полярния. Широко разпростра-
нение в Андите има планинската климатична област.

А р х и М Е Д И Я
• Надморската височина, 
над която валежите са само 
от сняг и снежната покрив-
ка се задържа целогодишно, 
се нарича „снежна линия“ или 
„снежна граница“. В Южна 
Америка при Огнена земя тя 
е на около 400 m надморска 
височина, а във високите 
части на Андите достига до 
около 6 000 m над морска ви-
сочина.  
• Черо Паранал е най-
голяма та астрономическа 
обс е рватория* в Южното 
полукълбо. Разположена е в 
пустинята Атакама, къде-
то 2/3 от дните в година-
та са без облаци и могат 
да се наблюдават космиче-
ски обекти.
• Андагоя е селище в Ко-
лумбия, което се отличава 
с почти постоянни тем-
ператури на въздуха. Там 
разликата между най-сту-
дения и най-топлия месец е 
едва 1 °С.

Тропичният	пояс заема средните части на Южна Америка. Въздуш-
ните маси в него не са така сухи и горещи, както в тропичния пояс на 
Африка. Причина са пасатите, пренасящи влажен въздух откъм Атланти-
ческия океан (фиг. 1). Типичен сух климат има само в пустинята Атакама.

Субтропичният	пояс е преходен към умерения. Разположен е меж-
ду паралелите 30° и 40° ю.г.ш. В близост до атлантическото крайбрежие 
въздушните маси са по-влажни. На запад, към Андите, зимата е по-влаж-
на, а лятото – по-сухо. 

Умереният	пояс обхваща южните части на континента. Важна кли-
матична роля в него играят близостта до Антарктика и западните ветрове, 
които пренасят по-влажен и по-хладен въздух по тихоокеанското крайбре-
жие. По атлантическото крайбрежие зимата е по-студена, а лятото – по-
топло. 

Планинската	 климатична	 област обхваща значителни части от 
Андите. Във височина температурите постепенно се понижават, а вале-
жите и скоростта на вятъра нарастват. По високите планински била има 
постоянна снежна покривка. Най-високите върхове и големи части от 
южните райони на континента са заети от ледници. Най-големите ледени 
пространства са в Патагония (фиг. 3).

Въпроси и задачи
1.  Кой климатичен пояс в Южна Америка обхваща територии и от Се вер-

ното, и от Южното полукълбо?
 а/ екваториалният;
 б/ субекваториалният;
 в/ екваториалният и субекваториалният.
2.  Формирането на пустинята Атакама е резултат от влиянието на:
 а/ западните тихоокеански ветрове;
 б/ Перуанското течение;
 в/ Фолкландското течение.
3.  Защо най-големите ледници в Южна Америка не са във високите Анди, а 

в южната, по-ниска част на континента?

 Сравнете представените на фиг. 2 климатограми и посочете в кой клима-
тичен пояс на Южна Америка бихте искали да живеете и защо. 
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Води в Южна Америка6

Главният	вододел на Южна Америка е по планин-
ските билà на Андите (фиг. 1). Той разделя континента 
на две неравни по площ отточни	 области. По-голя-
мата заема над 4/5 от неговата повърхност и се оттича 
към Атлантическия океан. Реките в нея са дълги и пъл-
новодни.

Отточната област на Тихия океан заема едва около 
1/10 от повърхността на континента. Реките в нея са 
къси, но пълноводни. Посочете причината за пълново-
дието им.

Във вътрешните плата на Андите се формира без-
отточна	област. Сравнете големината на безоточни-
те области в Африка и Южна Америка.

Реки
Амазонка е най-пълноводната река в света. През 

нея протичат около 1/5 от речните води, вливащи се в 
Световния океан. Извира от северните билà на Андите. 
Дължината ѝ (около 6 500 km) е почти колкото на най-
дългата река в света – Нил. Някои от притоците на Ама-
зонка са по-дълги дори от р. Дунав. Общата площ на 
водосборния басейн на реката е 7,2 млн. km2. По този 
показател тя е сравнима с един от континентите на 
Земята. Посочете го.

Амазонка се влива в Атлантическия океан чрез ог-
ромна делта (фиг. 2). Реката се използва за корабоплава-
не, като океански кораби навлизат на около 1 500 km на-
вътре в континента. Главното ѝ течение и около 10 ней-
ни големи плавателни притока са основната транспорт-
на връзка в джунглата.

Напишете в тетрадката си имената на най-голе-
мите притоци на Амазонка. Използвайте географска 
карта или картата на фиг. 2.

Парана е втората по дължина в Южна Америка. 
Нейният водосборен басейн е на голяма площ в южната 
част на континента. Извира от Бразилскатата планинска 
земя и се влива в Атлантическия океан чрез естуар под 
името Ла	Плата (заедно с р. Уругвай). На един от при-
тоците на Парана се намира известният водопад Игуасу 

Преобладаващият	влажен	климат,	обилните	валежи,	голямото	водно	богатство	и	огром-
ните	водосборни	басейни	на	главните	реки	и	техните	притоци	са	едни	от	най-важните	отли-
чителни	природни	черти	на	Южна	Америка.	Тези	особености	имат	първостепенно	значение	за	
живата	природа	и	човешката	дейност	на	континента.

Кои води наричаме повърхностни? Дайте определения за вододел, речна система и водосборен 
басейн.

Фиг. 1. Отточни области и главен 
вододел в Южна Америка
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Фиг. 2. Най-големите реки и езера в Южна Америка

(фиг. 2). Реката е плавателна за океански кораби на около 650 km навъ-
тре в континента.

Ориноко извира от Гвианската планинска земя и се влива в Атлан-
тическия океан чрез делта. На един от притоците на реката се намира 
най-високият (979 m) водопад в света – Анхел (фиг. 3).

Езера
В сравнение с Африка езерата в Южна Америка са малки. Най-го-

лямо по площ е Маракайбо. Разположено е в северната част на конти-
нента и е свързано с едноимения залив на Карибско море. 

Титикака е сладководно езеро, намиращо се в безотточната област 
на Андите, на около 3 800 m надморска височина (фиг. 4). Дълбочината Фиг. 3.  Анхел – най-

високият водопад в света
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Какво научихме?
Обилните валежи в Южна Америка са причина за нейното 

значително водно богатство. По-голямата част от реките 
на континента се вливат в Атлантическия океан. Тук про-
тича и най-пълноводната река в света – Амазонка. На юг и 
на север от нея са други големи реки, като Парана и Ориноко. 
Сред езерата по-големи са само Маракайбо и Титикака.

Водите на континента играят много важна роля за 
бита, земеделието, промишлеността и корабоплаването.

Въпроси и задачи
1.  Използвайте фиг. 2 и посочете трите месеца, през кои-

то р. Амазонка е най-пълноводна. Определете сезона.
2.  Река Парана извира от:
 а/ Гвианската планинска земя;
 б/ Андите;
 в/ Бразилската планинска земя.
3.  Използвайте подходящи източници на географска инфор-

мация и характеризирайте р. Магдалена, като спазвате 
правилото за последователност: откъде извира, през 
кои области или страни преминава, кои са по-големите  
и притоци, къде и как се влива?

  Напишете съчинение за водопада Игуасу.

Фиг. 4. Езерото Титикака

Фиг. 5. ВЕЦ „Итайпу“ 

му достига 281 m. То е най-голямо на континента по за-
паси на прясна вода и най-високото в света плавателно 
езеро.

Големи запаси от подземни	води има в близост до 
пълноводните реки. Тяхното използване е слабо в срав-
нение с по-достъпните повърхностни води.

Водите на континента се използват предимно за би-
тови нужди, корабоплаване, напояване, производство на 
електроенергия и в промишлеността. На р. Парана е по-
строена една от най-големите ВЕЦ* в света – „Итайпу“ 
(фиг. 5).

А р х и М Е Д И Я
• Името на Амазонка е дадено от испанския кон-
кистадор* Франсиско де Ореляна, който използва 
древногръцкия  мит за амазонките*. 

• Река Касикиаре се оттича с два ръкава едновре-
менно към две големи реки – Амазонка и Ориноко.

• Годишното производство на електроенергия във 
ВЕЦ* „Итайпу“ превишава над два пъти това на 

електроцентралите в цяла България

• Реките Парана, Амазонка, Ориноко и техните 
притоци са свързани чрез плавателни канали. Така 
може да се осъществява вътрешноконтинентално 
речно плаване между столицата на Аржентина –  
Буенос Айрес, и карибските пристанища на Венецу-
ела.
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Климатът и водите в Южна Америка  
(практическа дейност)7

Задача 1.     Използвайте контурната карта от учебната 
тетрадка и очертайте границите на климатич-
ните пояси в Южна Америка. Оцветете ги с 
различни цветове и ги надпишете. Обозначете 
крайбрежните студени и топли океански тече-
ния. Необходимата ви информация ще намери-
те в урок 5, географската карта в училище или 
вашия атлас.  

Задача 2.     На фиг. 1 е представено географското положе-
ние на столицата на Колумбия – Богота. Срав-
нете с контурната карта от задача 1 и посочете 
в кой климатичен пояс се намира този град. На 
фиг. 2 е представена климатограмата на Бо-
гота. Посочете кои са сезоните с максимални 
стойности на температурата и валежите. Със-
тавете в тетрадката си таблица с три колони и с 
редове, съответстващи на всеки от месеците в 
годината (табл. 1). Нанесете данните в табли-
цата, като използвате климатограмата и пока-
заните примери за месеците януари, февруари 
и март.

В този урок ще попълваме контурни карти, като изобразим климатичните пояси и посо-
чим имената на главните реки и езера на континента. Ще „четем“ климатограма и хидрогра-
ма на конкретни географски обекти, а данните за тях ще представим в таблици по месеци и 
годишни сезони.

Подгответе се преди урока. Трябва добре да познавате уроци 5 и 6. Необходими са ви следните 
пособия и материали: природна карта на Южна Америка, контурни карти на климатичните пояси 
и водите, линия, цветни моливи, черен, червен и син химикал.

Фиг. 1.  Географско положение 
на Богота

Фиг. 2. Климатограма на Богота

Табл. 1 Месечно разпределение на температурите и 
валежите в Богота

Месец Температура (°С) Валежи (mm)
януари 13 35

февруари 13 65
март 14 130
април ? ?

май
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Фиг. 3. Станция „Музинасио”,  
р. Ориноко

Фиг. 4. Хидрограма на р. Ориноко 
(станция „Музинасио”)

Задача 3.    Използвайте контурната карта от учебната те-
традка и надпишете имената на главните езера, 
реки и по-големите им притоци в Южна Аме-
рика. Необходимата ви информация ще наме-
рите в урок 6, географската карта в училище 
или вашия атлас.  

Задача 4.    На фиг. 3 е представенa речната система на 
Ориноко – една от големите реки в Южна Аме-
рика. Сравнете с контурната карта от задача 1 
и посочете в кои климатични пояси протича 
реката. На фиг. 4 е представена нейната хидро-
грама при станция „Музинасио“. Посочете кои 
са сезоните с най-голям и най-малък отток на 
Ориноко. Съставете в тетрадката си таблица с 
две колони и с редове, съответстващи на всеки 
от месеците в годината (табл.2). Нанесете дан-
ните в таблицата, като използвате хидрограма-
та и показаните примери за месеците януари, 
февруари и март.

Табл. 2 Месечно разпределение на оттока 
в р. Ориноко

Две задачи за домашна работа:
1.  Потърсете информация за Перито Морено (вижте 

фиг. 3 ) – най-големия ледник в Южна Америка. Използвай-
те помощта на вашите родители или учители. Напишете 
кратък доклад за обекта, като спазвате следната после-
дователност: 1. Географско положение; 2. Форма и разме-
ри; 3. Любопитни факти.

2.  Използвайте природна карта на Южна Америка и посоче-
те други реки (освен посочените в урок 6 ), вливащи се в 
Атлантическия океан. Напишете имената им в тетрад-
ката си. Започнете от северното атлантическо крайбре-
жие на континента.

Месец Дял от годишния  
отток (%)

януари 3,0
февруари 1,2

март 0,8
април ?
май ?
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Природни зони в Южна Америка8

Характеристиката на отделни природни зони или об-
ласти се извършва по правило в конкретна последовател-
ност – географски обхват, климат, води, почви, растител-
ност, животни.

Влажни екваториални гори (джунгла)
Джунглата заема около 1/4 от площта на континента и 

обхваща територии от делтата на Амазонка до северното 
му тихоокеанско крайбрежие (фиг. 1). Известна е с име-
то сѐлва и се отличава с екваториални характеристики на 
климата. Използвайте информацията в урок 5 и характе-
ризирайте температурите и валежите в екваториални-
те гори на Южна Америка.

Освен специфичните климатични условия, огромно 
влияние върху природния облик на сѐлвата оказва пълно-
водната речна система на Амазонка. Латеритните (чер-
веноземни) почви и водното изобилие създават уникални 
условия за растително и животинско разнообразие. Там са 
разпространени около 1/3 от всички описани растителни и 
животински видове в света.

Сѐлвата е гъста (фиг. 2) и многоетажна, като някои 
дървета достигат до 80 m височина. В нея са описани око-
ло 150 000 вида растения. Най-характерните са палма,	
дървовидна	папрат,	какаово,	хининово и каучуково	дър-
во,	лиана,	орхидея,	водна	лилия (фиг. 3), кока и др.

Много животни в джунглата обитават дърветата – 
маймуна, ленивец. Най-едрото тревопасно животно е та-
пирът, а сред хищниците се отличава ягуарът. Типични 
са ярко обагрените птици – папагал (фиг. 4), тукан, коли-
бри. От влечугите най-известни са кайманът и анакондата. 
Амазонка се обитава от над 3 000 вида риби, сред които е 
и хищната пираня.

През последното столетие човекът е изсякъл почти 1/6 
от горите в Амазония. В резултат на това са застрашени 
много видове растения и животни, обитаващи екватори-
алните гори. Състоянието на амазонската джунгла оказва 
голямо влияние върху изменението на климата на Земята.

Природните	 зони	и	 области	 са	 реално	 съществуващи	съчетания	между	отделни	компо-
ненти	на	природната	 среда*.	Това	 са	пейзажите	–	 видимата	част	на	природата,	 която	 се	
променя	закономерно	с	изменението	на	географската	ширина	и	надморската	височина.	Затова	
наименованията	им	са	свързани	с	вида	на	растителната	или	почвената	покривка.

Посочете последователността при редуването на природните зони на Земята от Екватора 
към полюсите. Как се изменят природните пейзажи в планините с нарастване на надморската 
височина?

Фиг. 2. Селва

Фиг. 1. Природни зони в Южна Америка
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Фиг. 3. Водната лилия 
„Виктория регия“

Савани
Разположени са на север и на юг от сѐлвата и са известни като лянос и 

кампос (фиг. 1). Климатът е субекваториален с редуване на сух и влажен 
сезон, което оказва влияние върху режима на реките. Най-разпростране-
ни са червено-кафявите	почви. Върху тях преобладават треви, кактуси, 
редки гори от бразилски	бор, дъб, чаено и бутилково	дърво (фиг. 5). По 
поречията на реките има галерийни	гори.

Саваните на континента се обитават от хищници като ягуар, пума и 
оцелот (фиг. 6). Срещат се също мравояд, броненосец, капибара, щраус	
нанду. В Южна Америка няма големи тревопасни животни, както в Аф-
рика.

 Степна зона
На юг от кампоса е разположена степна зона, наречена пампа. Отли-

чава се със субтропичен климат, за който е характерно по-равномерно се-
зонно разпределение на валежите. Сравнете фиг. 1 от този урок с фиг. 2 
от урок 6 и посочете кои реки протичат през пампата на Южна Амери-
ка. Почвите са представени от плодородни черноземи. Естествената рас-
тителност е предимно тревиста по подобие на саваната, но е по-бедна на 
видове. Преобладават пампаска	трева, коило, диво	просо и други жит-
ни	треви. Типичните за пампата животни са пампаски	елен, пампаска	
котка, вискача, туко-туко, нутрия и др.

Разпространението на естествената растителност и дивите животни в 
пампата е много стеснено от земеделската дейност (фиг. 7).

Пустинни и полупустинни зони
Типична пустиня в Южна Америка е само Атакама. Нейното форми-

ране е под силното въздействие на Перуанското течение, което е причина 
за сух тропичен климат, безплодни почви, бедна растителна покривка и 
ограничено видово разнообразие на растителността и животните. Полу-
пустинни територии има в Патагонското плато и по тихоокеанското край-
брежие.

Зона на твърдолистни вечнозелени гори и храсти 
Заема малка част от тихоокеанското крайбрежие (фиг. 1). Отличава 

се с мека зима и топло лято. Типични за естествената растителност са чи-
лийският	кедър и чилийският	кипарис, а сред животните се отличават 
чилийският	опосум и малкият	елен. Природната среда е силно видоиз-
менена от големите площи с лозя и овощни градини.

Фиг. 4. Папагали ара

Фиг. 5. Бутилково дърво Фиг. 6. Оцелот
Фиг. 7. Земеделски площи в 
пампата
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Какво научихме?
По-голямата част от Южна Америка е заета от влажни 

екваториални гори (селва) и савани (лянос и кампос). Те се 
отличават с топъл климат, голямо водно богатство, из-
ключително растително и животинско разнообразие.

Степите (пампата) имат по-малка площ. Естествена-
та растителност и дивите животни в тях се отличават с 
по-малко видово разнообразие. По-голямата част от степ-
ните територии е заменена от земеделски площи. 

Разпространението на твърдолистните вечнозелени 
гори и храсти е ограничено по тясното тихоокеанско край-
брежие. Голяма част от тях са заменени от овощни градини.

Полупустините и пустините заемат неголеми прост-
ран ства в южните части и по тихоокеанското крайбре жие 
на континента. Условията за живот в тях са по-неблаго-
приятни.

Андите се отличават с изменение на природата по ви-
сочинни пояси.

А р х и М Е Д И Я
• Растителността в Амазония е от видо-
ве, които достигат различна височина. Така 
се формират над 10 „горски „етажа“.
• На 10 кm2 площ в джунглата  са разпростра-
нени средно около 1 500 вида цветя,  750 вида 
дървета, 125 вида млекопитаещи, 400 вида 
птици и хиляди видове насекоми.
•  Около 1/4 от лекарствата в света се извли-
чат от растения на амазонската джунгла.
• Високо в Андите се среща растение с дре-
вен произход. Нарича се пуя. Неговите съцве-
тия са най-големите в света – достигат до 
10 – 12 m и съдържат около 10 000 цветчета.

Планинска област
Характерно за нея е последователното височинно 

изменение на природните пейзажи с нарастване на над-
морската височина. Най-типичната планинска природ-
на област на Южна Америка е в Андите. Редуването на 
височинните пояси там наподобява изменението на пей-
зажите от северните към южните географски ширини на 
континента, но това става на много по-малки разстояния 
(фиг. 8). Типичните планински животни са лама	гуанако	
(фиг. 9), очилата	мечка, чинчила, кондор.

Фиг. 8. Височинни пояси в планинската 
природна област на Андите

Фиг. 9. Лама гуанако в Андите

Въпроси и задачи
1.  В коя природна зона се наблюдава най-голямо разнообра-

зие на растителни и животински видове:
 а/ пампа;            б/ селва;       в/ кампос?
2. Какъв е климатът в ляноса:
 а/ субтропичен;      б/ екваториален;     в/ субекваториален?
3.  Използвайте фиг. 8 и характеризирайте почвено-рас-

тителната покривка в отделните височинни пояси на 
планинската област.

  Сравнете зоните на саваната в Южна Америка и Африка. 
Съставете таблица във вашата тетрадка и посочете 
приликите и разликите по отношение на климата, водите, 
почвите, растителността и животинския свят.
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Население и политическа карта  
на Южна Америка9

Брой и разпределение  
на населението

Южна Америка е един от малките по брой на насе-
лението континенти в света. Там живеят около 440 млн. 
души. По този показател континентът е по-голям само от 
Австралия. Използвайте данните от урок 2 и изчислете 
средната гъстота на населението в Южна Америка.

Най-гъсто населени са крайбрежните райони на кон-
тинента, долините на някои реки, както и част от платàта 
на Андите. Характерна особеност за Южна Америка е 
струпването на население в големи градове. С най-много 
жители сред тях е Сао Пауло. В него и предградията му 
живеят общо над 25 млн. души. Това е най-големият град в 
Южното полукълбо.

Други големи южноамерикански градове са предста-
вени на фиг. 1. Общо в тях живее около 1/5 от населението 
на континента.

Сравнете фиг. 1 от този урок с фиг. 1 от урок 3 и 
фиг. 1 от урок 8. Определете кои са най-слабо заселените 
релефни форми и природни зони в Южна Америка. Обяс-
нете причините.

Расов състав, племена и народи
Коренно население на Южна Америка са индианците, 

които са представители на монголоидната	раса. При по-
явата на европейските	колонизатори* през XV – XVI в. 
те живеят в племенни	общности. През следващите векове 
броят им постепенно намалява. Голяма част от тях се смес-
ват с европейци и насила докараните роби от Африка.

Днес общият брой на индианците е едва 1/10 от насе-
лението на континента. Те живеят предимно в отдалечени-
те части на Амазония (фиг.3) и Андите. Най-многолюдни 
са индианските племенни групи в Андите – кечуа (фиг. 4), 
аймара и араукана. Европейското влияние значително 
променя техния бит и култура.

Около половината от населението на Южна Америка 
е от европеидната	раса и е предимно с испански и порту-
галски произход (фиг. 5).  Метисите	(фиг. 6) и мулати-

Страните	и	народите	на	Южна	Америка,	тяхното	развитие,	 бит	и	културен	облик	 са	
резултат	от	 сложни	исторически	 процеси.	Най-голяма	 роля	 за	това	 играят	Великите	 гео-
графски	открития,	испанските	и	португалските	завоевания	на	континента,	заселването	на	
европейски	колонизатори*	и	смесването	им	с	местно	индианско	население.

Кои са основните раси в света? Как отличаваме отделните народи и страни? 

Фиг. 1. Гъстота на населението и най-
големи градове в Южна Америка

Фиг. 2. Най-многолюдни и най-гъсто 
населени страни в Южна Америка
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те	са резултат от смесването на европейци с индианци и 
негри (фиг. 7) . 

В по-ново време на континента се заселват и големи 
групи хора от Германия, Италия, Китай, Япония и Индия.

Населението на Южна Америка говори предимно на 
испански или португалски	език. Само в по-малките стра-
ни от североизточната част на континента се използват хо-
ландски, френски или английски език. Проучете и посоче-
те кои са те.  

Най-разпространената религия сред страните от Юж-
на Америка е католицизмът.

Политическа карта
Формирането на отделните народи и страни в Южна 

Америка е продължителен процес. След Великите гео-
графски открития европейските завоеватели унищожават 
старите индиански племенни съюзи и империи. На тяхно 
място възникват колониални	владения на Испания, Пор-
тугалия и други европейски страни. През XIX в. повече-

Фиг. 5. Населението на модерните 
градове в Южна Америка

ИНДИАНЦИ ЕВРОПЕЙЦИ АФРИКАНЦИ

МЕТИСИ МУЛАТИ

САМБО

Фиг. 7. Смесване на раси в Южна Америка

Фиг. 3. Индианско племе в Амазония Фиг. 4. Племето кечуа по бреговете и островите на 
Титикака

Фиг. 6. 
Известният 

бразилски 
футболист 
Роналдо де 

Лима е метис 
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Какво научихме?
Повечето южноамериканци населяват океанските крайбрежия. Значи-

телна част от населението на континента живее в големи градове. Най-мно-
голюдна е Бразилия. 

Съвременният облик на населението и страните в Южна Америка е силно 
повлиян от европейски народи и култури. Много от жителите на континента 
са резултат от смесването на представители на европеидната, монголоид-
ната и негроидната раса.

Общи характерни черти на южноамериканските страни и народи са тях-
ната езикова близост, преобладаващата католическа религия и републикан-
ската форма на държавно управление.

Въпроси и задачи
1. Потомците на смесването на европейско и индианско население в Южна 

Америка се наричат:
 а/ самбо;  б/ метиси;  в/ мулати.
2. Коя част от коренното население на Южна Америка е най-слабо повлияна 

от културата и бита на европейските завоеватели?
3. Използвайте фиг. 2 и посочете примери за страни с най-голяма и най-

малка гъстота на населението. 

   Използвайте допълнителни източници и напишете кратко съчинение за 
индианското племе кечуа.

А р х и М Е Д И Я

то южноамерикански страни успяват да извоюват своята независимост. 
Днес само Гвиана и Фолкландските острови продължават да са европей-
ски владения. Другите са републики, начело на които стои президент.

Използвайте контурната карта в учебната тетрадка и оцветете 
териториите на отделните страни в Южна Америка. Надпишете тех-
ните имена, както и тези на столиците им. Използвайте фиг. 1 и добаве-
те други главни градове на континента, които не са столици. 

Съставете списък на страните, които:
– имат излаз към Атлантическия океан;
– имат излаз към Тихия океан;
–  нямат излаз към Световния океан (вътрешноконтинентални 
   страни);
– не могат да бъдат наричани „андски страни“;
– граничат с повече от 4 страни.

• Испанският и португалският език са от романска-
та езикова група. Тя възниква на основата на древния 
латински език. Това е причина за обозначаването на 
Южна Америка често да се използва и наименованието 
Латинска Америка. То обаче има по-широк гео графски 
обхват, защото освен Южна, включва Централна Аме-
рика и островите в Карибско море.

• Най-голям дял индианско население сред страните 
на Южна Америка имат Боливия (63 %) и Перу (45 %).
• Инките са индиански племена, които още през XII – XV в. 
създават могъща им   пе рия в Андите. Историческите факти 
показват, че те са имали много добри познания по мате-
матика, астрономия и медицина, построили са внушителни 
пътища, напоителни канали и сгради.
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Стопанство на Южна Америка10

Фактори за развитие на стопанството
Съвременните стопански дейности в Южна Америка 

се влияят от различни фактори. С най-голямо значение са 
географското положение и природните особености на от-
делните райони и страни на континента. Например сѐлвата 
привлича със своето огромно горско богатство. Пàмпата е 
подходяща за земеделие. Крайбрежните райони на двата 
океана и устията на реките, вливащи се в тях, дават въз-
можност за изграждане на селища, пристанищна дейност и 
риболов. В близост до находищата на полезни изкопаеми се 
развиват добивни и обработващи дейности (фиг. 1).

Същевременно някои от природните дадености на кон-
тинента намаляват възможностите на човека да извършва 
стопанска дейност. Например влажният климат и големите 
водни прегради ограничават развитието на редица стопан-
ски дейности в Амазония. По-слабо усвоени са също ви-
соките планински райони на Андите, както и най-южните 
територии на континента.

С най-голямо стопанско значение сред страните на 
Южна Америка са Бразилия, Аржентина, Колумбия, Вене-
цуела, Чили и Перу. Общо в тях се извършват 9/10 от всич-
ки стопански дейности на континента.

Важна роля за бита и стопанското развитие на Южна 
Америка играят колониалното наследство, расовите особе-
ности, традициите и културата на нейното население. Само 
за периода след 1950 г. броят на жителите ѝ се е увеличил 
около 3 пъти. Последиците от това са недостиг на обработ-
ваеми земи и жилища, глад, бедност и болести. Голяма част 
от населението е недостатъчно образовано, което е пречка 
за развитието на модерни производства.

Основни стопански дейности
Стопанската характеристика на отделен континент 

или страна се извършвша в определена последовател-
ност – добивни, обработващи и обслужващи	дейности.

Важна роля за стопанското развитие на континента 
има добивът на дървесина и на полезни	изкопаеми. Дър-
водобивът се извършва основно в страните от басейна на 
р. Амазонка. През последните години това предизвиква 

Прието	е	стопанствата	на	южноамериканските	страни	да	се	характеризират	като	слабо	
или	средно	развити.	През	последните	2	–	3	десетилетия	много	от	тях	се	модернизират.	На-
раства	добивът	на	полезни	изкопаеми	и	дървесина,	производството	на	земеделски	продукти,	
предмети	за	бита,	метали	и	машини.	

Как се групират основните стопански дейности? За кои от тях континентът разполага с не-
обходимите природни богатства?

Фиг. 1. Основни стопански дейности в 
Южна Америка
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тежки проблеми за природното равновесие в джунглата. 
Изсичат се огромни горски масиви (фиг. 2), което води до 
изменения в климата и намалява видовото разнообразие на 
уникален растителен и животински свят. Променя се и тра-
диционната среда, която обитават индианските племена.

Континентът добива и изнася големи количества полез-
ни изкопаеми. Венецуела е една от главните страни в света, 
добиващи нефт и природен газ. Рудодобивът е съсредоточен 
предимно в Бразилия и страните, разположени в Андите.

Бързо растящият брой на населението е причина за не-
прекъснатото увеличаване на произведените земеделски 
продукти. Типични за равнинните райони на континента 
са големите земеделски  плантации*. В Андите преоблада-
ват малките семейни ферми.

Основни продоволствени* култури са пшеницата и 
царевицата, а главните им производители са Бразилия и 
Аржентина (вижте урок 8, фиг. 7). Бразилия е световен 
производител и износител на кафе (заедно с Колумбия), ка-
као, банани, портокали и захарна тръстика. Подходящи 
условия за лозарство и овощарство има в Чили (фиг. 3) и 
Аржентина. 

В животновъдството с най-голям дял се отличава от-
глеждането на говеда (фиг. 4), овце, коне (Аржентина, 
Уругвай, Парагвай) и лами (страните от Андите). Чили и 
Перу са сред водещите по океански риболов страни в света.

Обработващите дейности са развити предимно в 
Бразилия, Аржентина, Чили, Венецуела и Уругвай. С най-
голямо значение сред тях е производството на хранител-
ни и текстилни изделия, метали и химически проду-
кти. Модерни производства на трактори, автомобили 
(фиг. 5), локомотиви, кораби, самолети и други машини 
има в Бразилия. На Амазонка, Парана и Ориноко са изгра-
дени едни от най-големите ВЕЦ* в света – „Итайпу” (ви-
жте урок 6, фиг. 5), „Белу Монти”, „Гури” и др.

Фиг. 2. Обезлесяване в Амазония Фиг. 3. Лозарски масиви в Чили

Фиг. 4. Говедовъдство в Патагония

Фиг. 5. Модерно автомобилостроене в 
Рио де Жанейро
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Какво научихме?
Стопанските дейности на континента зависят от неговите природни 

дадености, колониално минало и особености на населението. Най-важните 
са добив на дървесина и полезни изкопаеми; риболов; отглеждане на зърно и 
плодове, говеда, овце, коне и лами; производство на хранителни и текстилни 
изделия, метали, химикали и машини. Транспортът е развит предимно в край-
брежните райони. Много страни са привлекателни за туризъм. 

По-развито стопанство имат Бразилия, Аржентина, Колумбия, Венецу-
ела, Чили и Перу. Голяма част от населението на континента е бедно и изпит-
ва недостиг на обработваеми земи, жилища и храни.

Въпроси и задачи
1.  Kои южноамерикански страни са световни производители на кафе:
 а/ Бразилия и Чили;
 б/ Колумбия и Аржентина;
 в/ Бразилия и Колумбия?
2.  Перу и Чили са водещи в света по:
 а/ дърводобив;
 б/ океански риболов;
 в/ говедовъдство.
3.  Коя южноамериканска страна произвежда разнообразна транспортна 

техника?
4.  Използвайте фиг. 1 и определете къде в Южна Америка се добиват най-

много благородни метали. 

 Южна Америка е родината на много земеделски култури. Проучете кои са 
те и ги запишете в тетрадката си.

А р х и М Е Д И Я
• Южна Америка заема пър-
во място в света по про-
изводство на кафе, захарна 
тръстика, портокали и фа-
сул.
• Бразилия е на първо мяс-
то в света по производ-
ство на биогорива*. За су-
ровина се използва захарна 
тръстика.
• Колумбия е на второ мяс-
то в света (след Нидерлан-
дия) по износ на цветя.

За разлика от Африка обслужващите	дейности в Южна Америка 
играят първостепенна стопанска роля.

Железопътният и шосейният	транспорт са развити предимно в 
крайбрежните райони на континента. Труднопреодолимо препятствие за 
сухоземния транспорт са Андите (фиг. 6). Столиците и по-големите градо-
ве имат модерни международни летища. Главните пристанища на Южна 
Америка са изградени в близост до Рио де Жанейро, Сао Пауло и Гуякил 
(вижте урок 9, фиг. 1). В много райони на континента като транспортни 
средства все още се използват коне, мулета и лами.

Като използвате информацията от урок 6, посочете главните речни 
пътища на Южна Америка.

Южна Америка има много привлекателни за туризъм природни обек-
ти, древни селища, спортни събития, карнавали и т.н. Сред най-посещава-
ните са водопадите Анхел и Игуасу, островите Галапагос (използвайте гео-
графска карта или фиг. 2 от урок 2 и посочете тяхното географско поло-
жение), Мачу Пикчу*, платото Наска*, карнавалът в Рио де Жанейро и др.

Фиг. 6. Път в Андите 
между Чили и Аржентина
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Страните в Южна Америка.  
Бразилия и Аржентина11

В Южна Америка има 15 страни. По своето географ-
ско положение те се поделят на атлантически, тихо-
океански и вътрешноконтинентални. Колумбия и Па-
нама са с брегове и на двата океана. Най-големите по площ 
страни са представени на фиг. 1 и заемат около 4/5 от тери-
торията на континента.

Кои са европейските владения в Южна Америка? 
Съставете два списъка във вашата тетрадка: на петте 
най-големи по население и по площ страни на континен-
та. Използвайте фиг. 1 и урок  9.

На Бразилия и Аржентина се падат над половината 
от територията (фиг. 2), населението и стопанските дей-
ности в Южна Америка. Те имат много общи черти, но се 
различават по географско положение, природа, раси, офи-
циален език. Много по-голяма по територия, население и 
стопанство е Бразилия.

За обща характеристика на определена страна из-
ползваме следното географско правило за последовател-
ност: географско положение и природа, брой и особе-
ности на населението, развитие на стопанството, въ-
трешни географски различия.

По площ и брой на населението Бразилия е на първо 
място в Южна Америка и на пето в света. Заема 8,5 млн. km2. 
Изчислете нейния дял от територията на континента. 
Граничи с почти всички други страни на Южна Америка. 
Посочете с кои няма обща политическа граница. 

По-голямата част на Бразилия е разположена върху 
Амазонската низина, Бразилската и Гвианската планинска 
земя. Страната разполага с разнообразни полезни изкопа-
еми (вижте урок 3, табл. 1, и урок 4 , фиг. 3). Тя е най-
богатата на води, гори, растителни и животински видове 
в света. Кои са климатичните пояси и природните зони в 
Бразилия? Използвайте урок 5, фиг. 12,  и урок 8, фиг. 1.

В Бразилия живеят около 210 млн. души. Над поло-
вината от тях са представители на смесени раси (вижте 
урок 9, фиг. 7). Индианците са под 1 % от населението на 
страната. Голяма част от тях живеят изолирани в Амазо-
ния. Официален език в Бразилия е португалският. Повече-
то жители на страната са католици.

В	сравнение	с	Африка	страните	от	Южна	Америка	са	по-малко,	но	повечето	са	с	обширни	
територии.	Всяка	от	тях	има	неповторим	облик	и	е	съчетание	между	природа,	население	и	
стопанство.	Ще	се	запознаем	с	две	от	най-големите.

Използвайте политическа карта и усвоените знания от урок 9, за да съставите списък на стра-
ните на континента и техните столици.

Фиг. 1. Географски райони и най-големи 
страни в Южна Америка (хил. кm2)

Фиг. 2. Бразилия (1) и Аржентина (2)
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Бразилците населяват предимно океанското крайбре-
жие. Повече от 20 града в страната са с над 1 млн. жители. 
Най-голям е Сао Пауло (фиг. 3) с над 25 млн. души. Втори 
е Рио де Жанейро (фиг. 4 и 5) с 15 млн. жители. Ежегодно 
там се провежда един от най-известните карнавали в света 
(фиг. 6). Изчислете какъв е общият дял на двата града 
спрямо населението на страната.

 Бразилското стопанство е на седмо място в света. До-
бре развити са земеделието, рудодобивът и дърводобивът. 
Страната е голям износител на дървесина, руди, пшеница, 
царевица, кафе, какао, банани, портокали, захарна тръсти-
ка, соя. Сред обработващите дейности се отличава произ-
водството на електроенергия, хранителни и текстилни из-
делия, метали, химикали, транспортна техника.

В крайбрежните територии на страната са изградени 
големи пристанища и добре е развита шосейната и желе-
зопътната мрежа. Бразилските туристически обекти при-
вличат около 10 млн. чужденци годишно.

В Бразилия има значителни географски различия. По-
гъсто населено и с по-развито стопанство е южното ѝ ат-
лантическо крайбрежие. Части от вътрешните райони са 
усвоени с цел земеделие, добив на дървесина и полезни 
изкопаеми. Влажният климат и големите реки на Амазо-
ния ограничават нейното стопанско развитие. 

Столицата е изградена във вътрешните райони на 
страната и също се нарича Бразилия.

Аржентина е втора по площ и трета по население 
страна в Южна Америка. Заема около 2,8 млн. km2. Срав-
нете я с Бразилия и посочете страните, с които граничи. 

Аржентина има специфични природни богатства. 
Сравнете картата на фиг. 1 с картите в уроци 3, 4, 5, 6, 8 
и посочете: 

–  основните релефни форми в страната и полезните 
изкопаеми в тях;

–  климатичните пояси и речната система, върху коя-
то е разположена Аржентина;

– природните зони в страната и техните богатства.
В Аржентина живеят около 44 млн. души. Около 85% 

от тях са от европеидната раса, а само 2% са индианци. 
Официален език в страната е испанският. Повечето аржен-
тинци са католици. Най-гъсто населена е Лаплатската ни-
зина. Само 5 града в страната са с над 1 млн. жители. Най-
голяма е столицата Буенос Айрес (фиг. 7) – около 15 млн. 
души. Изчислете какъв е относителният дял на нейното 
население спрямо това на страната.

Стопанството на Аржентина е сред първите 30 в света. 
Много добре развити са земеделските дейности – зърно-
производство, лозарство, говедовъдство, овцевъдство. 

Фиг. 3. Сао Пауло

Фиг. 4. Рио де Жанейро

Фиг. 5. Богати и бедни в Рио де Жанейро
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Какво научихме?
В Южна Америка има 15 страни, като по-голямата част от 

тях имат излаз на Атлантическия океан. На Бразилия и Аржен-
тина се падат над половината от територията, населението 
и стопанските дейности на континента. Те имат много общи 
черти – преобладаваща католическа религия, много големи гра-
дове, по-добре развито крайбрежие. Същевременно се различа-
ват по географско положение, природни характеристики, расов 
състав и език на населението. Много по-голяма по територия, 
население и стопанство е Бразилия.

Въпроси и задачи
1.  За Бразилия или Аржентина се отнасят следните твър-

дения:
 – граничи с Чили;
 – преобладаваща религия е католическата;
 –  много добре развити са лозарството и винопроизвод-

ството;
 – много добре развито е автомобилостроенето;
 – по-добре усвоени са южните и райони?

   Съставете сравнителна таблица за Бразилия и Аржен-
тина със следните данни: площ, съседни страни, кли-
мат, най-голяма река, брой на населението, преоблада-
ваща религия, столица, най-важни стопански дейности.

А р х и М Е Д И Я
•  Бразилия е наречена с португалското наименование на 
ценно дърво – „pau-brasil“, което в миналото е използвано за 
оцветител.
•  Името на Аржентина се налага от първите европейски 
заселници, които вярвали, че в страната има много сребро 
(на латински – „argentum“).
• Бразилия е най-голямата католическа страна в света и 
най-голямата, в която официален език е португалският.

Сред обработващите дейности се отличава производството 
на хранителни и текстилни изделия, електроенергия, мета-
ли и химикали. Страната е световен производител на вино.

Пътната мрежа е добре развита. Аржентина се посе-
щава от над 5 млн. туристи годишно.

По-голямата част от населението и стопанските дей-
ности в страната са в района на Буенос Айрес. Най-слабо 
усвоени са южните и западните ѝ райони. Кои са причини-
те?

Фиг. 6. Карнавалът в Рио де Жанейро

Фиг. 7. Буенос Айрес – столицата на 
Аржентина
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Да изследваме континента, като  
„пътешестваме” (практическа дейност)12

Разделете се на три изследователски групи и изберете водачи. Всяка 
група има различен маршрут (фиг. 1) и транспорт. Водачите указват пътя, 
а останалите „пътешественици“ коментират и записват в своите тетрадки 
географските обекти по маршрута – природни зони, релефни форми, реки, 
езера, брегови форми, страни и столици.

Маршрутите на „пътешествието“
Всяка изследователска група получава име, свързано с нейния марш-

рут:

В	този	урок	ще	„пътешестваме“	по	географската	карта.	Ще	изследваме	природата	и	стра-
ните	на	Южна	Америка	по	избрани	маршрути.	

Ще са ви необходими познания от досегашните уроци за континента, природна и политическа 
карта, атлас.

Фиг. 1. Изследователски маршрути в Южна Америка

Фиг. 2. 
Панамериканската 
магистрала в Перу

– група	„Панамериканска	магистрала“. Вашата група ще „пътува“ 
с джипове (маршрут № 1 на фиг. 1). Начален пункт е най-южният град в 
континента – Ушуая (Аржентина). „Пътешествието“ ви минава по трасе-
то на панамериканската магистрала в Южна Америка към Буенос Айрес 
(Аржентина) – Сантяго (Чили) – Лима (Перу) – Кито (Еквадор) до крайния 
ѝ пункт в Турбо (Колумбия). 

Дължината на маршрута е около 12 000 km. Ако се изминават средно 
по около 350 – 400 km на ден, такова пътуване (фиг. 2) реално може да 
продължи около 1 месец;

– група	„Жул	Верн“. Вашата група ще „пътува“ по пешеходния марш-
рут на Децата на капитан Гранд от едноименния приключенски роман на 
Жул Верн. В него те издирват по света своя изчезнал след корабокрушение 

38 



баща. Пътят им през Южна Америка е по 37-ия	паралел: от тихоокеан-
ския бряг, през Андите и Пампата към атлантическия бряг (маршрут № 2 
на фиг. 1). Началният пункт на „пътешествието“ е близо до чилийското 
пристанище Талкуано (на север от гр. Консепсион). Крайният пункт е 
близо до аржентинския курорт Пинамар (на юг от залива Ла Плата – 
вижте урок 2, фиг. 2).

Дължината на маршрута е около 1 800 km. Ако се изминават средно 
по около 30 km на ден, такова пътуване (фиг. 3) реално може да продължи 
около 2 месеца;

– група	„Магеланов	проток“. Вашата група ще извърши „плаване“ 
по морски маршрут, като свърже крайните точки на група „Жул Верн“, но 
в обратна посока. Ще преминете по част от пътя на Фернандо Магелан и 
открития от него морски проток.

Дължината на маршрута е около 4 300 km. Ако средно на ден се изми-
нават по 600 – 700 km, такова пътуване (фиг. 4) реално може да продължи 
около 1 седмица.

Описание на пътешествието
След достигането на крайната цел всеки водач на изследователска 

група представя пред класа резултатите от „пътешествието“, като използ-
ва стенна карта. Другите участници от групата допълват разказа с факти 
и примери.

Задача за домашна работа
Напишете кратко съчинение на тема „Моето пътешествие в Южна 

Америка“, като опишете географските обекти по вашия маршрут. Използ-
вайте природна и политическа карта, съставете и попълнете в тетрадката 
си таблица със следните колони:

Природна 
зона

Релефни или 
крайбрежни 

форми

Водни 
обекти Страна Столица Други 

бележки

Две допълнителни задачи за домашна работа по избор
За тези от вас, които желаят да се впуснат в още приключения из 

Южна Америка, предлагаме следните маршрути:
– Рали	„Дакар“. След 2009 г. провеждането на традиционното рали 

„Париж-Дакар“ е преместено от Африка в Южна Америка и е наречено 
„Дакар“. Използвайте допълнителни източници и проучете природните 
области, през които минава маршрутът. Представете пред класа резулта-
тите от вашето проучване;

– Пътешествие	по	Амазонка. Най-голямата река в света предлага 
предизвикателна възможност за „речно пътешествие“. Използвайте до-
пълнителни източници и проучете как и докъде може да се плава срещу 
течението ѝ с катер. Колко време ще ви е необходимо, за да достигнете 
нейното горно течение, ако за един ден изминавате около 100 km? Край 
устията на кои притоци ще преминете? В кои други страни (освен Брази-
лия) можете да навлезете?  Какво ще ви е необходимо за пътуването? Кои 
са опасностите, от които ще трябва да се пазите? 

Фиг. 3. 37-ят паралел 
през Андите

Фиг. 4. Магелановият 
проток
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Природата, населението и стопанството 
на Южна Америка (обобщение)13

Завършихме	раздела	за	Южна	Америка.	Уроците	в	него	ни	представиха	информация	по	кон-
кретни	теми	в	логична	географска	последователност.	Така	вече	придобити	знания	ни	помагаха	
да	разбираме	и	да	усвоим	нови.

В подобна последователност ще изучим и континентите в другите раздели – с теми, които имат сход-
ни наименования и вътрешна структура. Например в темата за климат има еднаква последователност при 
всички континенти, а именно:

– климатични фактори;
– климатични елементи;
– климатични пояси;

както и в темата за стопанство:
– фактори за развитието на стопанството;
– основни стопански дейности – добивни, обработващи, обслужващи.
Можем да обобщим наученото за всеки континент чрез следните последователни „стъпки:
1. Да си припомним темата на всеки урок.
2. Да съставим план чрез неговите подтеми.
3. Да извлечем от всеки урок по около 20 най-важни ключови думи и изрази.
4. Да посочим кои са най-често повтарящите се ключови думи в уроците.
5. Да дадем примери за логични връзки, зависимости и изводи между отделните уроци.
6. Чрез ключовите думи да съставим обобщителен текст от 10 – 15 изречения.
Този урок е пример как чрез посочените стъпки могат да се обобщят изучените уроци за Южна 

Америка.

• 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 на 
Южна Америка

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

Релеф и полезни  
изкопаеми на 
Южна Америка 

Релеф 
Полезни изкопаеми

Анди, Аконкагуа, Бразилска и Гвианска планинска 
земя, Патагонско плато, Амазонска, Оринокска и 
Лаплатска низина, Атакама, профил на релефа, руди, 
нефт, природен газ, селитра

Климат и 
климатични пояси 
в Южна Америка

Климатични фактори 
Климатични елементи  
Климатични пояси

екваториални и тропични маси, океански и морски 
басейни, студени и топли течения, бариерна роля, 
обилни валежи, пасати, западни ветрове, климатични 
пояси, планинска област, ледници, климатограма

Природни зони в 
Южна Америка

Влажни екваториални гори 
(джунгла) 
Савани  
Степна зона 
Пустинни и полупустинни зони 
Зона на твърдолисти вечнозелени 
гори и храсти  
Планинска област

сѐлва, латеритни почви, растително и животинско  
разнообразие, лянос, кампос, червено-кафяви 
почви, галерийни гори, пампа, земеделска дейност,  
вечнозелени гори, пустини, полупустини, височинни 
пояси
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6-та „стъпка“: Как да съставим обобщение чрез ключовите думи? Представяме ви пример.
Южна Америка е част от Новия свят. Разположена е изцяло в Западното полукълбо, а по-голяма-

та ѝ част е на юг от Екватора. На запад в нея се извисяват Андите. На изток са огромната Амазонска 
низина и по-ниската Бразилска планинска земя. Континентът е богат на полезни изкопаеми, води, 
гори и животинско разнообразие.

Местното индианско население е изтласкано от европейските колонизатори към планински и 
горски райони. Днес по-голямата част от жителите на континента са наследници на европейци, не-
гри и смесени раси. Испанският и португалският са основни езици, а религията на населението е 
предимно католицизъм. 

Повечето южноамерикански страни развиват предимно земеделие и други добивни дейности, 
производство на хранителни и текстилни изделия. Най-големи и модерно развиващи се са Бразилия 
и Аржентина. На тях се падат около 60 % от територията и населението на континента. 

4-та  „стъпка“:  
Най-често повтарящи 
се ключови думи

5-та  „стъпка“:  
Примери за логически връзки, зависимости и изводи между отделните уроци

географско положение, 
атлантическо и 
тихоокеанско 
крайбрежие, Анди, 
Амазония, Бразилска 
планинска земя,  
Ла Плата, Патагония, 
екваториален климат, 
големи градове, смесени 
раси, стопански 
дейности, Бразилия, 
Аржентина

•  Животинското разнообразие в сѐлвата на Амазония зависи от нейната растителност 
и горско богатство.

•  Горите на Амазония зависят от пълноводието на реките и влажния екваториален 
климат.

•  Климатът на влажните гори в Амазония е резултат от нейното географско положение 
спрямо Екватора.

•  Амазония е привлекателна за дърводобив, но нейните гори, води и климат 
затрудняват стопанската дейност.

•  Разнообразието на животинския и растителния свят в Пампата е по-малко, но 
нейният климат и почви са привлекателни за земеделие.

•  Географското положение на Андите е причина атлантическите реки да са  
по-големи от тихоокеанските. Това е и основна причина страните с излаз към Тихия 
океан да са само четири.

•  Следващите две „стъпки“: Кои са най-често повтарящите се ключови думи и как са обвързани от-
делните уроци?

Население и  
политическа 
карта на Южна 
Америка

Брой и разпределение на 
населението 
Расов състав, племена и народи 
Политическа карта

гъсто населени райони, големи градове, Сао Пауло, 
коренно население, колонизатори, метиси, мулати, 
самбо, испански и португалски език, католицизъм, 
колониални владения, независими страни, републики, 
президент

Стопанство на 
Южна Америка

Фактори за развитие на 
стопанството 
Основни стопански дейности

географско положение, горско богатство, влажен 
климат, водни прегради, колониално наследство, 
добивни, обработващи и обслужващи дейности, 
плантации, обезлесяване, модерни производства, 
крайбрежни райони

Страните в 
Южна Америка. 
Бразилия и 
Аржентина

Бразилия 
Аржентина

атлантически, тихоокеански и 
вътрешноконтинентални страни, географско 
положение, смесени раси, официален език, граници, 
раси, вътрешни и крайбрежни райони, Сао Пауло,  
Рио де Жанейро, Буенос Айрес

Води в Южна  
Америка

Реки 
Езера

Главен вододел, отточни области, безотточна област,  
Амазонка, Парана, Ориноко, делта, естуар, Игуасу, 
Анхел, Маракайбо, Титикака, хидрограма, ВЕЦ
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Какво научихме за Южна Америка 
(урок за контрол и оценка)14

Запознайте се с поставените въпроси и задачи. Можете да пред-
ставите вашите отговори и решения по два начина: писмено (в тетрад-
ка) или устно. 

1.		 Коя	е	най-източната	точка	на	Южна	Америка:
A. нос Галинас;
Б. нос Кабо Бранко;
B. нос Париняс?

2.		 Как	се	нарича	представената	на	картата	на	фиг.	1	планина?

3.		 В	Южна	Америка	се	намират	най-големите	запаси	в	света	на:
A. нефт;
Б. селитра;
B. злато.

4.		 Кой	климатичен	пояс	в	Южна	Америка	е	представен	чрез	фиг.	2	и	3?

5.		 На	фиг.	4	са	показани	реките:
A. Ориноко и Парана;
Б. Ориноко и Сан Франциско;
B. Магдалена и Парана.

Чрез	този	урок	ще	проверим	знанията	си	за	природата,	населението,	стопанството	и	стра-
ните	в	Южна	Америка.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

6.		 Коя	природна	зона	обитават	показаните	на	фиг.	5	и	6	животни?

7.		 	За	коя	група	от	населението	на	Южна	Америка	се	отнася	следни-
ят	текст:	„Представители	са	на	смесен	расов	тип,	който	е	резул-
тат	от	бракове	между	европеидно	и	негроидно	население.	Насе-
ляват	много	южноамерикански	страни,	но	са	най-характерни	за	
Бразилия”:
A. метиси;
Б. самбо;
B. мулати?

Фиг. 4.
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Фиг. 5. Фиг. 6.

Фиг. 7.

Фиг. 8.

8.		 Как	се	наричат	показаните	на	фиг.	7	южноамерикански	столици:
A. Рио де Жанейро, Лима, Сао Пауло;
Б. Буенос Айрес, Сантяго, Кито;
B. Богота, Буенос Айрес, Сантяго?

10.		Кои	райони	на	Бразилия	са	най-гъсто	населени:
A. северното крайбрежие;
Б. горното течение на Амазонка;
B. южното крайбрежие?

Използвайте помощта на учителите си и сравнете резултатите с 
тези на своите съученици. Проверете с колко от общо 10 въпроса и зада-
чи сте се справили успешно. За сравнение и оценка можете да използва-
те и следната примерна таблица:

9.		 Коя	е	отбелязаната	на	фиг.	8	страна?
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Брой на правилните 
отговори и решения 10 9 8 7 6 5 4 от 0 до 3

Оценка 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,00
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СЕВЕРНА АМЕРИКА
II.

•  Кордилери, Апалачи, Гренландия, 
Аляска, Мисисипи, Кариби

•  Големи езера, Ниагара, Торнадо, 
прерии, секвоя, бизон

•  Маи, ацтеки, ескимоси, британци, 
резервати, мегаполиси

•  САЩ, Канада, Мексико, Ню Йорк, 
Хаваи, Аспен, Акапулко
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Географско положение, брегове и опознаване 
на Северна Америка

Северна Америка се отличава с по-голяма територия и по-многобройно население в сравне-
ние с Южна Америка.

Използвайте фиг. 1 и определете положението на континента спрямо Гринуичкия меридиан и 
Екватора.

Географско положение, големина и брегове 
на Северна Америка

Северна Америка е третият по площ континент на Земята. Заема около 
24,5 млн. km2. Близо 1/6 от тях са острови. Общата дължина на брегова-
та линия на Северна Америка е около 75 000 km. Сравнете я с тази на 
Южна Америка.

Използвайте картата на фиг. 2 и посочете имената на океаните, 
които ограждат бреговете на Северна Америка от запад, север и изток.

Северна Америка е отделена от Азия чрез Беринговия проток, който 
е широк едва около 90 km. Западните континентални брегове са по-стръм-

15

Фиг. 2. Форма и брегове 
на Северна Америка:  
А – нос Мърчисън,  
Б – нос Мариато,  
В – нос Принц ъф Уелс,  
Г – нос Сейнт Чарлз

Фиг. 1. Северна Америка 
и градусната мрежа на 
Земята
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ни и по-слабо разчленени. Най-големите тихоокеански полуострови на 
Северна Америка са Аляска и Калифорния.

Характерни за атлантическите и арктическите брегове са Мексикан-
ският залив и заливът Хъдсън, полуостровите Лабрадор и Флорида, го-
лемите острови и островни групи (фиг. 2).

Към Северна Америка принадлежи най-големият остров на света – 
Гренландия. Той е разположен в североизточната част на континента – 
между Атлантическия и Северния ледовит (Арктичен) океан. В близост 
до него се формира група от големи и малки острови, която се нарича 
Канадски арктичен архипелаг*.

Най-големият остров в Карибско море е Куба. Той е част от Антил-
ските острови*. Като условна южна граница на континента служи Па-
намският канал (вижте урок 2).

Използвайте природната карта на фиг. 2 и съставете таблица с 
имената на най-важните острови, полуострови и заливи на Северна Аме-
рика. Сравнете ги с бреговите форми на Южна Америка (вижте урок 2).

Като използвате мащаба на картата, изчислете приблизително раз-
стоянията между крайните точки на Северна Америка (от точка А до 
точка Б и от точка В до точка Г). 

Опознаване  и  изследване на  континента
Коренното индианско население започва да се заселва в Северна Аме-

рика от Азия през Беринговия проток още преди около 12 000 години  
(вижте урок 2, фиг. 4).

Фиг. 3. Викингите и техните плавания към 
Северна Америка през X-XI в.

Фиг. 4. Джон Кабот и неговите 
плавания до бреговете на Северна 
Америка през 1497 – 1498 г.



Какво научихме?
Северна Америка е тре-

тият по големина конти-
нент на Земята. Намира 
се между Тихия, Северния 
ледовит и Атлантическия 
океан. По континентално-
то му крайбрежие са разпо-
ложени остров Гренландия 
и Антилските острови, 
Мек  с иканският залив и 
за  лив ът Хъдсън, полуос-
тровите Аляска, Калифор-
ния, Флорида и Лабрадор.

За опознаване, засел-
ване и завладяване на Се-
верна Америка най-голяма 
роля играят европейските 
народи и техните море-
плаватели Колумб, Кабот, 
Беринг и др.

А р х и М Е Д И Я
• До появата на Христофор 
Колумб местното индианско 
население в Северна Америка 
е около 20 млн. души, разде-
лено на около 400 племена. 
По това време населението 
на Европа е около 4 пъти по-
многобройно.
• Важна роля за изследва-
нето на Северна Америка 
играят европейски авантю-
ристи, пирати и търговци, 
като Ернан Кортес, Френ-
сис Дрейк, Жак Карие и Хе-
нри Хъдсън.
• Гренландия е остров от 
северноамериканския кон-
тинент, но е под управле-
нието на европейска държа-
ва – Дания.
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Първите европейци, които достигат и изследват бреговете на Северна 
Америка, са викингите* (фиг. 3). Малка част от тях достигат континента 
през Х в., но не успяват да изградят трайни селища.

Опознаването, заселването и завладяването на Северна Америка от ев-
ропейците започва с Великите географски открития през XV – XVII в. 
Началото е поставено през 1492 г. с плаванията на Христофор Колумб 
(вижте урок 2). Той нарича местното население индианци, защото смята, 
че е достигнал бреговете на Индия.

През 1497 г. Джон Кабот (фиг. 4) достига до Нюфаундланд и други 
острови от атлантическото крайбрежие на Северна Америка. През след-
ващите десетилетия натам се устремяват много експедиции от Англия, 
Холандия, Франция и Испания. Тези страни изиграват най-голяма роля за 
заселването и развитието на континента.

Важна роля за изследване на тихоокеанското крайбрежие на Север-
на Америка играе Витус Беринг (фиг. 5). Той е датчанин на руска служ-
ба, който през 1741 г. открива полуостров Аляска и много крайбрежни         
острови.

Фиг. 5. Витус Беринг и неговите плавания край бреговете на 
Аляска през 1741 г.

Въпроси и задачи
1.    Остров Гренландия се намира между: 
       а/ Атлантическия и Северния ледовит океан;
       б/ Северна Америка и Европа;
       в/ и двата горепосочени отговора са верни.
2.    Витус Беринг изследва бреговете на:
       а/ Антилските острови;
       б/ бреговете на Аляска;
       в/ остров Нюфаундланд.
3.      Използвайте природна карта и направете „морско пътешествие“ по край-

брежието на Северна Америка. Започнете от Панамския канал и следвайки 
посоката на часовниковата стрелка, опишете всички по-големи заливи, 
морета, полуострови и острови на континента.

           Потърсете допълнителна информация и напишете кратко съчинение за 
живота, пътешествията и откритията на Джон Кабот.
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Релеф и полезни изкопаеми  
на Северна Америка16

Редуването на основните релефни форми в Северна Америка от запад на изток е сходно с 
това на Южна Америка. 

Използвайте знанията си от 5. клас и отговорете на въпроса: „Към кое от старите конти-
нентални формирования е принадлежала Северна Америка – към Лавразия или към Гондвана?“.

Релеф
Около 1/3 от площта на Северна Америка е заета от планинските вериги на Корди-

лерите (фиг. 1). Тяхното образуване започва преди формирането на Андите в Южна Аме-
рика. 

Фиг. 1. 
Релефни 
форми на 
Северна 
Америка
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Фиг. 2. Големият каньон (САЩ, Аризона)

Кордилерите заемат западната тихоокеанска част 
на континента и се простират на близо 8 000 km дължи-
на от Аляска до Панамския провлак. На места ширината 
им достига до 1 600 km. Отличават се с големи ледници, 
действащи вулкани и чести земетресения. 

От Кордилерите водят началото си най-големите реки 
на континента. Между планинските ридове има дълбоко 
всечени речни долини и каньони. Един от тях е Големи-
ят каньон, който привлича туристи от цял свят (фиг. 2).

Най-високият връх на Кордилерите е на север, в Аляс-
ка, и е с надморска височина 6 193 m (фиг. 3). Известен е с 
името Маккинли, но от 2015 г. е преименуван на Денали. 
Сравнете надморската му височина с тази на връх Акон-
кагуа в Андите.

В източната част на континента са разположени Апа-
лачите. Простират от север на юг на около 2 600 km дъл-
жина, но най-високият им връх е с едва 2 037 m надморска 
височина. Източните подножия на планината постепенно 
преминават към Приатлантическата низина.

Вътрешните райони на Северна Америка се отличават 
с обширни равнинни територии като Големите равнини, 
Централните равнини и Мисисипската низина. Пло-
дородните им почви имат важно значение за развитието 
на земеделието.

На континента има няколко големи долини, проряза-
ни от реки като Мисисипи, Мисури, Маккензи, Юкон, Рио 
Гранде, Колорадо и др. (фиг. 1). По-подробна информация 
за тях ще получите в урок 19.

Фиг. 3. Денали – най-високият връх в 
Северна Америка

Полезни изкопаеми Местоположение на главните находища

Изкопаеми  
горива

нефт и природен газ
Аляска, Мисисипска низина,  
Мексикански залив

въглища Кордилери, Апалачи, 

Рудни полезни  
изкопаеми

желязна и никелова руда
Кордилери, полуостров Лабрадор, 
крайбрежието на залива Хъдсън

медна руда
Кордилери, полуостров Лабрадор, 
крайбрежието на залива Хъдсън

оловно-цинкова руди Кордилери, Апалачи, Мисисипска низина

злато, сребро, платина
Кордилери, Апалачи, крайбрежието на 
залива Хъдсън

уран Кордилери

Нерудни полезни  
изкопаеми

каменна сол Мисисипска низина
сяра Кордилери, Мисисипска низина

барит Кордилери

Табл. 1. Полезни изкопаеми в земните недра на Северна Америка
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Какво научихме?
Разположението на основните релефни форми на Север-

на Америка е сходно с това на Южна Америка. На запад се 
издигат величествените по своите размери Кордилери. На 
изток се намират много по-ниските вериги на Апалачите. 
Между тях са разположени огромни по площ равнини и низини 
с голямо значение за земеделието.

Голяма стопанска роля играят богатите на горива, руд-
ни и нерудни полезни изкопаеми земни недра на континента.

А р х и М Е Д И Я
• В Северна Америка има 11 върха с над 
5 000 m надморска височина. Всички те са в 
Кордилерите.
• В Апалачите се намира Мамутовата пе-
щера. Простира се по протежението на око-
ло 500 km и е най-дългата в света.
• Големият каньон е с дължина около 300 km. 
На места дълбочината му достига  до 1800 m. 
Посещава се от над 4 млн. туристи годишно. 
• Най-ниската точка на Северна Америка е 
в Долината на смъртта – депресия, дости-
гаща до 86 m под морското равнище.

Фиг. 4. Нефтена платформа в 
Мексиканския залив

Фиг. 5. „Моренци” – най-голямата 
медна мина в Северна Америка

Използвайте картата на фиг. 1 и посочете географ-
ското положение на връх Денали.

Полезни изкопаеми
В земните недра на континента има запаси от разноо-

бразни полезни изкопаеми (табл. 1). Те играят много важна 
роля за развитието на неговите страни и народи. По запаси 
на оловно-цинкови руди Северна Америка е на първо място в 
света, на въглища, нефт, природен газ, железни руди, графит 
и сяра – на второ място, а на медни и уранови руди – на трето.

С най-голямо значение са горивата (нефт – фиг. 4, 
природен газ, въглища), желязната, медната (фиг. 5) 
и оловно-цинковата руда, рудите на редки и благородни 
метали (уран, волфрам, злато, сребро, платина). Сред 
нерудните полезни изкопаеми значителни са запасите на 
сяра, каменна сол и барит.

Въпроси и задачи
1.  В коя част на Северна Америка са разположени Апалачите:
 а/ на север, в близост до залива Хъдсън;
 б/ на изток, в близост до полуостров Лабрадор;
 в/ на запад, в близост до атлантическото крайбрежие на 

континента?
2.  Изчислете разликата между дължините на Кордилерите 

и Апалачите. Сравнете и надморските височини на най-
високите им върхове.

3.  Използвайте табл. 1 и посочете кои са полезните изко-
паеми, намиращи се в недрата на Кордилерите.

 Потърсете допълнителна информация и проучете дру-
ги високи върхове в Северна Америка, освен първенеца 
Денали. Съставете таблица с техните имена, данни за 
географското им положение и надморската им височина. 
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Релефът и богатствата в земните недра 
на Северна Америка (практическа дейност)17

Задачите за изпълнение в този урок са подобни на тези в урок 4. 

Необходими пособия и материали: природна карта на Северна Америка, контурна карта на 
релефа, линия, цветни моливи, черен и син химикал.

1.   Припомнете си местоположението и имената на основните ре-
лефни форми в Северна Америка. Запишете в тетрадката си назва-
нията на тези от тях, които са обозначени с цифри на фиг. 1.

2.   Оцветете и надпишете изучените области и релефни форми в Се-
верна Америка.

  Попълнете контурната карта, като спазвате последователността, 
посочена в точка 2 на урок 4.

3.   Къде са най-важните полезни изкопаеми на Северна Америка и с 
какви условни знаци са обозначени?

  Съставете следната таблица в тетрадката си:

Фиг. 1. 

Основни релефни форми Полезни изкопаеми

  Допълнете я, като използвайте информацията от фиг. 2.

Фиг. 2. 
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Климат и климатични пояси 
в Северна Америка18

Разположението на континента в Северното полукълбо и съседството му с три от све-
товните океани определят неговите основни климатични характеристики. Те, от своя стра-
на, оказват първостепенно влияние върху живота и стопанството на северноамериканските 
страни и народи.

В кои географски ширини е разположена Северна Америка?

Климатични фактори в Северна 
Америка

Най-голямо влияние върху климата в 
Северна Америка оказва географското ѝ 
положение. От юг на север континентът и 
прилежащите му острови заемат простран-
ство по протежението на около 8 000 km.

Важно влияние оказват океаните. Те 
са причина крайбрежните територии на 
Северна Америка да са с по-влажен климат 
в сравнение с вътрешните ѝ райони. Кли-
матичното им влияние се усилва от студе-
ни или топли течения (фиг. 1), които пре-
дизвикват по-сух и студен или по-влажен и 
топъл климат.

Високопланинският релеф на Корди-
лерите е бариера за тихоокеанското кли-
матично влияние. Полярните въздушни 
маси често навлизат на юг, като предизвик-
ват изменения в температурата, валежите, 
посоката и силата на вятъра. За южните 
райони на континента и Карибско море  
важна климатична роля играят пасатите.

Климатични елементи в Северна 
Америка

Температурата на въздуха зависи от 
географската ширина и релефа. Най-висо-
ката ѝ стойност е измерена в Долината на 
смъртта (над 56 °С), а най-ниската – в Грен-
ландия (–65 °С).

Повече валежи падат по северното ти-
хоокеанско крайбрежие и югоизточните час-
ти на континента. Най-малки са те в полу-
остров Калифорния и вътрешните плата на 
Южните Кордилери.

В северната част на континента преоб-
ладаващите ветрове са с посока от запад 
на изток. 

Фиг. 1. Фактори на климата в Северна Америка 
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От Атлантическия океан към Северна Америка през лятото се движат 
урагани (фиг. 2) с опустошителна сила. Когато над континента се срещнат 
влажен и топъл със сух и студен въздух, се образува торнадо (фиг. 4), 
което също може да доведе до разрушения и човешки жертви.

Климатични пояси в Северна Америка
Континентът е разположен върху географски ширини, в които са 

представени всички основни и преходни климатични пояси на Северното 
полукълбо, с изключение на екваториалния (фиг. 3).

Северните острови и полуострови на континента попадат в арктич-
ния (полярния) пояс. Температурата превишава 0 °С само в някои край-
брежни райони през юни – август. През зимата температурата на въздуха 
в Гренландия пада до –70 °С. Валежите са предимно от сняг. Част от ос-
тровите и водите между тях са покрити от сняг и лед.

Субарктичният (субполярният) пояс обхваща северните континен-
тални райони. Зимата е продължителна и студена, но през краткото лято 
температурите на въздуха достигат до 10 – 15 °С.

По-голямата част на Северна Америка е разположена в умерения 
пояс, който се отличава с четири сезона. Има две разновидности. По-от-
далечените от океаните вътрешни райони се отличават с континентален 

Фиг. 3. Климатични пояси в Северна Америка

Фиг. 2. Космическа 
снимка на ураган в 
близост до полуостров 
Флорида 
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Фиг. 4. Торнадо

Какво научихме?
Най-важни климатични фактори в Северна Америка са разположението 

и от екваториални до полярни ширини, близостта до три от океаните на 
Земята и релефните особености на континента. Важна климатична роля има 
движението на въздушни маси и крайбрежни 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 климатични пояси с изключе-
ние на екваториалния. Широко разпространение в Кордилерите има планин-
ската климатична област.

А р х и М Е Д И Я
• „Хладилникът на Север-
на Америка“ – така нари-
чат залива Хъдсън. Сту-
дените въздушни маси 
над него често се спускат 
далече на юг и силно охлаж-
дат континента.
• Най-ниската темпера-
тура в континенталната 
част на Северна Америка е 
регистрирана през 1947 г. 
в селището Снъг, Аляска, 
като тя е била  –63 °С.
• Ежегодно в Северна 
Америка от торнадо заги-
ват средно около 50 души, 
а ранените са над 1000.

умерен климат. Характерни за него са по-големите разлики между сту-
дена зима и горещо лято. Атлантическото и тихоокеанското крайбрежие 
имат океански умерен климат с по-мека зима и по-прохладно лято.

На юг от умерения е преходният субтропичен пояс, който достига до 
полуостров Флорида и Мексиканския залив. Отличава се с два основни 
сезона: мека зима и горещо лято. Климатично влияние върху атлантиче-
ското крайбрежие оказва редуването на влажни и сухи мусони.

Тропичният пояс обхваща пространство между Антилските остро-
ви и полуостров Калифорния. Отдалечените от двата океана вътрешни 
райони се отличават със сухи и горещи въздушни маси. По крайбрежието 
и на островите влажността е по-голяма, а валежите – по-чести.

Субекваториалният пояс е преходен към екваториалния (вижте 
урок 5) и заема само Панамския провлак. Въздушните маси са горещи, но 
близостта до двата океана обуславя тяхната по-голяма влажност. Валежи-
те падат предимно през лятото.

Планинска климатична област
Обхваща Кордилерите. Характеризира се с по-ниски температури, 

повече облаци, валежи и снежна покривка. С планински климат се отли-
чават и най-високите ридове на Апалачите.

Въпроси и задачи
1.   Как се нарича течението, което протича 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 съ-

седните равнинни територии?

 Използвайте климатограмата на фиг. 3 и определете кога в субтропич-
ния пояс на Северна Америка има най-високи температури и падат най-
много валежи. Сравнете с умерения и посочете приликите и разликите.
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Води в Северна Америка19
Континентът разполага с по-малко количество речни и по-голямо количество езерни и лед-

никови води в сравнение с Южна Америка. Отличава се също по вида и главните направления 
на речната мрежа. 

Сравнете основните релефни форми в Северна и Южна Америка. Каква е ролята им за речната 
мрежа на двата континента?

За разлика от Южна Америка, в Северна Америка са 
се оформили три отточни области (фиг. 1). Главният 
вододел спрямо Тихия океан е разположен по билата на 
Кордилерите. Тихоокеанската отточна област е най-
малка по площ. Заема само около 1/6 от повърхността на 
континента, но се отличава с пълноводни реки.

По-нисък е вододелът между Атлантическия и Се-
верния ледовит (Арктическия) океан. Най-голям обхват 
на континента има атлантическата отточна област. 
В нея протича най-дългата и пълноводна река в Северна 
Америка – Мисисипи.

На север е арктическата отточна област. Долните 
течения на реките в нея замръзват през зимата.

Във вътрешните райони на Кордилерите се формира 
безотточна област.

Реки
Мисисипи извира от Централните равнини (вижте 

урок 16, фиг. 1), но нейните главни притоци водят начало-
то си от Кордилерите и Апалачите. Заедно с десния си при-
ток Мисури тя протича на около 6 400 km и е третата по 
дължина река в света. Водосборният ѝ басейн заема около 
15% от площта на Северна Америка. Използвайте фиг. 2 и 
посочете други големи притоци на Мисисипи.

Мисисипи се влива в Мексиканския залив чрез голяма 
делта (фиг. 2). Използва се за корабоплаване, като океан-
ски кораби могат да навлизат на около 300 km навътре сре-
щу течението на реката.

Чрез хидрограмата на р. Мисури, представена на 
фиг. 2, определете през кой сезон е нейното маловодие.  

Използвайте фиг. 2 и посочете други големи реки, вли-
ващи се в Атлантическия океан.

Маккензи е втората по дължина река в Северна Аме-
рика. Тя води началото си от Голямото Робско езеро и се 
влива в Северния ледовит океан. Водите ѝ могат да се из-
ползват за корабоплаване, но през периода от октомври до 
април са замръзнали.

Река Колорадо извира от Кордилерите и се влива в Ти-
хия океан. На нея е изграден един от най-големите язовири 

Фиг. 1. Отточни области и главен 
вододел в Северна Америка
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Фиг. 2. Най-големите реки и езера в Северна Америка

в Северна Америка (фиг. 3). По течението ѝ се е образувал прочутият Го-
лям каньон (вижте урок 16, фиг. 2).

Езера                                                               
С най-голямо значение са Големите езера (фиг. 4) в източната част 

на континента – Горно, Хюрън, Мичигън, Ери, Онтарио (фиг. 2). Общо 
в тях се съдържа около 1/5 от прясната вода на планетата. Горното езеро е 
най-голямото по площ сладководно езеро в света. 

Големите езера са свързани помежду си с проливи или изкуствено 
прокопани канали и се използват за корабоплаване. Протоците и изкустве-
ните канали, както и крайбрежните езерни води замръзват през периода от 
декември до април. Между езерата Онтарио и Ери се намира известният 
Ниагарски водопад (фиг. 2).

Голямото солено езеро е разположено в безотточната област на конти-
нента (фиг. 1 и 2). То е най-голямото солено езеро в Западното полукълбо.

В Северна Америка има големи количества вода във вид на ледници – 
предимно в Гренландия (фиг. 5), арктическото крайбрежие на континента 
и по високите билà на Кордилерите. В Гренландия са съсредоточени около 
1/5 от запасите на лед в света.

Фиг. 3. Яз. „Хувър” на 
р. Колорадо
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По-голямата част от подземните води на Северна 
Америка се намират в близост до пълноводните реки. Из-
ползват се за напояване, в промишлеността и за водоснаб-
дяване на селищата.

Някои води в земните недра на континента се нагря-
ват в горещи скали и излизат на повърхността като извори. 
Характерна част от тях са гейзерите* (фиг. 6).

Какво научихме?
Северна Америка разполага с разнообразни и относител-

но равномерно разпределени водни богатства. За разлика от 
Южна Америка, в нея има три отточни области. Речната 
система на най-голямата река на континента – Мисисипи, е 
насочена на юг и се подхранва предимно от водите на Корди-
лерите и Апалачите.

Голямо водно богатство на Северна Америка са езерата 
и ледниците. Сред езерата се отличават сладководните Го-
леми езера. Значителни запаси от лед има в Гренландия. 

Реките и езерата играят важна стопанска роля. Повече-
то са плавателни, но част от тях замръзват през зимата.

А р х и М Е Д И Я
• Мисисипи е най-голямата река в Северна 
Америка, но нейният общ годишен отток 
е около 10 пъти по-малък от този на Ама-
зонка.
• Големите езера и реките Мисисипи и Сейнт 
Лорънс са свързани помежду чрез протоци и 
плавателни канали. Така може да се осъщест-
ви вътрешноконтинентално речно плаване 
между делтата на Мисисипи и естуара на 
Сейнт Лорънс. Общото речно разстояние 
между тях е почти 8 000 km.
• Ако ледът в Гренландия се разтопи, ни-
вото на Световния океан ще се повиши с 
около 7 m.

Въпроси и задачи
1.   Коя е най-дългата река, вливаща се в Северния ледовит 

океан:
 а/ Мисури;      б/ Маккензи;     в/ Мисисипи?
2.  Големият каньон е на река:
 а/ Мисисипи;      б/ Колорадо;      в/ Юкон.
3.   Използвайте природна карта и други допълнителни из-

точници и подредете в списък десетте най-големи по 
площ езера в Северна Америка.

    Използвайте допълнителни източници и напишете 
кратко съчинение за ледниците в Гренландия.

Фиг. 5. Ледникова покривка в Гренландия

Фиг. 6. Гейзерът Касъл в Йелоустоун

Фиг. 4. Големите езера – снимка от 
Космоса
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Климатът и водите в Северна Америка 
(практическа дейност)20

В този урок ще попълваме контурни карти, като изобразим климатичните пояси и посо-
чим имената на главните реки и езера в континента. Ще съставим климатограма и хидрогра-
ма на конкретни географски обекти чрез данни за климата и водите за всеки от месеците в 
годината.

Подгответе се преди урока. Трябва добре да познавате уроци 18 и 19. Необходими са ви следни-
те пособия и материали: природна карта на Северна Америка, контурни карти на климатичните 
пояси и водите, линия, цветни моливи, черен, червен и син химикал.

Задача 1.    Използвайте контурната карта от учебната тетрадка и очер-
тайте границите на климатичните пояси в Северна Амери-
ка. Оцветете ги с различни цветове и ги надпишете. Обо-
значете крайбрежните студени и топли океански течения. 
Необходимата ви информация ще намерите в урок 18, гео-
графската карта в училище или вашия атлас. 

Задача 2.  На фиг. 1 е представено географското положение на Ню 
Йорк (САЩ). Сравнете с контурната карта от задача 1 и по-
сочете в кой климатичен пояс се намира този град.

   В табл. 1 са представени данни за температурата и валежи-
те в Ню Йорк за всеки от месеците в годината. Чрез тях и 
по модела, показан на фиг. 2, съставете във вашата тетрадка 
климатограма на града. Използвайте примерите за месеци-
те януари, февруари и март. 

   Кои са сезоните с максимални стойности на температу-
рата и валежите в Ню Йорк?

Фиг. 1. Географско 
положение на Ню Йорк

Месец Температура (°С) Валежи  
(mm)

януари –0,5 102
февруари 0,5 86
март 4,5 118
април 11,0 109
май 16,0 96
юни 22,0 69
юли 24,5 78
август 23,5 79
септември 20 81
октомври 14 89
ноември 8 96
декември 5 105

Табл. 1. Месечно разпределение на температурите 
и валежите в Ню Йорк

Фиг. 2. Графична основа 
на климатограма
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Задача 3.	 	Използвайте	контурната	карта	от	учебната	тетрадка	и	на-
несете	имената	на	главните	езера,	реки	и	по-големите	им	
притоци	в	Северна	Америка.	Необходимата	ви	информа-
ция	ще	намерите	в	урок 19,	географската	карта	в	училище	
или	вашия	атлас.		

Задача 4.		 	На	фиг. 3	е	представенa	речната	система	на	Мисисипи	–	
най-голямата	река	в	Северна	Америка.	Сравнете	с	контур-
ната	карта	от	задача	1	и	посочете	в	кои	климатични	пояси	
протича	реката. 

    В	табл. 2	са	представени	данни	за	оттока	на	Мисисипи	при	
станция	„Виксбърг“	за	всеки	от	месеците	в	годината.	Чрез	
тях	и	по	модела,	показан	на	фиг. 4,	съставете	във	вашата	
тетрадка	хидрограма	на	реката.	Използвайте	примерите	за	
месеците	януари,	февруари	и	март.		

   Кои са сезоните с най-голям и най-малък отток на Миси-
сипи?

Месец Дял от годишния  
отток (%)

януари 9,0
февруари 10,0
март 11,0
април 13,0
май 12,5
юни 9,0
юли 7
август 6,5
септември 4,5
октомври 5,0
ноември 5,5
декември 7,0

Фиг. 3. Станция 
„Виксбърг”, р. Мисисипи

Табл. 2. Месечно разпределение на 
оттока в р. Мисисипи

Фиг. 4. Графична основа 
на хидрограма

Две задачи за домашна работа:
 1.	 Потърсете	информация	за	планинските	ледници	в	Северна	Америка.	Из-

ползвайте	помощта	на	вашите	родители	или	учители.	Напишете	кратък	
доклад	по	темата	в	следната	последователност:	географско	положение,	
форма	и	размери,	любопитни	факти.

2.		 Използвайте	природна	карта	на	Северна	Америка	и	посочете	други	реки	
(освен	посочените	в	урок	19	),	вливащи	се	в	Северния	ледовит,	Атлан-
тическия	и	Тихия	океан.	Напишете	списък	с	имената	им	във	вашата	те-
традка.
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Природни зони в Северна Америка21
Между природните зони на Северна и Южна Америка има много сходни черти – например 

разположението на Кордилерите и Андите в близост до Тихия океан или редуването на клима-
тичните пояси между екваториалните и полярните географски ширини. В Северна Америка 
обаче природните зони с най-голям обхват са други.

Кои са климатичните пояси с най-широко разпространение в Северна Америка?

Полярни пустини
Обхващат Гренландия и редица острови и полуос-

трови в северната част на континента (фиг. 1). Използ-
вайте урок 18 и характеризирайте факторите и еле-
ментите на климата в тази зона. През по-голямата 
част от годината земната повърхност е покрита с лед и 
сняг. По крайбрежията има каменисти почви, мъхове, 
лишеи, полярен мак. Типични за богатите на риба мо-
рета и заливи са тюлените и птиците. Арктически-
те ледове и крайбрежия се обитават от полярна мечка, 
вълк, лисица, овцебик (фиг. 2), морж, белуга, косат-
ка. На север от Полярната окръжност (вижте урок 18, 
фиг. 1) се наблюдават полярни дни и нощи.

Тундра 
Обхваща широка ивица от северната част на конти-

нента. Отличава се със субполярен климат, за който са 
характерни продължителна студена зима и кратко про-
хладно лято. Реките и езерата замръзват за около 6 – 7 
месеца. Кои са най-големите реки и езера в тази зона?

Растителността е представена от мъх, блатни тре-
ви, хвойна, трепетлика, боровинка и ниски дървета – 
ела, върба, бреза. Типични са оцветените в бяло живот-
ни – вълк, лисица, заек, яребица, чайка. По-едри трево-
пасни животни са лосът и еленът (фиг. 3). 

Гори на умерения географски пояс
Тази зона е представена от иглолистни и широко-

листни гори. Иглолистните се наричат тайга (фиг. 4). 
По-голямата част от нея заема широка ивица на север в 
зоната, а по-малката е по тясното тихоокеанско крайбре-
жие (фиг. 1). Широколистните гори са на юг от тайга-
та и са разположени предимно в Централните равнини 
(виж те урок 16, фиг. 1).

Климатът е умерен с характерните за него 4 сезона, 
като по атлантическото крайбрежие е по-влажен. Реките 
са пълноводни, а езерата – големи. Посочете ги, като 
използвате урок 19, фиг. 2. Преобладават кафявите и 
сивите горски почви. Живата природа се отличава с го-

Фиг. 1. Природни зони в 
Северна Америка

Фиг. 2. Овцебик

Фиг. 3. Елен карибу
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лямо разнообразие – бор, ела, смърч, бреза, дъб, бук, 
кестен, мечка (фиг. 4), вълк, лисица, лос, снежен ко-
зел, бобър и др. Изберете някое от посочените расте-
ния или животни и напишете кратка характеристика 
за него във вашата тетрадка. Южните райони на тази 
зона се отличават с висока гъстота на населението и ак-
тивна стопанска дейност.

Степна зона
Заема Големите равнини на изток от Кордилерите 

(вижте урок 16, фиг. 1) и се обозначава като прерии. 
Климатът в северната им част е умереноконтинентален, 
а в южната – субтропичен. Валежите са малко, защото 
зоната е отдалечена както от Тихия, така и от Атланти-
ческия океан. Тук протичат много от притоците на Ми-
сисипи. На север преобладават черноземните, а на юг – 
червеноземните почви. Растителността е предимно от 
треви (фиг. 5). Типичен представител на животинския 
свят е бизонът. Поради рязкото намаляване на броя 
на тези животни те са защитени и обитават специално 
създадени резервати*. Срещат се също койот, лисица, 
пуйка, различни гризачи и влечуги. Значителни части 
от прериите са превърнати в земеделски площи.

Твърдолистни вечнозелени гори и храсти 
Тази зона заема много малка ивица от тихоокеан-

ското крайбрежие. Отличава се със субтропичен кли-
мат. Типичен представител на растителността е гигант-
ската секвоя (фиг. 6). Животинският свят е представен 
от пума, рис, лешояд.

Влажни тропични гори и савани
Разпространени са в южната част на континента. 

Климатът е субтропичен и тропичен, а в най-южните 
територии на Панамския провлак – субекваториален. 
Преобладават червеноземни, червено-кафяви и жъл-
тоземни почви. Влажни гори в естествен вид са съх-
ранени предимно в планинските подножия. Типични за 
тях са махагоновото дърво, палмата, бамбукът. Голя-
ма част от територията е превърната в земеделски пло-
щи, заети от захарна тръстика, кафе, какао, банани. 

Саваните се срещат по океанските крайбрежия и 
са с преобладаваща тревна растителност, кактуси, 
храсти, акации. Животинският свят е разнообразен – 
ягуар, алигатор (фиг. 7), маймуна, мравояд, папагал, 
колибри.

Пустини и полупустини
Заемат полуостров Калифорния и части от Кордиле-

рите. Сухият климат в тях е силно повлиян от студеното 
Калифорнийско течение (вижте урок 18, фиг. 2). Сре-

Фиг. 4. Тайгата

Фиг. 5. Прерии в подножието на 
Кордилерите

Фиг. 6.  Секвоя

Фиг. 7.   Алигатори



63 

Какво научихме?
В Северна Америка са представени почти всички при-

родни зони. По-голямата част от територията на конти-
нента се отличава със сурови природни условия – в ледени-
те и тропичните пустини, тундрата, тайгата и високите 
планини. С по-благоприятни характеристики са зоните на 
широколистните и тропичните гори, прериите и саваната. 
Природата в някои от тях е силно видоизменена от стопан-
ската дейност на човека.

Въпроси и задачи
1. Коя природна зона в Северна Америка е с преобладаваща 

иглолистна растителност: 
 а/ савана;   б/ тундра;    в/ тайга?
2.  Kакъв е климатът в зоната на твърдолистните вечно-

зелени гори и храсти:
 а/ умерен;   б/ субтропичен;   в/ субполярен?
3.  През кои природни зони ще преминете, ако се движите 

по права линия между най-южната част на о. Гренландия 
и най-южната част на полуостров Калифорния? Запише-
те тяхната последователност в тетрадката си. Из-
ползвайте карта на континента и фиг. 1.

  Латинското име на един от видовете колибри е 
Selasphorus rufus. Всяка година тези птици прелитат ог-
ромно разстояние между Аляска и Мексиканския залив. 
Напишете кратко съчинение за тях и техните миграции.

Фиг. 8. Пустинята Мохаве, САЩ

Фиг. 9. Мечки гризли

щат се малки храсти (фиг. 8), кактуси, койоти, гуще-
ри, змии, гризачи, скорпиони. 

Планинска област
Обхваща високите вериги на Кордилерите и има 

най-голяма площ сред природните зони на континента. 
Над 2000 m надморска височина има сходно с Андите 
последователно височинно изменение на пейзажите 
(вижте урок 8, фиг. 8). От животните се срещат кафява 
мечка (гризли – фиг. 9), черна мечка (барибал), снеж-
на коза, дебелорог овен (фиг. 10).

Фиг. 10. Дебелорог овен

А р х и М Е Д И Я
Между отделните природни зони има постепенни преходи, 
които обозначаваме като смесени зони, например:
• между тундра и тайга – лесотундра;
• между широколистна и иглолистна гора – смесена гора;
• между широколистна го ра и степ – лесостеп;
• между степ и пустиня или между пустиня и савана – полу-
пустиня.
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Население и политическа карта  
на Северна Америка22

Северна и Южна Америка се отличават по своето географско положение. Нееднакво е също 
разпределението на отделните природни зони във всяка от тях. Много са и различията в начи-
ните, по които ги заселват индианците и ги колонизират европейците. Всичко това отличава 
континенталната част на Северна Америка по отношение на характеристиката на нейните 
народи, култури, страни и стопански дейности. Повече общи черти се забелязват само в Ка-
рибско море и неговите крайбрежия.  

Кои природни зони в Северна Америка са по-привлекателни за живот и стопанска дейност?

Брой и разпределение на населението
Северна Америка не е сред многолюдните континенти на света – 

населението ѝ е около 580 млн. души. По този показател тя е по-голяма 
само от Южна Америка и Австралия. Използвайте данните от урок 15 
и изчислете средната гъстота на населението в Северна Америка.

Най-гъсто населени и с най-големи градове са Приатлантическата 
низина, Централните равнини, Мисисипската низина, някои от южните 
платà на Кордилерите, островите и крайбрежията на Карибско море. 
Най-многолюдни са градовете Ню Йорк и Мексико. Във всеки от тях 
живеят по над 20 млн. души. На фиг. 1 са представени и други големи 
северноамерикански градове. Общото им население е около 1/6 от това 
на континента. 

Фиг. 1.   Гъстота на населението и най-големи 
градове в Северна Америка

На фиг. 2 са показани най-многолюдните северноамерикански стра-
ни. Само в САЩ, Мексико и Канада живее общо около 85% от насе-
лението на континента. Най-голяма е САЩ с около 330 млн. жители. 
Изчислете относителния дял на нейното население от общото на Се-
верна Америка. 
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Фиг. 2.   Най-многолюдни и най-гъсто населени 
страни в Северна Америка

Фиг. 3.   Потомци на 
маите в Мексико

Фиг. 4.   Индианско семейство в Аляска

Расов състав, племена и народи
Преди Великите географски открития броят на индианците в Се-

верна Америка е около 20 млн. души, разделени на близо 400 племена. 
Днес те са около 15 млн. души, което представлява едва 3% от населе-
нието на континента. Най-много са в Мексико, където живеят потомци 
на маите (фиг. 3) и ацтеките. Повечето индианци на САЩ (фиг. 4) 
и Канада са в резервати*. Преобладаващата част от жителите на Грен-
ландия са ескимоси (фиг. 5).

Фиг. 5.   Ескимос
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По-голямата част от северноамериканците са с европейски произ-
ход (фиг. 6) – британци*, французи и испанци. Потомците на насил-
ствено докараните в миналото африканци са около 1/10 от жителите 
на Северна Америка. В южните части на континента и островите на 
Карибско море преобладават тези със смесен произход – най-вече ме-
тиси и мулати.  

Населението в северната част на континента говори предимно ан-
глийски език, а в южната – испански. Най-разпространените религии 
са протестантството и католицизмът. 

Политическа карта
Над 80% от територията на континента е заета от 2 страни – Канада 

и САЩ. Тяхното формиране става чрез завладяването на индиански 
земи от европейските заселници. Повечето северноамерикански стра-
ни днес са независими, с изключение на няколко острова. Преоблада-
ваща форма на управление е републиканската. Официален държавен 
глава за някои страни от Карибско море е британският монарх. 

Използвайте контурната карта в учебната тетрадка и оцветете 
териториите на отделните страни в Северна Америка. Надпишете 
техните имена, както и тези на столиците им. Използвайте фиг. 1 
или друга карта и чрез допълнителен знак добавете някои главни гра-
дове на континента, които не са столици. 

Какво научихме?
В Северна Америка живеят около 580 млн. души. Повечето от тях са по-

томци на европейски заселници. Те населяват предимно югоизточната част 
на континента. Над 3/4 от територията му е заета от големи държави – 
Канада, САЩ и Мексико. В Карибско море има множество малки островни 
страни.

Въпроси и задачи
1.  Използвайте фиг. 2 и посочете примери за страни с най-голяма и най-

малка гъстота на населението.
2.  Сравнете  фиг. 1 и 2 и посочете в кои страни са най-големите градове на 

континента.
3.  Съставете списък на островните страни в Карибско море.
 Използвайте допълнителни източници и напишете кратко съчинение за 

ескимосите.

Фиг. 6.   Уолстрийт,  
Ню Йорк

Фиг. 7.   Известната 
певица Бионсе Ноулс е 
мулатка

А р х и М Е Д И Я
• Квебек е провинция в Канада, където освен ан-
глийският като официален език се използва и френ-
ският.
• Остров Испаньола (Хаити) е вторият по голе-
мина в Карибско море. Преобладаващата част от 
населението му е от негроидната раса. Разделен е 

от две държави – Хаити и Доминиканска република. 
В първата официален език е френският, а във вто-
рата – испанският.
• Най-малката страна в Карибско море е Сейнт 
Китс и Невис. Площта º е едва 261 кm2, а населе-
нието – около 40 000 души.



67 

Стопанство на Северна Америка23
Трите най-големи страни на континента – САЩ, Канада и Мексико, са сред лидерите на съ-

временното световно стопанство. Отличават се както с големи природни богатства, така и с 
модерни технологии за тяхната обработка. Те са огромен пазар за предлагане и търсене на раз-
нообразни производства и услуги. По-малките североамерикански страни са по-слабо развити.

На какви полезни изкопаеми са богати земните недра на Северна Америка? Кои природни зони 
на континента са най-привлекателни за живот и стопанска дейност на населението?

Фактори за развитие на стопанството
Континентът разполага с достатъчно природни богатства за разно-

образни стопански дейности. Крайбрежните райони на Атлантическия 
и Тихия океан и устията на реките, вливащи се в тях, дават възможност 
за изграждане на селища, пристанищна дейност и риболов. Мисисип-
ската низина и Големите и Централните  равнини са подходящи за зе-
меделие. Северните райони на континента са богати на гори. В близост 
до находищата на полезни изкопаеми се развиват добивни и обработва-
щи дейности (фиг. 1).

Фиг. 1. Основни 
стопански дейности 
в Северна Америка
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Същевременно някои от природните дадености на континента на-
маляват възможностите за стопанска дейност. Например студеният 
климат на север ограничава развитието на редица производства. По-
слабо усвоени са също високите планински райони на Кордилерите. 

Важна роля за бита и стопанското развитие играят колониалното 
наследство, расовите особености, традициите и културата на населе-
нието. Северната част на континента (Канада, САЩ) е колонизирана 
предимно от Великобритания*, Франция, Германия и Нидерландия*. 
Техните представители пренасят нови идеи и производства от по-мо-
дерно развитите си страни. Същевременно Мексико,  по-малките стра-
ни на континента и островите в Карибско море дълго време са предим-
но под влиянието на Испания.

Най-голяма роля за развитието на Северна Америка играят САЩ, 
Канада и Мексико. Общо в тях се извършват близо 95% от стопанските 
дейности на континента.

Основни стопански дейности
В Северна Америка се добиват почти всички полезни изкопае-

ми, като с най-голямо значение са въглищата, нефтът, природният газ, 
медните, оловно-цинковите и урановите руди (фиг. 1). По дърводобив 
САЩ и Канада са сред първите страни в света. 

В по-северните райони на континента се развиват лов и пасищно 
животновъдство. Типично за по-южните плодородни равнини и ни-
зини е модерното едро фермерско земеделие (фиг. 2, 3). Отглеждат се 
пшеница, царевица, памук, тютюн, говеда, свине, овце.

В Мексико, по-малките страни и островите на Карибско море пре-
обладават семейните ферми. Отглеждат се царевица, ориз, захарна 
тръстика (фиг. 4), кафе, банани.

Северна Америка е един от модерните световни центрове за произ-
водство на електроенергия, метали, трактори, автомобили, локо-
мотиви, кораби, самолети, космическа техника (фиг. 5), електро-
ника, химикали, хранителни и текстилни изделия. Тяхното произ-
водство е съсредоточено предимно в САЩ, Канада и Мексико.

Транспортът на Северна Америка се отличава с гъста и модерна 
шосейна, железопътна и тръбопроводна мрежа, големи пристани-
ща (фиг. 6) и летища. Труднопреодолимо препятствие за сухоземния 

Фиг. 2. Жътва в Канада

Фиг. 3. Кравеферма  
в САЩ

Фиг. 4. Събиране на 
захарна тръстика в 
Ямайка

Фиг. 5. САЩ е световен лидер в авиацията и 
космонавтиката

Фиг. 6. Пристанище Хюстън, САЩ
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транспорт са Кордилерите. В южните страни на конти-
нента транспортната мрежа е много по-слабо развита. 
Като използвате информацията от урок 19, посочете 
главните речни пътища на Северна Америка. 

Туризмът в Северна Америка е много добре развит. 
Ню Йорк и Маями (вижте урок 24, фиг. 1, 4) са сред 
най-посещаваните градове в света. Голяма туристиче-
ска привлекателност имат също природни обекти като  
Ниагарският водопад (вижте урок 19, фиг. 2), Маму-
товата пещера (фиг. 7) и Големият каньон (вижте 
урок 16, фиг. 2), както и курортни центрове като Ака-
пулко (фиг. 8) и Аспен (фиг. 9).

Какво научихме?
Северна Америка е един от лидерите на съвременното 

световно стопанство. Континентът разполага с доста-
тъчно природни богатства за разнообразни производства. 
САЩ и Канада имат модерни стопанства – отличават се с 
едро земеделие, силно развити обработващи и обслужващи 
дейности. Трето по стопанско значение е Мексико. Малките 
страни от континента и островите в Карибско море са по-
слабо развити.

А р х и М Е Д И Я
• Стопанското производство на Северна Америка е по-голя-
мо 3 пъти в сравнение с това на Южна Америка и 4 пъти в 
сравнение с африканското.
• Около 1/3 от всички въздушни пътнически превози в све-
та се осъществяват със самолети на страни от Северна 
Америка.  
• НАФТА е съкращение на търговска организация, ос нована 
от САЩ, Канада и Мексико.

Въпроси и задачи
1.  Кои са най-слабо и най-добре усвоените природни зони в 

Северна Америка? 
2.  Дайте примери за северноамерикански страни с по-сла-

бо развито стопанство.
3.  Съставете списък във вашата тетрадка с природни 

туристически обекти, градове или страни от Северна 
Америка, които искате да посетите. Отбележете ги в 
контурната карта. 

  Северна Америка е родината на много земеделски култу-
ри. Проучете кои са те и ги запишете в тетрадката си.

Фиг. 7. Мамутовата пещера, САЩ

Фиг. 8. Акапулко, Мексико

Фиг. 9. Аспен, САЩ
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Страни в Северна Америка. САЩ и Канада24
В Северна Америка има повече страни в сравнение с Южна Америка, но много от тях са 

малки острови в Карибско море. Ще се запознаем с двете най-големи държави на континента.

Използвайте политическа карта и знанията от урок 22, за да съставите списък на страните 
от континента и техните столици.

Съединените американски щати (САЩ) и Канада заемат над 4/5 от 
територията на континента (вижте урок 22, фиг. 2).

САЩ обхваща 9,8 млн. km2 и е на трето място в света по площ. 
Части от нея са също Аляска и Хавайските острови.

Използвайте информацията от уроци 16,18,19, 21 и определете:
– основните релефни форми, върху които е разположена САЩ;
– климатичните различия в отделните райони на страната;
– най-важните ѝ реки и езера;
– природните зони, разпространени в нея.
В САЩ живеят около 330 млн. души. Над 3/4 от тях са наследници 

на преселници от Европа, а близо 20% са потомци на африканци или 
смесени раси. Индианците са едва около 2% и голяма част от тях жи-
веят в резервати*. Най-разпространен език в САЩ е английският, но в 
южните райони се използва и испанският. Повечето жители на страна-
та са християни  – предимно протестанти.

Най-гъсто населени са приатлантическите райони на САЩ (вижте 
урок 22, фиг. 1). Около 1/4 от жителите на страната са съсредоточени 
в 10 мегаполиса* с по над 5 млн. души. Ню Йорк (фиг. 1) има 20 млн. 
жители и е световен стопански, политически и културен център. Втори 
по големина е Лос Анджелис (фиг. 2) с 12 млн. жители. Типични за 
големите градове са небостъргачите (фиг. 3, 4).

САЩ е високо развита страна, световен лидер във всички добив-
ни, обработващи и обслужващи стопански дейности (вижте урок 23, 
фиг. 1, 3, 5, 6, 7). Годишно се посещава от около 80 млн. чуждестранни 
туристи.

Територията на САЩ е разделена на 50 щата. Столица е Вашингтон 
(фиг. 5).

Канада е по-голяма от САЩ (около 10 млн. km2) и е втора по площ 
в света. Характерна особеност на нейното географско положение е из-
лазът на три океана. Поради близостта до Арктика голяма част от тери-
торията ѝ се отличава със сурови природни условия. 

Използвайте информацията от уроци 16,18,19, 21 и определете:
– основните релефни форми, върху които е разположена Канада;
– климатичните различия в отделните части на страната;
– най-важните ѝ реки и езера;
– природните зони, разпространени в нея.
Канада има по-малко население – 37 млн. души. Кои са причини-

те? Те също са предимно потомци на преселници от Европа – главно 
от Великобритания и Франция. Над 80% от канадците са от европеид-
ната раса. Близо 10% са наследници на африканци или смесени раси. 
Индианците са само около 3%. В страната има два официални ези-

Фиг. 1. Ню Йорк

Фиг. 2. Лос Анджелис

Фиг. 3. Чикаго

Фиг. 4. Маями

Фиг. 5. Конгресът на 
САЩ във Вашингтон
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ка – английски и френски. По-голямата част от населението изповядва 
християнство – предимно католицизъм.

Повечето канадци живеят между атлантическото крайбрежие, Го-
лемите езера и залива Хъдсън (вижте урок 22, фиг. 1). Над 1/3 от жи-
телите на страната са съсредоточени в 6 града. Най-голям сред тях е 
Торонто (фиг. 6) с 6 млн. души. Втори по големина е Монреал (фиг. 7) 
с около 4 млн. жители.

Канада също е високо развита страна. Стопанството ѝ е сред пър-
вите 10 в света. Значителна роля за нейното развитие играят добивните 
дейности – риболов, дърводобив, зърнопроизводство, добив на полез-
ни изкопаеми. Между Канада и САЩ има тесни стопански връзки.

Територията на Канада е разделена на 10 провинции и 3 територии. 
Столица е Отава (фиг. 8).

Какво научихме?
В Северна Америка има близо 40 страни, но по-голямата част от тях са 

малки острови в Карибско море. Само САЩ и Канада заемат над 3/4 от нейна-
та територия. Те са високо развити страни, но се отличават по географско 
положение, природни дадености, население и стопански дейности. Много по-
голяма като население и стопанство е САЩ.

А р х и М Е Д И Я
• Всеки осми жител на САЩ 
живее в Калифорния, който 
е най-многолюдният щат 
на страната.
• Най-използваните езици 
сред индианското населе-
ние на САЩ са навахо, дако-
та и чероки.
• В САЩ живеят около 
200 000 българи.
• Официален държавен гла-
ва на Канада е кралят или 
кралицата на Великобрита-
ния.
• Квебек е провинция в Ка-
нада, където над 80% от 
населението говори френ-
ски език.
• Между САЩ и Канада е 
най-дългата в света не-
охранявана междудържавна 
граница.

Въпроси и задачи
1.  Кои са приликите и разликите в географското положение на САЩ и Канада?
2.  Как влияят природните дадености върху населението и стопанските 

дейности в двете страни?
  Съставете таблица в тетрадката си, за да сравните САЩ и Бразилия 

по следните показатели: географско положение, площ, природни области, 
население, основни стопански дейности.

Фиг. 6. Торонто

Фиг. 7. Монреал

Фиг. 8. Парламентът на Канада в Отава
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Да изследваме континента, като 
„пътешестваме“ (практическа дейност)25

В този урок ще „пътешестваме“ по географската карта. Ще изследваме природата и стра-
ните на Северна Америка по избрани маршрути. 

Ще са ви необходими познания от досегашните уроци за континента, природна и политическа 
карта и атлас.

Разделете се на три изследователски групи и изберете водачи. 
Всяка група има различен маршрут (фиг. 1) и транспорт.  Водачи-
те указват географските обекти, а останалите „пътешественици“ 
ги коментират и записват в своите тетрадки – природни зони, ре-
лефни форми, реки, езера, брегови форми, страни и толици.

Маршрутите на „пътешествието“
Всяка изследователска група получава име, свързано с нейния 

маршрут:
– група „Панамериканска магистрала – 2“. Вашата група ще 
продължи „пътуването“ от урок 12 (маршрут № 1 на фиг. 1) с 
джипове. Начален пункт е Панама – столицата на едноименната 
страна. В началото маршрутът ви е през няколко столици: Сан 
Хосе (Коста Рика) – Манагуа (Никарагуа) – Тегусигалпа (Хонду-
рас) – Сан Салвадор (Салвадор) – Гватемала (Гватемала) – Мек-
сико (Мексико). След това продължава през САЩ и Канада до 
крайния пункт в Прудоу Бей (Аляска, САЩ).


Фиг. 1. Изследователски маршрути в Северна Америка
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Дължината на маршрута е около 12 000 km. Ако се изминават 
средно по около 350 – 400 km на ден, такова пътуване (фиг. 2) 
реално може да продължи около 1 месец;
– група „Авиационно наблюдение“. Вашата група ще пътува с 
20-местен самолет на височина 2 – 3 km. Начален пункт е летище 
Кенеди в Ню Йорк, САЩ. Полетът е до летището на Ванкувър, 
Канада (фиг. 3). Въздушният маршрут (маршрут № 2 на фиг. 1) е 
дълъг около 4 000 km. При скорост 350 – 400 km/h продължител-
ността на пътуването е около 10 – 12 чàса;
– група „Карибски пирати“. Вашата група ще извърши „плава-
не“ с фрегата по морски маршрут, като премине край най-голе-
мите пиратски бази (фиг. 4), съществували през XVI – XVIII в. 
в Карибско море. Дължината на маршрута е около 8 500 km. Ако 
средно на ден се изминават по 250 – 300 km, такова пътуване  ре-
ално може да продължи около 1 месец.

Описание на пътешествието
След достигането на крайната цел всеки водач на изследова-

телска група представя пред класа резултатите от „пътешестви-
ето“, като използва стенна карта. Другите участници от групата 
допълват разказа с факти и примери.

Задача за домашна работа
Напишете кратко съчинение на тема „Моето пътешествие в 

Северна Америка“, като опишете географските обекти по вашия 
маршрут. Използвайте природна и политическа карта, съставете и 
попълнете в тетрадките си таблица със следните колони:

Фиг. 2. Панамериканската 
магистрала в Канада

Фиг. 3. Летището на 
Ванкувър

Фиг. 4. Тортуга – островът 
на пиратите

Природна 
зона

Релефни или 
крайбрежни 

форми

Водни 
обекти Страна Столица Други 

бележки

Допълнителна задача за домашна работа
За тези от вас, които желаят да се впуснат в още приключения 

из Северна Америка, предлагаме следния маршрут:
– Пътешествие Мисисипи – Мисури (Големите езера – 

Сейнт Лорънс). Най-голямата река в Северна Америка предлага 
възможност за „речно пътешествие“. Използвайте допълнителни 
източници и проучете как и докъде може да се плава срещу тече-
нието ѝ с катер. Колко време ще ви е необходимо, за да достигнете 
нейното горно течение, ако за един ден изминавате около 100 km? 
Край устията на кои притоци ще преминете? Кои канални връз-
ки можете да използвате, за да продължите към Големите езера и 
р. Сейнт Лорънс? Какво ще ви е необходимо за пътуването? Кои 
са опасностите, от които ще трябва да се пазите? 
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Природата, населението и стопанството 
на Северна Америка (обобщение)26

В урок 13 ние вече правихме обобщение на знанията си за Южна Америка. За целта използ-
вахме правило в 6 последователни стъпки. Припомнете си го.

В този урок ще използваме същото правило, но чрез него ще направим обобщение на нашите 
знания и умения за Северна Америка.

• 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 на 
Северна Америка

Географско положение, 
големина и брегове 
Опознаване и изследване

Гринуич, Екватор, Западно и Северно полукълбо, 
Тихи, Атлантически и Северен ледовит океан, Аляска, 
Калифорния, Мексикански залив, Хъдсън, Лабрадор, 
Флорида, Гренландия, Арктика, Антилски острови, 
Куба, Панамски провлак/канал, викинги, Колумб, 
Кабот, Беринг

Релеф и полезни 
изкопаеми на 
Северна Америка

Релеф 
Полезни изкопаеми 

Кордилери, Големият каньон, Денали, Апалачи, 
Приатлантическа низина, Големи равнини, Централни 
равнини, Мисисипска низина, руди, нефт, природен газ, 
уран, волфрам, злато, сребро, платина, сяра, каменна 
сол, барит

Климат и 
климатични 
пояси в Северна 
Америка 

Климатични фактори 
Климатични елементи  
Климатични пояси

географско положение, океани, студени и топли течения, 
релеф, полярни въздушни маси, пасати, западни ветрове, 
урагани, торнадо, климатични пояси, мусони, планинска 
област

Води в Северна 
Америка 

Реки 
Езера 

Главен вододел, отточни области, безотточна област, 
Мисисипи, Мисури, Маккензи, Голямо Робско езеро, 
Колорадо, Големи езера,  Ниагарски водопад, Голямо 
Солено езеро, подземни води, гейзери

Природни зони в 
Северна Америка

Полярни пустини
Тундра
Гори на умерения географски 
пояс
Степна зона
Твърдолистни вечнозелени гори 
и храсти
Влажни тропични гори и савани
Пустини и полупустини
Планинска област

горски почви, жълтоземи, каменисти почви, прерия, 
тайга, червеноземи, черноземи, акация, бамбук, банан, 
бор, бреза, бук, върба, дъб, ела, захарна тръстика, какао, 
кактус, кафе, кестен, лишей, махагоново дърво, мъх, 
палма, секвоя, смърч, трепетлика, хвойна, алигатор, 
белуга, бизон, бобър, вълк, елен, заек, козел, койот, 
колибри, косатка, лешояд, лисица, лос, маймуна, мечка, 
морж, мравояд, овцебик, папагал, пума, рис, тюлен, 
чайка, ягуар, яребица

Население и поли-
тическа карта на 
Северна Америка

Брой и разпределение на насе-
лението 
Расов състав, племена и народи 
Политическа карта 

гъсто населени райони, многолюдни градове, Ню 
Йорк, Мексико, индианци, маи, ацтеки, ескимоси, 
колонизатори, метиси, мулати, английски и испански 
език, католицизъм, протестантство, независими страни, 
републики, британски монарх
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Стопанство 
на Северна 
Америка 

Фактори за развитие на 
стопанството 
Основни стопански дейности 

природни богатства, пристанищна дейност, риболов, 
земеделие, добивни, обработващи и обслужващи 
дейности, колониално наследство, расови особености, 
традиции, култура, развити страни, модерни 
производства 

Страните 
в Северна 
Америка. 
САЩ и Канада 

САЩ
Канада 

Арктика, Аляска, Хавайски острови, преселници от 
Европа, смесени раси, индианци, английски, френски 
и испански език, протестанти, католици, мегаполиси, 
небостъргачи, чуждестранни туристи,  
Ню Йорк, Лос Анджелис, Вашингтон, Торонто, Монреал, 
Отава 

•  Следващите две „стъпки“: Кои са най-често повтарящите се ключови думи и как са обвързани 
отделните уроци?

4-та  „стъпка“:  
Най-често повтарящи 
се ключови думи

5-та  „стъпка“:  
Примери за логически връзки, зависимости и изводи между отделните уроци

географско положение, 
атлантическо и 
тихоокеанско 
крайбрежие, 
Кордилери, 
Мисисипска низина, 
Големи равнини, 
Големи езера, 
екваториален климат, 
големи градове, 
смесени раси, развито 
стопанство, САЩ, 
Канада, Мексико

•  Географското положение на Северна Америка и нейната форма предопределят 
обхвата на климатичните ѝ пояси.

•  Северните територии на континента са заети от природни зони със сурови условия, 
което ограничава заселването им и стопанската дейност в тях.

•  Климатът и почвите на Големите и Централните равнини и Мисисипската 
низина са много добре земеделски усвоени, но това влияе неблагоприятно върху 
растителността и животинския им свят. 

•  Географското положение на Кордилерите е повлияло на това атлантическите и 
арктическите реки да са по-големи от тихоокеанските.

•  Релефните особености са причина атлантическото крайбрежие да има  
по-многобройно население, големи градове и по-развито стопанство в сравнение  
с тихоокеанското.

•  Атлантическото крайбрежие е по-гъсто населено и поради факта, че континентът  
е открит, колонизиран и заселен от европейци. 

6-та „стъпка“
Съставете обобщителен текст, като използвате ключовите думи. Като пример можете да при-
ложите 6-та стъпка на урок 13 (стр. 41). Ще ви бъдат от полза също текстовете и картите от 
всички предходни уроци за Северна Америка.
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Какво научихме за Северна Америка 
(урок за контрол и оценка)27

Чрез този урок ще проверим знанията си за природата, населението, стопанството и 
страните в Северна Америка.

Запознайте се с поставените въпроси и задачи. Можете да представите вашите отговори и 
решения по два начина: писмено (в тетрадка) или устно.

1. Коя е най-източната точка на Северна Америка:
 A. нос Мариато;
 Б. нос Сейнт Чарлз;
 B. нос Мърчисън?
2. Как се нарича отбелязаната  на картата на фиг. 1 планина?

Фиг. 1. 

3. В Северна Америка се намират най-големите в света запаси на:
 A. въглища и сяра;
 Б. железни и оловно-цинкови руди;
 B. медни и уранови руди.
4. Какъв е климатът, обозначен на картата и климатограмата на 
фиг. 2?

Фиг. 2. 



77 

5. Как се нарича езерото, отбелязано с въпросителен знак на фиг. 3?

Фиг. 3. 

6. Коя част на Северна Америка обитава показаното на фиг. 4 жи-
вотно?
7. Представители на северноамериканските индианци са племената:
 A. кечуа и аймара;
 Б. маи и ацтеки;
 B. араукана и самбо.
8. Географското положение на кои три най-големи северноамери-
кански града е показано на фиг. 5:
 A. Мексико, Ню Йорк, Торонто;
 Б. Ню Йорк, Лос Анджелис, Торонто; 
 B. Ню Йорк, Мексико, Лос Анджелис?
9. На фиг. 6 са представени по-малките страни на Северна Амери-
ка. Коя от тях е отбелязана с въпросителен знак?

Фиг. 4. 

Фиг. 5. 

Фиг. 6. 

10. Кои са най-гъсто населените райони на САЩ и Канада:
 A. тихоокеанското крайбрежие;
 Б. Големите равнини;
 B. крайбрежията на Атлантическия океан и Големите езера?

Използвайте помощта на учителите си и сравнете резултатите 
с тези на своите съученици. Проверете с колко от общо 10 въпроса 
и задачи сте се справили успешно. За сравнение и оценка можете да 
използвате и следната примерна таблица:

Брой на правилните 
отговори и решения 10 9 8 7 6 5 4 от 0 до 3

Оценка 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,00
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АЗИЯ
III.
•  Хималаи, Тибет, Тяншан, Сибир, 

Алтай, Такламакан, Гоби
•  Оймякон, Черапунджи, Яндзъ, 

Байкал, тайга, лос, панда, як
•  Чукчи, малайци, монголци, 

араби, индуси, будизъм, ислям
•  Китай, Япония, Корея, Турция, 

Непал, Шанхай, Токио, Мека
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Географско положение, големина и брегове на Азия
Азия заема площ от 44 млн. km2. Сумирайте площта на Северна и 

Южна Америка и я сравнете с тази на Азия.
Използвате фиг. 1 и определете положението на континента спря-

мо Екватора, Гринуичкия (нулевия) меридиан и 180-ия меридиан. Из-
ползвайте географска карта или интернет и открийте местоположе-
нието на крайните точки на континента:

– нос Дежньов (полуостров Чукотка);
– нос Бабà (полуостров Мала Азия);
– нос Челюскин (полуостров Таймир);
– нос Пиай (Малайски полуостров).
Нанесете ги на контурната карта в работната си тетрадка. От-

бележете с пунктирани линии Екватора, 180-ия меридиан, Северната 
полярна и Северната тропична окръжност.

Границите на Азия с Европа минават по Урал и Кавказ (вижте 
урок 29). Между двата континента са разположени също Каспийско, 
Черно и Мраморно море, Босфорът и Дарданелите. Посочете на 
карта тяхното местоположение.

Азия граничи с всички океани (включително и Атлантическия чрез 
Средиземно море). По бреговете ѝ са едни от най-големите заливи, по-
луострови и острови на Земята (фиг. 2).

Географско положение, брегове и опознаване 
на Азия

Азия е най-големият по площ, най-високият и най-многолюдният континент на Земята. 
В него се срещат повечето феномени от природното разнообразие на планетата. Там са се 
появили много от най-древните цивилизационни огнища на човечеството.

28

Фиг. 1. Азия и 
градусната мрежа на 
Земята

Фиг. 2. Форма и брегове на Азия
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На югозапад континентът е свързан с Африка чрез Суецкия про-
влак. На североизток е отделен от Северна Америка чрез Беринговия 
проток (вижте урок 15, фиг. 2). На югоизток граничи с Австралия 
чрез Малайския архипелаг – Борнео, Суматра, Нова Гвинея и около 
25 000 по-малки острови. Голям е и броят на Японските острови – 
около 3 000.

Бреговата линия на Азия е дълга около 70 000 km. Сравнете я с тази 
на Северна Америка. Тя обхваща големи полуострови (Арабски, Ин-
достан, Индокитай), заливи (Бенгалски, Персийски) и крайбрежни 
морета (Арабско, Южнокитайско, Охотско).

Съставете в тетрадките си таблица, за да опишете по групи най-
важните брегови форми на Азия. Започнете от север и описвайте 
обектите по посока на часовниковата стрелка. Използвайте фиг. 2 и 
географска карта.

Опознаване и изследване на континента
Азия е един от най-рано заселените континенти. В него възникват 

много древни цивилизации, създават се големи империи, направени са 
важни за човечеството открития и много изобретения. Дайте примери.

Голяма част от постиженията на азиатската култура достигат до 
древните цивилизации на Египет, Елада и Рим. Това става чрез мо-
реплавателите на Финикия и Картаген в Средиземно море, военните 
походи на Персия на Балканите и търговския „Път на коприната“ 
(вижте урок 38). По-късно азиатското влияние в Европа се осъщест-
вява чрез Великото преселение на народите и настъплението на 
Арабския халифат.

Интерес към Азия, нейните страни и народи проявяват и европейци-
те. Примери за това през древността и Средновековието са военните 
походи на Александър Велики до Персия и Индия, както и кръстонос-
ните походи към Близкия изток*.

През XIII в. венецианският* търговец Марко Поло достига по суша 
до Китай (фиг. 3). След като се завръща, неговите разкази предизвик-
ват голям интерес сред европейските владетели, търговци и пътешест-
веници.

Фиг. 3. Марко Поло и неговите пътешествия в Азия (1271 – 1295 г.)

В епохата на Великите географски открития португалци, испан-
ци, холандци, французи и англичани откриват нови морски пътища 
към Изтока. Постепенно те започват търговски плавания и военни по-

Фиг. 4. Афанасий 
Никитин

Фиг. 5. Семьон Дежньов

Фиг. 6. Пьотър 
Семьонов-Тяншански
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Какво научихме ?
Азия е най-големият континент на Земята. Простира се на изток от Ев-

ропа. Бреговете му опират до 4 океана. По крайбрежието му са разположени 
огромни морета (Арабско, Южнокитайско), заливи (Бенгалски, Персийски), по-
луострови (Арабски, Индостан, Индокитай), острови и островни групи (Ма-
лайски, Японски архипелаг).

Опознаването на Азия от европейците започва още от древността чрез 
походите на Александър Велики и пътешествията на Марко Поло, много море-
плаватели, изследователи и алпинисти.

Въпроси и задачи
1.  Най-северната и най-южната точка на Азия са:
 а/ нос Челюскин и нос Дежньов;
 б/ нос Челюскин и нос Пиай;
 в/ нос Баба и нос Пиай.
2.  В кое полукълбо на Земята е разположена Азия:
 а/ Северното;
 б/ Северното и Южното;
 в/ Северното, Южното, Източното и Западното? 
 3. Използвайте контурната карта от учебната тетрадка и надпишете 

имената на главните крайбрежни форми в Азия – заливи, морета, полуос-
трови, острови и островни групи (архипелази). Необходимата ви инфор-
мация ще намерите на фиг. 2, географската карта в училище или вашия 
атлас.

  Потърсете допълнителна информация и напишете кратко съчинение за 
живота и пътешествията на някоя от личностите, представени на 
фиг. 3, 4, 5 или 6.

А р х и М Е Д И Я
• Често Европа и Азия се 
обозначават с общото име 
Евразия.
• Най-големият архипелаг 
на Земята е Малайският, а 
най-големият полуостров – 
Арабският.
• Босфорът (фиг. 9 ) е про-
ток, който отделя Азия от 
Европа. Разстоянието от 
българо-турската грани-
ца до него е около 140 km. 
Дължината му от Черно 
до Мраморно море е 30 km, 
а ширината варира между 
700 m и 3 700 m. Най-дъл-
боката част на протока 
е 80 m, а най-плитката – 
33 m. Всеки ден през него 
преминават над 100 кораба. 
• На двата бряга на Босфо-
ра е разположен най-големи-
ят град на Турция – Истан-
бул. Източната и западна-
та му части са свързани с 
2 моста, 1 тунел и 15 фери-
ботни линии*.

ходи до Индия, Индонезия, Китай и Япония. Дайте примери за извест-
ни мореплаватели, техни пътувания и открития в Азия. 

Същевременно много руски търговци, завоеватели и изследовате-
ли предприемат пътешествия и походи по суша към Сибир и Тихия 
океан – Никитин (фиг. 4), Беринг (вижте урок 15, фиг. 5), Дежньов 
(фиг. 5), Семьонов-Тяншански (фиг. 6).

 Най-високият връх в Азия и на Земята е Джомолунгма (Еверест). За 
първи път е покорен през 1953 г. от новозеландския алпинист Едмънт 
Хилари (фиг. 7). През 1984 г. върхът е достигнат за първи път и от бъл-
гарин – Христо Проданов (фиг. 8).

Фиг. 8. Христо Проданов

Фиг. 7. Едмънт Хилари

Фиг. 9. Босфорът при Истанбул, Турция
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Релеф
На повърхността на континента се открояват пет обширни релефни части – север-

на, източна, южна, западна и средна.
Северната част на Азия се нарича Сибир (фиг. 1). В нея са разположени Запад-

носибирската низина, Средносибирското плато и Източносибирските планини. 
Териториите им са прорязани от долините на реките Об, Енисей и Лена, които са 
насочени към Северния ледовит океан. 

Релеф и полезни изкопаеми на Азия

Азия е необятен континент с огромно разнообразие от величествени планински вериги и 
платà, плодородни низини и долини, непроходими гори и сурови пустини. В неговите земни 
недра са образувани по-голямата част от горивата и много от рудните полезни изкопаеми на 
планетата.

Къде се намират най-високото и най-дълбокото място на Земята?

29

Фиг. 1. Релефни форми на Азия
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В източната част на континента са долините на тихоокеанските 
реки Амур, Хуанхъ (фиг. 2) и Яндзъ. Те протичат през равнинни прос-
транства, сред които най-обширна е Голямата китайска равнина.

В Южната част на Азия е най-високата планинска верига в света – 
Хималаите, със своя първенец Джомолунгма (фиг. 3) – 8848 m над-
морска височина. На юг, към Индийския океан, са насочени долините 
на реките Инд, Ганг, Брахмапутра, Иравади, Меконг. В планинските 
си части те са дълбоко врязани в земната повърхност (фиг. 4). Във въ-
трешните райони на полуостров Индостан е обширното плато Декан, 
а в северните се простира Индо-Гангската низина.

Малайският архипелаг, Японските и много други тихоокеански ос-
трови са зони на активна вулканска дейност, силни земетресения и 
цунами.

В Западната част на Азия е Иранската планинска земя (фиг. 5). 
Полуостров Арабия е зает от обширни пустини. В северната му част 
е Мъртво море (фиг. 6) – най-дълбоката депресия в света (–395 m). 
Между реките Тигър и Ефрат е Месопотамската низина.

Средната част на Азия обхваща много високи планини – Памир, 
Тяншан, Тибетска планинска земя. Между тях е обширната Тарим-
ска котловина, заета от пустинята Такламакан. На изток от нея е 
пустинята Гоби (фиг. 7).

Полезни изкопаеми
Азия е най-богатият на полезни изкопаеми континент (табл. 1). По 

запаси на въглища, нефт (фиг. 8), природен газ, калай и сяра тя е на 
първо място в света, на оловно-цинкови руди – на второ място, а на 
железни и алуминиеви руди и графит – на трето.

Фиг. 2. Долното течение 
на р. Хуанхъ

Фиг. 3. Връх Джомолунгма 
(Еверест)

Фиг. 4. Долината на 
р. Инд в Хималаите

Фиг. 5. Иранска 
планинска земя

Фиг. 6. Мъртво море

Полезни изкопаеми Местоположение  
на главните находища

Горивни
нефт и природен 
газ Сибир, Персийския залив

въглища Сибир, Китай, полуостров Индостан

Рудни

железни и 
манганови руди Китай, полуостров Индостан

живак Китай

медни руди полуостров Мала Азия, полуостров 
Индостан, Китай, Малайски архипелаг

оловно-цинкови 
руди Средна Азия, Китай

калай Китай, полуостров Индокитай,  
Малайски архипелаг

злато Сибир, Средна Азия, Китай
уран Средна Азия, Сибир

Нерудни
диаманти (фиг. 9) Сибир, полуостров Индостан,  

остров Цейлон
графит Сибир, остров Цейлон, Китай
каменна сол Средна Азия

Табл. 1



85 

Въпроси и задачи
1.  В коя част на Азия е разположена Тибетската планинска земя:

 а/ средната;    б/ южната;    в/ западната?

2.  Използвайте табл. 1 и посочете кои са най-важните полезни изкопаеми в 
Сибир.

3.  Потърсете допълнителна информация и сравнете височината на Джомо-
лунгма с най-високите върхове на Тибет, Тяншан, Алтай и други големи 
планини в Азия.

   Напишете кратко съчинение за избран от вас действащ вулкан в Азия. 
Спазвайте следната примерна последователност: къде е разположен, 
колко е висок, кога изригва и т.н.

Фиг. 7. Пустинята Гоби Фиг. 8. Нефтена сонда в полуостров Арабия

Какво научихме?
Азия е континентът с най-висока планина (Хималаи) и най-голяма депре-

сия (Мъртво море) в света. Отличава се със съчетание на планини, плата, 
низини и долини. Дели се на 5 главни части. Северната е с най-голяма площ 
и се нарича Сибир. Огромни територии от континента са заети от високи 
планини. Сред равнините се открояват Голямата китайска, Индо-Гангската и 
Месопотамската.

Земните недра на Азия са богати на разнообразни полезни изкопаеми, но 
с най-голямо значение са горивата.

Фиг. 9. Мина за добив на 
диаманти в Сибир А р х и М Е Д И Я

• Дълго време официална-
та позиция на Китай е, че 
височината на Джомолунг-
ма е 8 844 m, защото вър-
хът трябва да се измерва 
само до най-високата скала. 
Според Непал височината е 
8 848 m, като се включват и 
4 m сняг над нея. През 2010 г. 
Китай официално се съглася-
ва с позицията на Непал.
• В света има 14 „осем-
хилядника“ – върхове с 
над морска височина над 
8 000 m. Всички те се нами-
рат в Азия.
• Ледникът Федченко е в 
Памир и има най-голяма 
дължина в света – 77 km. 
Общата му площ е около 
700 кm2.
• В превод името на пусти-
нята Такламакан означава 
„Ако влезеш, няма да изле-
зеш“.
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1. Припомнете си местоположението и имената 
на основните релефни форми в Азия. Запишете в те-
традката си названията на тези от тях, които са обо-
значени на фиг. 1 с цифри.
2. Оцветете и надпишете изучените области и ре-
лефни форми в Азия. 
Попълнете контурната карта, като спазвате последо-
вателността, посочена в точка 2 на урок 4.
3. Къде са най-важните полезни изкопаеми на Азия и 
с какви условни знаци са обозначени? 
Съставете следната таблица в тетрадката си:

Релефът и богатствата в земните недра 
на Азия (практическа дейност)

Задачите за изпълнение в този урок са подобни на тези в уроци 4 и 17.

Необходими пособия и материали: природна карта на Азия, контурна карта на релефа, линия, 
цветни моливи, черен и син химикал.

30

Допълнете я, като използвате информацията от 
фиг. 2.

Основни релефни форми Полезни изкопаеми

Фиг. 1. 

Фиг. 2. 
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Климатични фактори
Специфичните особености на географското положение в отдел-

ните природни части от континента (вижте уроци 28 и 29) са причина 
за значително климатично разнообразие. Съседните океани оказват съ-
ществено влияние върху континенталните крайбрежия чрез формира-
ните над тях студени или топли въздушни маси. Значителна климатич-
на роля играят и прилежащите океански течения (фиг. 1).

Климат и климатични пояси в Азия

Азия заема огромна част от земната повърхност и се простира между полярните и еква-
ториалните географски ширини. Обхваща всички пояси и зони. Отличава се с големи клима-
тични разлики между Севера и Юга, между вътрешните континентални и крайбрежните 
райони, между равнинните форми на релефа и най-високите в света планински върхове.

31

Фиг. 1. Фактори на климата в Азия
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Фиг. 2. Тайфун в Япония

Фиг. 3. Климатични пояси в Азия

Низините, равнините и невисоките плата на Северна Азия са под 
силното влияние на студени арктични въздушни маси. С най-голя-
мо значение за климата на Южна и Югоизточна Азия е редуването на 
влажни летни и сухи зимни мусони. Хималаите и другите големи из-
пъкнали форми на релефа в средните и южните части на Азия са кли-
матична бариера за континентални и океански въздушни маси. 

Климатични елементи в Азия
Температурата на въздуха на континента зависи предимно от 

гео  графската ширина, надморската височина и движението на въздуш-
ни маси. Оймякон (Източен Сибир) е най-студеното място в Северното 
полукълбо. В него са измерени под –71 оС. Най-висока температура на 
континента е регистрирана в Кувейт (полуостров Арабия) – над 54 оС.

Най-много валежи на континента падат при летните мусони в 
Индостан, Индокитай и южното тихоокеанско крайбрежие на Китай. 
Най-малки са те в пустинните области. 

Посоката на преобладаващите ветрове е различна за отделните ра-
йони на континента (фиг. 1). Най-голяма е тяхната скорост при тропич-
ните тайфуни (фиг. 2), които обикновено се проявяват по източното 
тихоокеанско крайбрежие на Азия заедно с летните мусони.

Климатични пояси в Азия
На континента са представени всички основни и преходни клима-

тични пояси на Северното полукълбо (фиг. 3).
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Полярният пояс обхваща островите и малка ивица от арктическо-
то крайбрежие. Температурите са отрицателни през по-голямата част 
от годината. Валежите са предимно от сняг.

Субполярният пояс обхваща северните континентални райони. 
Отличава се с продължителна зима и кратко лято, когато температурите 
достигат до 10 – 15 оС. На север от Полярната окръжност се наблюда-
ват полярни дни и нощи.

Около 1/3 от територията на Азия е обхваната от умерения пояс. 
Във вътрешните по-сухи райони има ясно изразени континентални ха-
рактеристики – горещо лято и студена зима (фиг. 4). По-влажно е тихо-
океанското крайбрежие.

На юг от умерения е преходният субтропичен пояс. Отдалечените 
от океана вътрешни райони се отличават със сухи въздушни маси. За-
падната му част е повлияна от Средиземно море и се характеризира с 
горещо и сухо лято, мека и влажна зима. В близост до Тихия океан се 
усеща влиянието на мусоните.

Тропичният пояс обхваща западните части на Азия около Север-
ната тропичната окръжност – предимно полуостров Арабия. Климатът 
е горещ, а валежите – оскъдни.

Субекваториалният пояс се простира върху полуостровите Ин-
достан, Индокитай и Филипинските острови. Сезоните се формират 
под влиянието на мусоните – лятото е горещо и влажно, а зимата – го-
реща и суха.

Екваториалният пояс обхваща по-голямата част от островите на 
Малайския архипелаг. Отличава се с целогодишно високи температури 
и обилни валежи. 

В многобройните планини и плата на Азия се наблюдава постепен-
но височинно преобладаване на планинските климатични характе-
ристики.

Въпроси и задачи
1.  Характеризирайте субполярния климатичен пояс в Азия.

2.  Дайте примери за влиянието на океанските басейни върху климатично-
то разнообразие на континента.

3.  Най-големите количества валежи на континента са измерени в северна-
та част на полуостров Индостан. Посочете причините.

  Сравнете представените на фиг. 2 климатограми и посочете климати-
чен пояс в Азия, където бихте искали да живеете. Обяснете защо?

Какво научихме?
Азия е единственият континент, в който се срещат всички климатични 

пояси. Други важни фактори са разположението и спрямо световните океани 
и големите планински бариери. Значителна климатична роля играят движение-
то на въздушни маси и крайбрежните океански течения. Важна отличителна 
черта на Азия са големите територии с климатично влияние на мусоните. С 
най-голям обхват е умереният пояс, но неговите характеристики са силно 
повлияни от близостта или отдалечеността от океаните.

А р х и М Е Д И Я
• Независимо от много 
ниските зимни температу-
ри, в Оймякон живеят око-
ло 500 души. Повечето от 
тях достигат възраст над 
90 години.
• Саудитска Арабия е 
страна, изцяло разположе-
на в тропичния климатичен 
пояс. Температурите в нея 
рядко падат под 20 оС и дъл-
го се задържат над 40 оС. 
Валежите са оскъдни, а на 
места в продължение на 
десетки години не падат 
валежи.
• Черапунджи е индийски 
град, където са отчетени 
най-големите в света ко-
личества валежи. В превод 
името му означава „дом на 
облаците“.

Фиг. 4. Зима в пустинята 
Такламакан
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За разлика от Северна и Южна Америка, в Азия са 
се оформили три големи отточни области – към Се-
верния ледовит, Тихия и Индийския океан (фиг. 1). 
Полуостров Мала Азия и част от средиземноморското 
крайбрежие формират малка отточна област към Ат-
лантическия океан. Значителни територии заемат без-
отточните области на континента. 

Сравнете фиг. 1 с релефната карта на Азия и про-
следете по кои планини минават вододелните линии на 
континента.

Реки 
Реките Об, Енисей и Лена  се вливат в Северния ле-

довит океан (фиг. 2). Най-голяма сред тях е Об. Заедно 
със своя приток Иртиш тя е на 6-то място в света по 
дължина (над 5 400 km). Извира от планината Алтай и 
се влива в океана чрез естуар. Използва се за корабопла-
ване, но долното ѝ течение замръзва за около 7 месеца 
през зимата.

Сред тихоокеанските реки на Азия се отличават 
Амур, Хуанхъ (вижте урок 29, фиг. 2), Яндзъ и Ме-
конг. Яндзъ е най-голямата азиатска река. Дълга е около 
6 300 km и е на 4-то място в света. Извира от Тибет и 
се влива в океана чрез делта. Водите ѝ имат огромно 
стопанско значение за Китай. На нея е построена най-
голямата ВЕЦ в света – Санся („Три клисури“) (фиг. 2). 
Реката е плавателна за морски кораби на около 1000 km 
навътре в континента (фиг. 3).

Към Индийския океан се оттичат реките Брахма-
путра, Ганг, Инд (вижте урок 29, фиг. 4), Тигър и 
Ефрат. Най-дълга сред тях е Инд – около 3 200 km. 
Извира от Тибет и се влива в Арабско море.

Делтата на р. Ганг заема около 110 хил. km2 и е 
най-голямата в света (фиг. 2). Сравнете я с площта, 
която заема България.

Водите на реките в безотточните области на Азия се 
вливат в езера, пресъхват в пустините или се изпаряват 
от високите температури. Например реките Сърдаря и 
Амударя се вливат в Аралско море (фиг. 2).

Води в Азия

Азия е огромен континент и е с най-големи водни запаси на планетата. Отличава се с мно-
го на брой високи планини и по-различно географско положение на своите вододели, отточни и 
безотточни области.

Как влияе географското положение на високите планини върху формирането на отточните 
области в Северна и Южна Америка?

32

Фиг. 1. Отточни области и главни 
вододели в Азия
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Фиг. 2. Най-големите реки и езера в Азия

Фиг. 3. Река Яндзъ при гр. Чунцин

Езера
Азия се отличава със своите уникални езера. Кас-

пийско море (фиг. 4) е най-голямото езеро в света. Не 
е свързано със Световния океан, но се нарича море, за-
щото заема огромна площ (около 370 хил. km2) и водите 
му са солени. В него се влива най-голямата европейска 
река – Волга. 

Байкал (фиг. 5) има най-голямата дълбочина 
(1642 m) сред езерата в света. В него се намират около 
1/5 от световните запаси на прясна вода.

Друго солено езеро е Аралско море. През послед-
ните десетилетия все повече води на вливащите се в 
него Амударя и Сърдаря се отклоняват към напоителни 
канали. В резултат площта му е намаляла над два пъти.

В Азия е и най-соленото езеро на Земята – Мъртво 
море (вижте урок 29, фиг. 6). Неговата соленост е око-
ло 10 пъти по-голяма от тази на Световния океан. 
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Сред езерата на Азия се открояват още Балхаш 
(Средна Азия), Дунтинху (Китай), Тонлесаб (полуос-
тров Индокитай), Исък Кул (Тяншан) и др.

Водите на континента играят много важна роля за 
бита, земеделието, промишлеността и корабоплаването.

Въпроси и задачи
1.  Коя  река се влива в Индийския океан:

 а/ Хуанхъ;     б/ Меконг;      в/ Ганг?

2.  Кое е най-дълбокото езеро в Азия:

 а/ Мъртво море;      б/ Байкал;     в/ Каспийско море?

3.  Използвайте фиг. 2 и посочете сезона на маловодие на 
р. Амур.  

4.  Използвайте природна географска карта и направете 
характеристика на реките Тигър и Ефрат, като спазва-
те правилото за последователност: откъде извират, 
през кои области или страни преминават, кои са по-го-
лемите им притоци, къде и как се вливат?

  Използвайте допълнителни източници и подредете по 
дължина десетте най-големи реки в света. Посочете 
кои от тях са в Азия?

Какво научихме?
Азия е огромен континент, с високи планини, големи во-

дни запаси, просторни отточни и безотточни басейни. Ни-
вото на големите реки, протичащи на север към Арктика, 
зависи предимно от топенето на снеговете и ледниците. 
Реките, протичащи към Тихия и Индийския океан, се форми-
рат най-вече от дъждове, особено голяма роля за които иг-
раят мусоните. Големи площи на континента заемат безот-
точните области.

В Азия се намират най-голямото, най-дълбокото и най-
соленото езеро в света.

А р х и М Е Д И Я
• В превод Яндзъ означава „синя река“, а Ху-
анхъ – „жълта река“.
• Устието на Ганг е делта (фиг. 2 ), която се 
състои от над 200 ръкава. Заема около 3/4 
от територията на държавата Бангладеш.
• Езерото Балхаш е разделено на две от пя-
съчна преграда. Източната му част е соле-
на, а западната – сладководна.
• От Каспийско море може да се плава с ко-
раби към Черно море – по р. Волга и свързва-
щия я канал с р. Дон. Същест вуват проекти 
за изграждането на канали и директни мор-
ски връзки от Каспийско към Черно море и 
към Персийския залив.

Фиг. 4. Най-голямото 
езеро на Земята

Фиг. 5. Байкал – най-дълбокото езеро 
на Земята
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Климатът и водите в Азия  
(практическа дейност)

В този урок отново ще попълваме контурни карти, като изобразим климатичните пояси 
и посочим имената на главните реки и езера в континента. Ще „четем“ климатограма и ще 
съставим хидрограма на конкретни географски обекти.

Подгответе се преди урока. Трябва добре да познавате уроци 31 и 32. Необходими са ви след-
ните пособия и материали: природна карта на Азия, контурни карти на климатичните пояси и 
водите, линия, цветни моливи, черен, червен и син химикал.

33

Задача 1.   Използвайте контурната карта от учебната тетрадка и очер-
тайте границите на климатичните пояси в Азия. Оцветете ги 
с различни цветове и ги надпишете. Обозначете крайбреж-
ните студени и топли океански течения. Необходимата ви 
информация ще намерите в урок 31, географската карта в 
училище или вашия атлас.  

Задача 2.   На фиг.1 е представено географското положение на Делхи, 
столицата на Индия. Сравнете с контурната карта от зада-
ча 1 и посочете в кой климатичен пояс се намира този град. 
На фиг. 2 е представена климатограмата на Делхи. Посочете 
кои са сезоните с максимални стойности на температурата 
и валежите. Съставете в тетрадката си таблица с три колони 
и с редове, съответстващи на всеки от месеците в година-
та (табл. 1). Нанесете данните в таблицата, като използвате 
климатограмата и показаните примери за месеците януари, 
февруари и март.

Фиг. 1. Географско 
положение на Делхи

Фиг. 2. Климатограма 
на Делхи

Задача 3.   Използвайте контурната карта от учебната тетрадка и над-
пишете имената на главните езера, реки и по-големите им 
притоци в Азия. Необходимата ви информация ще намерите 
в урок 32, географската карта в училище или вашия атлас.

Месец Температура 
(°С)

Валежи  
(mm)

януари 15 9
февруари 16 19
март 22 10
април ? ?
май ? ?

Табл. 1. Месечно разпределение на 
температурите и валежите в Делхи
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Задача 4.   На фиг. 3 е представенa речната система на Яндзъ – най-
голямата река в Азия. Сравнете с контурната карта от за-
дача 1 и посочете в кои климатични пояси протича реката.  
В табл. 2 са представени данни за оттока на Яндзъ 
при станция „Дзюдзян“ за всеки от месеците в годи-
ната. Чрез тях и по модела, показан на фиг. 4, съставе-
те във вашата тетрадка хидрограма на реката. Използ-
вайте примерите за месеците януари, февруари и март. 
Кои са сезоните с най-голям и най-малък отток на Яндзъ?

Фиг. 3. Станция 
„Дзюдзян”, р. Яндзъ

Фиг. 4. Графична основа 
на хидрограма

Месец Дял от годишния 
отток (%)

януари 3,0
февруари 3,5
март 5,0
април 7,0
май 10,0
юни 11,5
юли 14
август 13,0
септември 12,0
октомври 10,0
ноември 7,5
декември 3,5

Табл. 2. Месечно разпределение на оттока в р. Яндзъ

Две задачи за домашна работа:
1.  Потърсете информация за планинските ледници в Азия. Използ-

вайте помощта на вашите родители или учители. Напишете кратък 
доклад по темата със следната структура: 1. географско положение; 
2. форма и размери; 3. любопитни факти.

2.  Използвайте природна карта на Азия и посочете други реки (освен 
посочените в урок 32 ), вливащи се в Северния ледовит, Тихия и 
Индийския океан. Напишете списък с имената им в тетрадката си.
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Полярни пустини
Обхващат най-северните крайбрежия на Сибир и островите в Се-

верния ледовит океан (фиг. 1). През по-голямата част от годината зем-
ната повърхност е покрита с лед и сняг. По крайбрежията има каме-
нисти почви, мъхове, лишеи, полярен мак. Типични за богатите на 
риба морета и заливи са тюлените и птиците. Арктическите ледове 
и крайбрежия се обитават от полярна мечка (фиг. 2), вълк, лисица, 
морж, белуга, косатка. На север от Полярната окръжност се наблю-
дават полярни дни и нощи.

Природни зони в Азия

Азия е единственият континент, в който се срещат всички природни зони. Тяхното раз-
пространение се определя от географското положение на континента в Северното полукъл-
бо, огромните му размери, разнообразната мозайка от релефни форми, климатични пояси и 
области. Редуването на природните зони от Арктика на юг наподобява разположението им в 
Северна Америка.

Кои са климатичните пояси с най-голямо и най-малко разпространение в Азия? 

34

Фиг. 1. Природни зони в Азия

Тундра и лесотундра
На юг от полярните пустини климатът е субполярен с продъл-

жителна студена зима и кратко прохладно лято. Реките и езерата са 
замръзнали през по-голямата част от годината.  Кои са най-големите 
реки и езера в тази зона? С отдалечаването от Северния ледовит оке-
ан се наблюдава постепенна поява на тревна и храстова растителност 

Фиг. 2. Полярна мечка 
във водите на Арктика
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и ниски дървета – блатни треви, хвойна, трепетлика, боровинка, 
ела, върба, бреза. Типични за тундрата са оцветените в бяло животни – 
вълк, лисица, заек, яребица, чайка. По-едри тревопасни животни са 
лосът (фиг. 3) и еленът.

Лесотундрата е преходна зона от тундрата към тайгата. Характери-
зира се с появата на единични иглолистни дървета или малки горички.

Гори на умерения географски пояс
Тази зона е представена от иглолистни и широколистни гори. Иг-

лолистните се наричат тайга. По-голямата част от нея е разположена в 
Сибир.

Широколистните гори са в източната част на континента и на 
Японските острови (фиг. 4). Там континенталният климат е под вли-
яние на по-влажни тихоокеански въздушни маси. Голямата гъстота на 
населението и активната стопанска дейност са довели до изсичането на 
големи площи от широколистните гори.

В умерените ширини преобладават кафяви и сиви горски почви. 
Растителността се отличава с голямо разнообразие – бор, ела, смърч, 
бреза, дъб, бук, кестен, лиственица, сибирски кедър. Типични за тази 
зона животни са кафява мечка, сибирски тигър (фиг. 5), северен елен, 
рис, бобър.

Степи и лесостепи
Това е зона, разположена във вътрешните райони на континента. 

Преходът от горите към степите се нарича лесостеп. Типични за сте-
пите са равнинният релеф и умереноконтиненталният климат със суха 
и студена зима и горещо лято. Преобладават черноземните почви, по-
голямата част от които са стопански усвоени. Растителността е пред-
ставена от житни треви, край реките има върби, тополи, акации. 
Сред дивите животни преобладават главно гризачи (полска мишка, 
лалугер), влечуги, дребни хищници, яребици, фазани.

Твърдолистни вечнозелени гори и храсти
Разпространени са предимно в западната част на Азия (фиг. 1). 

Климатът е субтропичен с влажна зима. Почвите са червеноземни, 
жълтоземни и канелени. Типични дървесни видове са ливанският 
кедър, цитрусите, дафиновото дърво. Животинският свят е предста-
вен от чакал, лисица и др.

Пустини и полупустини
Обхващат значителна част от територията на континента със сух 

тропичен климат. Реките в тях са рядкост. На места се срещат оазиси 
с бодливи храсти, палми, камили, антилопи, скорпиони и влечуги.

Савани и влажни вечнозелени гори
Заемат големи площи в Южна и Източна Азия. Климатът е силно 

повлиян от мусоните. Там текат най-пълноводните реки на континента. 
Кои са те? Това са най-гъсто населените зони на Азия.

Саваните са разпространени предимно в полуостровите Индостан 
и Индокитай и се отличават със своите високи треви.

Влажните гори се характеризират с екваториален, субекваториален 

Фиг. 3. Лос в 
лесотундрата

Фиг. 4. Широколистни 
гори в Япония

Фиг. 5. Сибирски тигър
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и влажен субтропичен климат. Почвите са червеноземни и жълтозем-
ни. Екваториалният пояс се отличава с гъста, многоетажна и трудно-
проходима джунгла. Покрай реките се развива мангрова растителност*. 

Животинският свят в тези природни зони е многообразен – малай-
ски тигър, малайска мечка, мечка панда (фиг. 6), тапир, орангутан, 
гибон, варан.

Стопанската дейност на хората предизвиква големи изменения в 
природата и застрашава съществуването на някои животински видове.

Планинска област
Планините заемат около половината от територията на Азия. По-

голямата част от тях имат големи ледници (фиг. 7). Към високите им 
части се наблюдава типично височинно изменение на природните пей-
зажи (вижте урок 8, фиг. 8). Растителността е представена от висо-
копланински пасища, хвойна и еделвайс. Представители на животин-
ския свят са тибетският як (фиг. 8) и снежният барс (фиг. 9).

Фиг. 6. Бамбуковата 
мечка панда

Фиг. 7. Ледникът Федченко, Памир Фиг. 8. Тибетски як

Въпроси и задачи
1.  Коя зона обитава лосът: 

 а/ степи;     б/ полярни пустини;     в/ тундра?

2.  За коя природна зона се отнасят следните характеристики: горещо 
лято, черноземни почви, житни треви?

  Сибирските тигри са застрашен от изчезване вид. Напишете кратко 
съчинение за местообитанието и броя им, както и за мерките, които се 
предприемат за тяхната защита.

Какво научихме?
В Азия са разпространени всички природни зони на Земята. Условията за 

живот в тях са много различни и зависими от географското положение, ре-
лефа и климата. По-сурова е природата на Сибир, пустинните зони и планин-
ската област. По-привлекателни за живот и стопанска дейност са зоните 
на широколистните гори, саваните и влажните гори в Малайския архипелаг, 
Източна и Южна Азия. Всяка от природните зони се отличава с уникален рас-
тителен и животински свят.

А р х и М Е Д И Я
•  Тайгата в Азия е най-го-
лямата по площ иглолист-
на гора на планетата. 
•  Федченко е най-големи-
ят ледник в света. Дължи-
ната му е 77 km, а площ-
та – около 700 km2.

Фиг. 9. Снежен барс
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Брой и разпределение на населението
В Азия живеят около 4,5 млрд. души. Използвайте данните от 

урок 28 и изчислете средната им гъстота. В резултат на големите 
природни различия заселването на континента е неравномерно (фиг. 1). 
Сравнете с урок 29, фиг. 1, и урок 34, фиг. 1. Посочете кои релефни 
части и природни зони на Азия са най-гъсто населени?

Население и политическа карта на Азия

Азия е първа в света не само по площ, планински върхове, депресии, езера, ледници и гори. Тя 
е и най-многолюдният и най-гъсто населен континент. В нея са и най-големите по численост 
на населението страни и градове на Земята. По брой на държавите отстъпва само на Африка.

Кои страни от Азия са сред десетте с най-голяма територия и с най-многобройно население в 
света?

Кои природни зони на континента са повече и кои са по-малко привлекателни за живот на хо-
рата и стопанска дейност?

35

Фиг. 1. Гъстота на населението в Азия

В Азия има 15 свръхголеми града (фиг. 2, 3), всеки от които е с 
над 15 млн. жители (фиг. 1). Общо в тях живее около 10% от населе-
нието на континента. Най-многолюдните азиатски страни са Китай 
(1,4 млрд. души) и Индия (1,3 млрд.). Общо само в тях живеят над 55% 
от всички азиатци. Многолюдно население имат също и страни като 
Индонезия (260 млн. души), Пакистан (205 млн.), Япония (125 млн.) 
и др. Използвайте допълнителни източници и съставете списък на 
всички азиатски страни с повече от 50 млн. жители.

 Населението на Азия нараства много бързо. Ежегодно то се уве-
личава с около 35 млн. души. Това създава редица проблеми – безра-
ботица, недостиг на обработваеми земи, глад, болести, миграции и др. 

Фиг. 2. Куала Лумпур – 
столицата на Малайзия

Фиг. 3. Мумбай, най-
големият град на Индия – 
поглед отвън и отвътре
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Най-бързо нараства населението на Индия – ежегодно то се увеличава с 
около 17 млн. души. Така неговата гъстота вече достига 400 души/km2. 
Още по-голяма е тя в Бангладеш (фиг. 4) – около 1 200 души/km2.

Расов състав, племена и народи
Коренното население на Северна, Източна и Югоизточна Азия е 

предимно от монголоидната раса. Към нея спадат:
– в Сибир – чукчи (фиг. 5), якути, буряти;
– в Източна Азия – китайци, японци, корейци (фиг. 6);
–  в Югоизточна Азия и Малайския архипелаг – виетнамци, тай-

ландци, малайци (фиг. 7), филипинци;
–  във вътрешните континентални райони и Кавказ – монголци, ка-

захи (фиг. 8), узбеки и др.
Европеидната раса е представена предимно в Южна и Югозапад-

на Азия. Към нея се отнасят много народи от Русия, Индия (фиг. 8), 
Пакистан, Афганистан, Иран и арабските страни.

За разлика от Северна и Южна Америка, населението на Азия из-
ползва огромно разнообразие от езици. Основният език в Китай е ман-
дарин. Говори се от около 1 млрд. души. Близо 600 млн. души използ-
ват хиндустани (предимно в Индия и Пакистан). Други важни езици 
са малайският (Индонезия, Малайзия) и бенгалският (Бангладеш). 

В Азия са възникнали най-разпространените понастоящем рели-
гии в света – индуизъм, будизъм, християнство, ислям. Индуизмът 
се изповядва предимно на полуостров Индостан, будизмът – в Източна 
и Югоизточна Азия, ислямът и християнството – в Западна и Югоза-
падна Азия. В Индонезия и Малайзия преобладаваща религия е исля-
мът, а във Филипините – християнството. В Япония е разпространен 
шинтоизмът, а в Израел – юдаизмът.

Политическа карта
В миналото много от районите в Азия са били колонии. Днес всич-

ките 48 страни на континента са независими. От тях 13 са монархии, а 
останалите – републики.

Фиг. 4. Железопътен превоз в 
Бангладеш

Фиг. 5. Чукча-еленовъд Фиг. 6. Рапарът Сай е 
кореец

Фиг. 7. Малайци

Фиг. 8. Индийци
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На фиг. 9 са представени азиатските страни с територия над 
1 млн. km2. С числа са обозначени такива, които заемат между 0,5 и 
1 млн. km2. Съставете списък във вашата тетрадка и ги подредете 
по площ.

Надпишете в контурната карта на учебната тетрадка столици-
те на азиатските страни. Съставете списък на тези от тях, които:

– са вътрешноконтинентални (без излаз към Световния океан);
– граничат с повече от 4 страни.

Фиг. 9. Политическа карта на Азия

Въпроси и задачи
1.  Якутите са народ, населяващ:

 а/ Източна Азия;     б/ Северна Азия;     в/ Югозападна Азия.

2.  Дайте примери за най-гъсто населени страни и райони в Азия. Посочете 
причините за това.

   Проучете кои са десетте най-големи по брой на населението страни в 
Азия. Съставете таблица в тетрадката си и отбележете каква е преоб-
ладаващата религия във всяка от тях.

Какво научихме?
Азия е най-многолюдният континент. Нейното население нараства еже-

годно с около 35 млн. души. Това създава тежки проблеми. Преобладават 
представителите на монголоидната и европеидната раса. Континентът 
е пъстра мозайка от народи, религии и култури. Най-използваните езици са 
мандарин, хиндустани, малайски и бенгалски. 

Всички страни в Азия са независими. Повечето са републики. Най-големи 
по територия са Русия, Китай, Индия и Казахстан, а по население – Китай, 
Индия, Индонезия и Пакистан.

А р х и М Е Д И Я
• Мандарин е езикът, кой-
то се използва от най-мно-
го жители на планетата.
• Около половината от 
насе  лението на Индия не 
използва хиндустани като 
майчин език. В страната 
са разпространени около 
450 различни езика, като 23 
от тях също са признати 
за официални.
• Индонезия е най-голяма-
та ислямска страна в све-
та. Около 85% от 260-ми-
лионното º население из-
повядва тази религия. На 
второ място е Пакистан с 
95% от общо 205 млн. жи-
тели.
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Фактори за развитие на стопанството
На континента се зараждат едни от най-старите цивилизационни 

огнища на Земята. Техните страни и народи започват своето развитие 
с много изобретения и първоначално изпреварват другите континенти. 
В продължение на векове населението на Европа приема от Азия реди-
ца земеделски култури, заимства нови начини за производство, научни 
знания и умения, нововъведения. Примери за това са компасът, бару-
тът, стъклото, порцеланът, използването на въглища за отопление и др.

След Великите географски открития европейските пътешествени-
ци, мореплаватели и завоеватели започват да проникват и да овладяват 
континента (вижте урок 28). Русия достига до Тихия океан. Европей-
ските морски държави, а по-късно и САЩ успяват да подчинят много 
страни и народи от азиатското крайбрежие.

През втората половина на ХХ век повечето страни се освобождават 
от колониално господство. Много от тях започват модернизация на сто-
панствата си по европейски и американски образец. Началото е поставе-
но от Япония, която бързо става световен лидер. След нея ускорени сто-
пански промени предприемат страни като Сингапур (фиг. 1), Хонконг, 
Макао, Южна Корея, Китай, Турция, Индия, Индонезия, Иран и др.

Важна роля за бързото съвременно развитие на континента игра-
ят неговите подземни богатства. Пример за това са страните от Близ-
кия изток*, 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 на-
селението и подобряването на начина на живот в много от страните на континента са при-
чина за увеличаването на редица производства и услуги.

Кои производства трябва да се разширят заради големия темп на нарастване на населението 
в Азия?

36

Фиг. 1. Сингапур

Фиг. 2. Основни 
стопански дейности в 
Азия
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  Съчетанието между влага и топлина в някои природни зони бла-
гоприятства тяхното заселване и целогодишно производство на земе-
делски продукти и храни. Същевременно студеният  климат ограни-
чава развитието на стопанска дейност в Сибир и високите планински 
райони. Безлюдни са и сухите пустини и полупустини (вижте урок 34, 
фиг. 1).

С най-голямо значение за съвременното стопанско развитие на ази-
атските страни е броят на тяхното население. Бързото му нарастване 
оказва неблагоприятно влияние върху условията за живот и природно-
то равновесие на континента.

Лидери в развитието на съвременна Азия са Китай, Индия, Япония 
и Индонезия. Общо в тях се извършват около 2/3 от стопанските дей-
ности на континента.

Добивни стопански дейности
Земеделието е традиционно най-важният отрасъл за повечето ази-

атски държави. Основните отглеждани култури са зърно, тръстика, 
цитруси, влакнодайни растения, подправки. Страните от Южна, 
Югоизточна и Източна Азия са големи производители на ориз (фиг. 3), 
пшеница, царевица, захар, лимони, портокали, тютюн, кафе, чай, 
канела, черен пипер, юта*. В Китай, Индия, Пакистан и Средна Азия 
се отглежда памук.

Свиневъдството е водещ животновъден отрасъл в Китай, Ви-
етнам и Филипините. В Китай, Индия и арабските страни е развито 
овцевъдството. Най-голям брой говеда се отглеждат в Индия, Китай 
и Турция. Типични за пустинните области са камилите. В Индия и 
Бангладеш се отглеждат домашни слонове. Еленовъдството е широко 
застъпено в Сибир (вижте урок 35, фиг. 5).

Китай и Индия са лидери по добив на въглища (фиг. 4). Най-голе-
ми количества нефт в света се добиват в Близкия изток, а природен 
газ – в Сибир. Азия е главен производител на живак, калай, сяра, же-
лезни и оловно-цинкови руди. В сибирската тайга и влажните вечно-
зелени екваториални гори на Малайския архипелаг се добиват големи 
количества дървесина.

Обработващи стопански дейности
В Япония, Южна Корея, Китай и Индия има модерни центрове за 

производство на  електроенергия, метали, трактори, автомобили, 
локомотиви, кораби (фиг. 5), електроника, химикали, хранителни и 
текстилни изделия. На реките Яндзъ, Енисей, Меконг и Инд са изгра-
дени мощни електроцентрали (вижте урок 32, фиг. 2).

Все още много азиатски страни, като Афганистан, Бутан, Бангла-
деш, Лаос, Непал и др., са изостанали и имат проблеми с изхранването 
на населението си.

Обслужващи стопански дейности 
Транспортът в Азия е добре развит предимно в равнините, в бли-

зост до големите речни долини и по океанските крайбрежията на Ти-
хия и Индийския океан. В Япония, Китай и Южна Корея се движат 
пътнически влакове, които могат да развиват скорост над 500 km/h 

Фиг. 3. Терасирани 
оризови плантации във 
Виетнам

Фиг. 4. Въгледобив в 
Сибир

Фиг. 5. Корабостроене в 
Южна Корея

Фиг. 6. Скоростен влак 
в Япония
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Въпроси и задачи
1.  Кои са най-слабо и най-добре усвоените природни зони в Азия?

2.  По какво се различават силно и слаборазвитите страни на континента?

3.  Коя азиатска страна е известна с това, че добива големи количества 
въглища и отглежда много памук, овце, говеда и домашни слонове:

 а/ Индия;     б/ Пакистан;     в/ Китай?

  Съставете списък във вашата тетрадка с природни туристически 
обекти, градове или страни от Азия, които искате да посетите. Отбе-
лежете ги на контурната карта.

Какво научихме?
Многобройното население на Азия и нейните природни богатства са при-

чини за бързото º развитие. През последните десетилетия стопанството 
на страните на континента постепенно заема първо място в света. Водещи 
сред тях са Китай, Индия, Япония, Индонезия, Южна Корея, Турция, Иран, Син-
гапур, Хонконг, Макао. По-изостанали са Афганистан, Бутан, Бангладеш, Лаос, 
Непал. Тежък проблем за стопанското развитие на много азиатски страни е 
тяхното бързо нарастващо бедно население.

А р х и М Е Д И Я
• През втората половина на 
ХХ век Южна Корея, Сингапур, 
Хонконг и Тайван* стават 
известни с наименованията 
„Четирите ти гъра“ или „Че-
тирите дракона“. При чина за 
това е бързото им стопан-
ско развитие. 
• Китай, Япония, Индия, Юж-
на Корея и Тайланд произвеж-
дат около половината от ав-
томобилите в света, а само 
Китай – 30%.

(фиг. 6). В Пекин, Токио и Джакарта са изградени модерни летища. 
В Азия са девет от десетте най-големи пристанища в света (фиг. 7).

Наличието на големи и плавателни реки на територията на кон-
тинента благоприятства развитието на речен транспорт (вижте 
урок 32, фиг. 3). Суровите природни условия в Сибир, пустинните и 
планинските райони ограничават възможностите за изграждане на шо-
сейни пътища (фиг. 7).

Важно място в стопанството на Азия заема туризмът. Хонконг, 
Сингапур (фиг. 1), Банкок, Макао, Истанбул и Куала Лумпур (вижте 
урок 35, фиг. 2) са сред десетте най-посещавани града в света. Много 
привлекателни за туризъм са също Непал, Йерусалим, Мека (фиг. 9),  
морските курорти на Турция и Индонезия. Фиг. 7. . Пристанище 

Тиендзин в Китай

Фиг. 8. Път между 
Пакистан и Китай в 
планината Каракорум

Фиг. 9. Поклонение в Мека – свещения за исляма град
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Китай заема 9,6 млн. km2 и е на четвърто място в 
света по площ. На политическа карта на Азия посочете 
съседите на страната.

Използвайте информацията от уроци 29,31,32, 34 
и определете:

– основните релефни форми, върху които е разполо-
жен Китай;

– климатичните различия в отделните райони на 
страната;

– най-важните ѝ реки и езера;
– природните зони, разпространени в нея.
Китай е най-многолюдната страна в света. Населе-

нието ѝ е около 1,4 млрд. души и ежегодно нараства с 
около 13 млн. души. Китайците са над 90% от тях и на-
ричат себе си хан. Освен тях има и около 60 други на-
родности. 

По-гъсто населени са крайбрежните тихоокеански 
райони на страната, равнините и долините на главни-
те реки (вижте урок 35, фиг. 1). Най-големите 20 града 
на страната имат общо около 250 млн. жители. Населе-
нието на Шанхай (фиг. 2) е над 27 млн. души. На второ 
място е столицата на Китай – Пекин (24 млн.), следван 
от Тиендзин (13 млн.) и Гуанджоу (12 млн.).

Китай е древна страна (фиг. 3). В нея се зараждат 
едни от най-старите цивилизационни центрове в света. 
Основни религии са конфуцианство, даоизъм* и буди-
зъм.

Стопанството на страната се развива много бързо 
през последните години и вече е на първо място в света. 
Големите градове по тихоокеанското крайбрежие имат 
модерни производства (фиг. 4). Великата китайска стена 
(фиг. 3), будистките храмове, „забраненият град“ в Пе-
кин, Хонконг, Шанхай и други туристически забележи-
телности привличат около 60 млн. чужденци годишно.

Китай е република и е разделен на 33 администра-
тивни района.

Япония е древна страна, разположена на 4 големи 
и около 3 000 по-малки тихоокеански острова.  Площта 

Страните в Азия. Китай, Япония,  
Република Корея, Турция 

Азия е пъстра картина от релефни форми, климатични пояси, водосборни басейни, при-
родни зони, народи, селища и производства. Резултат от техните съчетания върху огромната 
територия на континента е голямото разнообразие от страни. Те се отличават със своето 
специфично географско положение, уникална природа, историческа традиция, съвременен кул-
турен и стопански облик. В този урок ще се запознаем само с някои от тях (фиг. 1).

Колко са страните в Азия? Кои са лидерите по територия, население и стопанство?

37

Фиг. 1. Китай (1), Япония (2), Република 
Корея (3), Турция (4)

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

Фиг. 3. Великата китайска стена е 
дълга 6 900 km
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ѝ е 378 000 km2. Известна е като „страната на изгрява-
щото слънце“. Релефът ѝ е планински с много вулкани 
(фиг. 5) и земетресения. Климатът се изменя от умерен 
на север до тропичен на юг. Характерни за южните ос-
трови са мусоните и тайфуните*. Японските реки са 
къси и пълноводни. Горите заемат около 2/3 от терито-
рията на страната.

 По брой на населението (127 млн. души) страната 
е сред първите десет в света. Около 99% от жителите ѝ 
са японци. Изповядват шинтоизъм* и будизъм. В гъсто 
населените низини има много големи градове. Токио 
(фиг. 6), Йокохама и Кавасаки формират най-големия 
мегаполис* в света с общо население от близо 40 млн. 
души.

 Страната се отличава с модерни производства на 
електроенергия, транспортни средства, електроника и 
др. Риболовният ѝ флот е един от най-големите в света. 
Между градовете са изградени високоскоростни магис-
трали и железопътни линии (вижте урок 36, фиг. 6).

Япония е монархия (фиг. 7) и е разделена на пре-
фектури*.

Република Корея заема южната част на Корейския 
полуостров, поради което често е наричана Южна Ко-
рея. Заема площ от около 100 хил. km2, като по-голямата 
част от нея е планинска. Климатът е умерен и е силно 
повлиян от мусоните. Реките са къси и пълноводни. 
Преобладаващата част от горите са широколистни.

Населението на страната e близо 55 млн. души. Око-
ло 99% от тях са корейци, които изповядват християн-
ство или будизъм. Само в столицата Сеул и прилежащи-
те ѝ територии живее над 40% от населението на Южна 
Корея.  

Страната е световен производител на метали 
(фиг. 8), кораби (вижте урок 36, фиг. 5), автомобили, 
телевизори и друга модерна техника.

Турция е наш съсед в Европа, но основната ѝ тери-
тория е разположена на полуостров Мала Азия. Заема 
площ от 780 хил. km2. Релефът ѝ е предимно планински, 
а климатът по крайбрежните низини – субтропичен. На 
нейна територия са горните течения на реките Тигър и 
Ефрат.

Населението на страната е около 80 млн. души. Ос-
вен турци, в нея живеят много кюрди, татари и араби. 
Основна религия е ислямът.

На Босфора (вижте урок 28, фиг. 8) е разположен 
най-големият град на страната – Истанбул, който е с 
почти 20 млн. жители. Втора по население е столицата 
Анкара с около 5 млн. жители.

Страната се отличава с  много добре развито сто-
панство. Тя е голям производител на пшеница, зеленчу-

Фиг. 4. Модерен завод в Китай

Фиг. 5. Вулканът Фуджияма – 
символът на Япония

Фиг. 6. Токио – столицата на Япония
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ци, маслини, цитруси, тютюн, метали, машини, химикали и текстил. 
Отличава се с много исторически и природни забележителности и се 
посещава от над 30 млн. туристи годишно (фиг. 9). 

Фиг. 8. Износ на автомобили от Южна Корея

Фиг. 9. Морският 
курорт Мармарис, Турция

Въпроси и задачи
1 Кои са най-големите градове на Китай и Япония?

2 Съставете таблица в тетрадката си и сравнете четирите изучени 
страни по следните показатели: географско положение, площ, брой на на-
селението, преобладаваща религия и основни стопански дейности.

   Потърсете допълнителна информация и направете кратка географска 
характеристика на Индия. Използвайте за пример характеристиката на 
Китай.

Какво научихме?
Китай е най-голямата по територия, население и стопанство азиатска 

страна. Япония и Южна Корея са по-малки по площ и численост, но са високо 
развити и се отличават с модерни производства. Турция е наш съсед с мно-
гобройно население, добре развито стопанство и привлекателни туристиче-
ски забележителности.

А р х и М Е Д И Я
• Първите парични знаци (банкноти) се появяват в Китай още преди 14 века. 
Използването им в Европа започва много по-късно.
• На север от Република Корея има още една корейска държава – КНДР (Ко-
рейска народна демократична република). Известна е и като Северна Корея. 
На границата между тях, върху около 1000 km2, е съсредоточена армия от 
почти 1 млн. души.

Фиг. 7. Японският 
император Акихито
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Разделете се на три изследователски групи и изберете водачи. Вся-
ка група има различен маршрут (фиг. 1) и транспорт. Водачите указват 
маршрута, а останалите „пътешественици“ коментират и записват в 
своите тетрадки географските обекти по него – природни зони, релеф-
ни форми, реки, езера, брегови форми, страни и столици.

Да изследваме континента, като
„пътешестваме“ (практическа дейност)

Отново ще „пътешестваме“ по географската карта. Ще изследваме природата и страни-
те в Азия по избрани маршрути. 

Ще са ви необходими познания от досегашните уроци за Азия, природна и политическа карта 
на континента, атлас.

38

Маршрутите на „пътешествието“
Всяка изследователска група получава име, свързано с нейния 

маршрут:
– група „Пътят на коприната“. Вашата група ще „пътува“ с 

джипове (маршрут № 1 на фиг. 1). Начален пункт е древната столица 
на Китай – Чанян (днешен Сиан). В началото маршрутът ви е през ог-
ромни и безлюдни пустинни области и високи планини (фиг. 2). След 
това достигате до Самарканд и съвременните столици на Иран (Техе-
ран) и Ирак (Багдад). Крайният пункт на маршрута е един от големите 
градове на Ливан – древното средиземноморско пристанище Тир.

Фиг. 1. Изследователски маршрути в Азия

Фиг. 2. Централна 
Азия – поглед от Космоса
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Дължината на маршрута е около 9 000 km. Ако се изминават средно 
по около 350 – 400 km на ден, такова пътуване реално може да продъл-
жи 3 – 4 седмици;

– група „Авиационно наблюдение“. Вашата група ще пътува с 
20-местен самолет на височина 2 – 3 km. Начален пункт е летището 
на столицата на Оман – Маскат (фиг. 3). Полетът е до тихоокеанския 
руски град Владивосток.

Въздушният маршрут (маршрут № 2 на фиг. 1) е дълъг около 
6 000 кm. При скорост 350 – 400 km/h продължителността на пътува-
нето е около 15 – 16 чàса;

– група „Каботажно плаване“. Вашата група също ще пътува от 
Маскат до Владивосток, но ще „плава“ с фрегата по море в близост до 
бреговете на континента и неговите острови (маршрут № 3 на фиг. 1).

Дължината на маршрута е около 14 000 km. Ако средно на ден се 
изминават по 250 – 300 km, такова пътуване  реално може да завърши в 
пристанището на Владивосток (фиг. 4) след около 1,5 – 2 месецa.

Описание на пътешествието
След достигането на крайната цел всеки водач на изследователска 

група представя пред класа резултатите от „пътешествието“, като из-
ползва стенна карта. Другите участници в групата допълват разказа с 
факти и примери.

Задача за домашна работа
Напишете кратко съчинение на тема „Моето пътешествие в Азия“, 

като опишете географските обекти по вашия маршрут. Използвайте 
природна и политическа карта, съставете и попълнете в тетрадките си 
таблица със следните колони:

Фиг. 3. Летището на 
Маскат

Фиг. 4. Пристанището 
на Владивосток

Допълнителна задача за домашна работа

Природна 
зона

Релефни или 
крайбрежни 

форми

Водни 
обекти Страна Столица Други 

бележки

За любителите на подобни приключения предлага-
ме друго предизвикателство – изкачване на Джомо-
лунгма (Еверест). Вече почти 8 хил. алпинисти са ус-
пели да покорят най-високия връх на планетата (виж-
те урок 29, фиг. 3 ). Всяка година това се опитват да 
направят още около 500 души. Възможно е след време 
един от тях да сте вие.

Алпинизмът е опасно удоволствие и изисква мно-
го сериозна предварителна подготовка. Засега може-

те само да проучите опита на успелите. Използвайте 
допълнителни източници и опишете: 

–  къде е върхът, от коя страна тръгват алпинистки-
те експедиции за покоряването му и как може да се 
пътува до нея;

– кой е най-подходящият сезон за изкачване;

– каква предварителна подготовка е необходима;

– на какви етапи протича изкачването;

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

Природата, населението  
и стопанството на Азия (обобщение)

В уроци 13 и 26 ние вече правихме обобщение на знанията си за Южна и Северна Америка. 
За целта използвахме правило в 6 последователни стъпки. Припомнете си го.

В този урок ще използваме същото правило, но чрез него ще направим обобщение на нашите 
знания и умения за Азия.

39

1-ва  „стъпка“: 
Тема на урока

2-ра  „стъпка“:  
Подтеми на урока

3-та  „стъпка“: Ключови думи
Допълнете списъка.

Географско 
положение, 
брегове и 
опознаване на 
Азия

Географско положение,  
големина и брегове  
Опознаване и изследване

Екватор, Тихи, Индийски и Северен ледовит океан, нос 
Дежньов, нос Баба, нос Челюскин, нос Пиай, полуостров 
Чукотка, полуостров Мала Азия, полуостров Таймир, Малайски 
полуостров, Урал, Кавказ, Каспийско, Черно и Мраморно море, 
Босфор, …

Релеф и полезни 
изкопаеми на Азия Релеф 

Полезни изкопаеми

Северна, Източна, Южна, Западна и Средна Азия, Сибир, 
Средносибирско плато, Източносибирски планини, Голяма 
китайска равнина,  Западносибирска, Индо-Гангска  и 
Месопотамска низина, …

Климат и 
климатични пояси 
в Азия

Климатични фактори 
Климатични елементи  
Климатични пояси

географско положение, мусони, студени и топли океански 
течения, релеф, полярни, умерени, тропични и екваториални  
въздушни маси, …

Води в Азия Реки   
Езера

главен вододел, отточни области, безотточни области, Об, 
Иртиш, Енисей, Лена, Амур, Хуанхъ, Яндзъ, Меконг, Инд, Ганг, 
Сърдаря, Амударя, …

Природни зони в 
Азия

Полярни пустини  
Тундра и лесотундра …  
Допълнете подтемите в 
урока.

каменисти, кафяви, сиви горски, черноземни, червеноземни, 
жълтоземни и канелени почви, мъхове, лишеи, полярен мак, 
блатни треви, хвойна, трепетлика, боровинка, ела, върба, бреза, 
бор, …

Население и 
политическа карта 
на Азия

Брой и разпределение на 
населението  
Расов състав, племена и 
народи  
Политическа карта

свръхголеми градове, Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, 
Япония, Русия, Иран, арабски страни, безработица, недостиг на 
земи, глад, болести, миграции, чукчи, якути, буряти, китайци, 
японци, …

Стопанство на 
Азия

Фактори за развитие на 
стопанството  
Основни стопански 
дейности

цивилизационни огнища, Велики географски открития, 
завоеватели, колониално господство, модернизация, Япония, 
световен лидер, Сингапур, Хонконг, …

Страните в 
Азия. Япония, 
Китай, Турция и 
Република Корея

Япония Китай, Турция, 
Република Корея

Китай, хан, Шанхай, Пекин, Тиендзин, Гуанджоу, 
конфуцианство, даоизъм, будизъм, модерни производства, 
Велика китайска стена, Хонконг, Япония, …

• Следващите три „стъпки“:
4-та „стъпка“: Направете списък с най-често повтарящите се ключови думи. Използвайте приме-
рите от уроци 13 (стр. 41) и 26 (стр. 71).
5-та „стъпка“: Дайте примери за логически връзки, зависимости и изводи между отделните уроци. 
Използвайте примерите от уроци 13 (стр. 41) и 26 (стр. 71)
6-та „стъпка“: Съставете обобщителен текст, като използвате ключовите думи. Като пример 
можете да приложите 6-та стъпка на урок 13 (стр. 41). Ще ви бъдат от полза също текстовете 
и картите от всички предходни уроци за Азия.
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1. Част от крайбрежието на кой океан е Охотско морe: 

A. Тихи;          Б. Индийски;         B. Атлантически?

2. Коя е релефната форма в Азия, показана на фиг. 1?

Какво научихме за Азия  
(урок за контрол и оценка)

Чрез този урок ще проверим знанията си за природата, населението, стопанството и 
страните в Азия.

Запознайте се с поставените въпроси и задачи. Можете да представите вашите отговори и 
решения по два начина: писмено (в тетрадка) или устно.

40

Фиг. 1. 

3. Азия е континентът със:
A. най-големи запаси на нефт и природен газ;
Б. най-голямата по площ иглолистна гора;
B. и двата горепосочени отговора са верни.

4. Кой е климатичният пояс в Азия, показан на фиг. 2?

Фиг. 2. 
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5. Най-дълбокото езеро на Земята е:
A. Балхаш;            Б. Байкал;           B. Каспийско море.

Фиг. 3. 

Фиг. 4. 

9. Най-големи производители на памук в Азия са:
A. Индонезия, Турция и Русия;
Б. Китай, Индия и Пакистан;
B. Турция, Бангладеш и Япония.

10. Кое твърдение не е вярно?
A. Преобладаваща религия в Турция е ислямът.
Б.  По-голямата част от населението на Република Корея изповядва 

шинтоизъм и будизъм. 
B. Преобладаваща религия във Филипините е християнството.

Използвайте помощта на учителите си и сравнете резултатите 
с тези на своите съученици. Проверете с колко от общо 10 въпроса 
и задачи сте се справили успешно. За сравнение и оценка можете да 
използвате и следната примерна таблица:

6. Коя част на Азия се обитава от показаните на фиг. 3 орангута-
ни:
A. Хималаи;           Б. остров Борнео;          B. полуостров Арабия?
7. На фиг. 4 е показан един от известите актьори на Азия. Към коя 
раса принадлежи той?
8. Столиците на кои държави са показани на фиг. 5?

Фиг. 5. 

Брой на правилните 
отговори и решения 10 9 8 7 6 5 4 от 0 до 3

Оценка 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,00



112 



113 

АВСТРАЛИЯ И 
ОКЕАНИЯ

IV.

•  Голям бариерен риф, Австралийски 
Алпи, Улуру, Тасмания

•  Мъри, Еър, евкалипт, кенгуру, 
коала, молох, вомбат, ему

•  Папуа, Меланезия, Полинезия, 
Микронезия, аборигени, маори

•  Австралия, Нова Зеландия, Сидни, 
Мелбърн, Канбера, Окланд
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Географско положение, брегове и опознаване 
на Австралия41

Географско положение, големина и брегове  
на Австралия

Континентът е разположен изцяло в Южното и Източното полу-
кълбо (фиг. 1). Заема площ от около 7,7 млн. km2. Кой от главните 
паралели пресича Австралия? Как се отразява това върху нейния при-
роден облик?

Използвайте картата на фиг. 2 и посочете кои океани ограждат 
континента. На контурната карта в работната тетрадка надпише-
те крайните му точки.

Австралия е континент-държава. Като континент тя е най-малка, но като държава е 
сред най-големите. 

Използвайте природна карта на света и сравнете географското положение на Австралия с 
това на останалите изучени континенти.

Фиг. 1. Австралия и 
градусната мрежа на 
Земята

Фиг. 2. Австралия

Северните брегове на Австралия са много близо до островите на 
Малайския архипелаг. Между полуостров Йорк и остров Нова Гвинея 
е Торесовият проток, който е широк само около 150 km. Типичен за 
северното крайбрежие на континента е заливът Карпентария, а за 
южното – Големият австралийски залив.

На юг е остров Тасмания, който е отделен от континента чрез Ба-
совия проток. Неговата ширина е около 200 km.

Близо до североизточните австралийски брегове е разположен Го-
лемият бариерен риф (фиг. 2 и 3). Дълъг е около 2 300 km, а ширината 
му достига 150 km. На изток от него е Коралово море.  

На около 1800 km югозападно от Австралия е разположен архипе-
лагът на Нова Зеландия. 

Фиг. 3. Големият 
бариерен риф
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Опознаване  и  изследване на  континента
Коренното население, наречено аборигени, се заселва в Австралия 

през Малайския архипелаг преди около 40 000 години. При появата на 
европейските колонизатори през XVII в. техният брой е около 1 млн. 
души и живеят разделени на близо 500 племенни групи.

По време на Великите географски открития край бреговете на кон-
тинента плават холандски, португалски, испански и английски кораби. 
През 1606 г. Вилем Янсон (фиг. 4) достига залива Карпентария. Той 
изследва полуостров Йорк и го нарича Нова Зеландия. 

Остров Тасмания е открит от Абел Тасман (фиг. 2 и 5) през 1642 г. 
По това време континентът се нарича Нова Холандия. 

През 1770 г. Джеймс Кук (фиг. 6) изследва източното крайбрежие 
на Австралия и Големия бариерен риф (фиг. 2). Впоследствие конти-
нентът е колонизиран от Великобритания, която му дава официалното 
име Австралия. Първите по-големи групи от европейски заселници са 
формирани от насила докарани английски каторжници*. Те основават 
първото европейско селище, което днес е най-големият съвременен 
град в страната – Сидни.

Вътрешността на Австралия е изследвана от Томас Мичъл, Едуард 
Еър, Чарлс Грегъри и много др.

Фиг. 4. Вилем Янсон

Фиг. 5. Абел Тасман

Фиг. 6. Джеймс Кук

Въпроси и задачи
1.  Кое твърдение не е вярно?
 а/  Разстоянието от Австралия до Азия е 150 km, а до Нова Зеландия – 

1800 km.
 б/ Торесовият проток е широк около 150 km, а Басовият – 200 km.
 в/  Вилем Янсон изследва Големия бариерен риф, а Джеймс Кук – полуос-

тров Йорк.
2.  Най-източната точка на Австралия е:
 а/ нос Кейп;          б/ нос Стийп пойнт;          в/ нос Байрон.

   Потърсете допълнителна информация и напишете кратко съчинение за 
Големия бариерен риф.

Какво научихме?
Австралия е най-малкият по площ континент на Земята. Разположен 

е между Индийския и Тихия океан, в близост до Югоизточна Азия. По-важни 
нейни брегови форми са Големият австралийски залив, заливът Карпентария, 
полуостров Йорк, остров Тасмания и Големият бариерен риф.  

За опознаване, заселване и завладяване на Австралия най-голяма роля иг-
раят Нидерландия и Великобритания. Важни географски открития на конти-
нента правят Вилем Янсон, Абел Тасман и Джеймс Кук.

А р х и М Е Д И Я
•  Името на Австралия произлиза от първоначално-
то º обозначаване с израз на латински език – „Terrа 
Australis Incognita“ (Непозната южна земя).
•  Названието аборигени не е само за коренното на-
селение на Австралия. Понякога се използва за корен-

ните жители и на други континенти или острови.
•  Коралово море е част от Тихия океан и обхваща ог-
ромно пространство между Австралия, Нова Гвинея 
и Нова Зеландия. По площ е над 10 пъти по-голямо от 
Черно море.
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Природата на Австралия.  
Релеф, полезни изкопаеми, климат, води42

Релеф и полезни изкопаеми
В Западната половина на Австралия преобладават големи, но не-

високи плата, планини и котловини (вижте урок 41, фиг. 2). По-голя-
мата част от тях са заети от безлюдни пространства – Голяма пясъчна 
пустиня, пустиня Гибсън, Голяма пустиня Виктория. Сред тях се 
издигат възвишенията Макдонъл и Масгрейв. Една от най-известните 
забележителности на континента е скалата Улуру, наричана още Айърс 
рок (фиг. 1).

Средните райони на Австралия са предимно низинни. Там е най-
голямата депресия на континента, която достига 12 m под морското 
ниво и е заета от езерото Еър. 

Източна Австралия е предимно планинска. В нея успоредно на ти-
хоокеанския бряг се простира Голямата вододелна планина, дълга 
около 4 000 km и широка до 600 km. В южната ѝ част са т.нар. Австра-
лийски Алпи с най-високия на континента връх Косцюшко (2 228 m).

Оцветете и надпишете основните релефни форми на Австралия 
на контурната карта в учебната тетрадка.

Земните недра на Австралия са изключително богати на въглища и 
рудни полезни изкопаеми (фиг. 2). Особено големи са запасите на же-
лязо, манган, никел, боксит*, мед, злато, уран и скъпоценни камъни.

Попълнете таблицата за полезните изкопаеми на Австралия в 
учебната тетрадка, като използвате значението на показаните на 
фиг. 2 условни знаци. Използвайте примерите в урок 3 (стр. 14), урок 
16 (стр. 48) или урок 29 (стр. 84).

Австралия е малък по площ и нисък като надморска височина континент, завладян от 
сух климат и огромни пустинни пространства. В него няма действащи вулкани, силни земе-
тресения и следи от ледници. Най-поносимата за живот и стопанска дейност негова част е 
югоизточната.

В каква последователност се характеризира природата на даден континент?

Фиг. 1. Улуру – едно от 
природните чудеса на 
Австралия

Фиг. 2. Полезни изкопаеми на Австралия
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Климат и води
С най-голямо разпространение в Австралия е тропичният кли-

матичен пояс (фиг. 3). Главен фактор за това е географското положе-
ние на континента спрямо Южната тропична окръжност (вижте 
урок 41, фиг. 2).

Фиг. 3. Климатични пояси в Австралия

Използвайте информацията на фиг. 3 и определете кои други кли
матични фактори оказват влияние върху континента. Чрез предста-
вените климатограми характеризирайте сезонните изменения на 
температурата и валежите във всеки от климатичните пояси. 

Главният вододел на континента разделя неговата територия на 
две неравни отточни области (фиг. 4) между Тихия и Индийския 
океан. Над половината от площта на Австралия е заета от безотточна 
област.

Фиг. 4. Води на Австралия



А р х и М Е Д И Я
• Най-големият открит 
руд ник в Австралия се на-
рича „Супер Пит” (фиг. 5). 
Дължината му е 3,5 km, 
ши рината – 1,5 km, а дъл-
бочината – 600 m. Годишно 
в него се добиват златосъ-
държащи руди, от които се 
получават над 20 t злато. 
• Най-топлият град в Ав-
стралия е Дарвин. Отлича-
ва се с целогодишно лято и 
дневни температури между 
31 и 33 oC.
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Най-пълноводната река на континента е Мъри. Дължината ѝ е над 
2 300 km. Тя и главният ѝ приток Дарлинг извират от Австралийските 
Алпи. Използвайте хидрограмата на фиг. 4 и посочете кои са сезони-
те на пълноводие и маловодие в долното течение на реката.

По  западното, северното и източното крайбрежие на континента се 
вливат много по-малки реки – Фицрой, Флиндърс и др. 

В безотточната област има мрежа от сезонно пресъхващи реки. 
Част от тях се вливат в езерото Еър. Безотточно и солено е езерото 
Торънс. Във вътрешността на континента има десетки други по-малки 
езера – Амадеус, Геърднър и т.н.

Използвайте допълнителна информация и в контурната карта на 
учебната тетрадка надпишете имената и на другите австралийски 
реки, показани на фиг. 4. 

Надежден допълнителен източник на води са подземните пластове 
на континента. С най-голямо значение е Големият артезиански ба-
сейн. Той се простира на около 2 000 km от полуостров Йорк до доли-
ната на р. Дарлинг. 

Въпроси и задачи
1.  Коя е най-високата планина в Австралия и каква е нейната роля за водите 

на континента?

2.  Защо Австралия е предимно сух и горещ континент?

3.  Къде в Австралия има най-много находища на злато?

  Потърсете допълнителна информация и напишете кратко съчинение за 
езерото Еър.

Какво научихме?
Континентът Австралия има сравнително ниски планини и плата. Зем-

ните му недра са богати на въглища, рудни полезни изкопаеми и скъпоценни 
камъни. Преобладават сухият тропичен климат и пустините. Повърхност-
ните води на континента са предимно в неговите югоизточни части. Ценен 
допълнителен източник са артезианските води.

Фиг. 5. Най-големият златен рудник в Австралия
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Природните зони в Австралия43
Редуването на природните зони в Австралия е пряко следствие от географските ширини, в 

които е разположен континентът. Неговата океанска изолираност от другите континентал-
ни масиви е довела до появата на уникални растителни и животински видове.  

В кои географски ширини е разположен континентът и на какви природни зони съответстват 
те?

Природните зони на Австралия имат уникален облик заради голя-
мото разнообразие от растителни и животински видове, които не се 
срещат никъде другаде на Земята. Сред представителите на растител-
ния свят са евкалипт, боаб, волемия, дървовидна папрат, тревни 
дървета. Типични само за континента животни са кенгуруто, коала-
та, дивото куче динго, птицата ему и много др.

Пустини и полупустини
Те имат най-голям обхват сред природните зони на Австралия, като 

заемат над половината от неговата територия (фиг. 1). Характерни са 
предимно за западните и средните райони на континента – Голяма пя-
съчна пустиня, пустиня Танами, Малка пясъчна пустиня, пустиня 
Гибсън, Голяма пустиня Виктория. Климатът в тях е сух, тропичен, 
с оскъдни валежи. Повърхностните води са рядкост и са представени 
предимно от малки солени езера. Върху безплодните каменисти и пе-
съчливи почви има бедна растителна покривка и ограничено видово 
разнообразие на животните. 

Полупустинни характеристики имат някои възвишения като Мак-
донал и Масгрейв. Типична за тях е таралежовата трева спинифекс 
(фиг. 2), чиято сянка подслонява насекоми, малки влечуги и птици. 
Сред представителите на животинския свят се отличават гущерът мо-
лох (фиг. 3) и зайцеподобният бандикут (фиг. 4). Голямо разпростра-
нение имат термитите (фиг. 5).

Савани
Разположени са в близост до пустините и полупустините (фиг. 1). 

Климатът е субекваториален с редуване на сух и влажен сезон, което 
оказва влияние върху режима на реките. Най-разпространени са черве-
но-кафявите и кафявите почви. В австралийските савани има треви, 
които достигат до 10 – 12 m височина и са известни като тревно дърво 
(фиг. 6). Срещат се също вечнозелени храсти, евкалипти и акации. 
По поречията на реките има галерийни гори.

Фиг. 1. Природни зони в 
Австралия

Фиг. 2. Спинифекс

Фиг. 3. Молох

Фиг. 4. Бандикут Фиг. 5. Термитна пирамида Фиг. 6. Тревно дърво



А р х и М Е Д И Я
Видове растения или животни, които се 

срещат само на определена територия, се на-
ричат ендемити. Тези от тях, които се сре-
щат само на континента Австралия, се нари-
чат австралийски ендемити. Такива са около 
600 вида акация, 500 вида евкалипт, 350 вида 
птици, 150 вида риби, 50 вида кенгуру.
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Саваните се отличават с голямо животинско разно-
образие. Някои от животните обитават и другите при-
родни зони. Типични представители на австралийска-
та природа са кенгуру (фиг. 7), коала (фиг. 8), вомбат 
(фиг. 9), ехидна (фиг. 10). Птицата ему (фиг. 11) достига 
2 m височина. Тя не лети, но може да тича със скорост 
от около 50 km/h. В по-големите реки живеят крокодил, 
птицечовка (фиг. 12), както и над 150 вида риби, които 
не се срещат в никой от другите континенти.  

Влажни екваториални и тропични гори 
Заемат тесни ивици по северното и източното край-

брежие на континента (фиг. 1). Австралия е родина на 
евкалиптите, които са над 600 вида. Най-големите от тях 
надхвърлят 100 m височина и 3 m дебелина на стеблото. 
Птичият свят е разнообразен – райска птица, папагал, 
корморан, какаду, пеликан и др. Има много видове от-
ровни змии.

Зоната на твърдолистните вечнозелени гори и 
храсти, както и тази на горите от умерения пояс зае-
мат много по-малки пространства в южната част на кон-
тинента и остров Тасмания (фиг. 1).

Планинската област е разположена върху най-ви-
соките части на Австралийските Алпи и планините на 
остров Тасмания.

Голямо богатство на морска флора* и фауна* пред-
лагат огромните океански крайбрежия на континента 
(фиг. 13). Това е характерно преди всичко за Големия 
бариерен риф (вижте урок 41, фиг. 3). 

Фиг. 7. Кенгуру Фиг. 8. Коала

Фиг. 9.  Вомбат Фиг. 10. Ехидна

Фиг. 11. Ему
Фиг. 12. 
Птицечовка

Фиг. 13. Морска фауна
Въпроси и задачи
1.  Коя е природната зона с най-голям териториален об-

хват в Австралия?

2.  Гущерът молох обитава:
 а/ остров Тасмания; 
 б/ Източна Австралия;   
 в/ Централна Австралия. 

  Напишете кратко съчинение за Тасманийския дявол.

Какво научихме?
Южната тропична окръжност е разположена почти по 

средата на Австралия. Това предопределя господстващото 
положение на пустините, полупустините и саваните в нея.

Континентът има уникален растителен и животински 
свят – по-голямата част от неговите видове не се срещат 
в други континенти – евкалипт, тревно дърво, таралежова 
трева, кенгуру, ему, динго, коала, вомбат, ехидна, птицечов-
ка, молох и много др.
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Австралийски съюз – население и 
стопанство44

Австралия е единственият континент-държава. Официалното ѝ име е Австралийски съюз. 
Отличава се с огромни запаси на полезни изкопаеми, сурова природа, ниска и неравномерна гъс-
тота на населението и модерно стопанство. Историческото развитие и съвременният кул-
турен облик на страната са много сходни с характеристиките на САЩ и Канада в Северна 
Америка.

Благоприятни или неблагоприятни са природните дадености в Австралия за развитие на сто-
пански дейности. Дайте примери.

Австралийският съюз включва териториите на континента, остров 
Тасмания, Големия бариерен риф, както и няколко слабо населени ос-
трова в Тихия, Индийския и Южния океан.

Население
На огромната австралийска територия живеят едва около 25 млн. 

души. По този показател континентът е най-малкият в света. Повечето 
големи селища са в югоизточната част на страната. Кои са причините?

Изчислете средната гъстота на населението в Австралийския 
съюз и я сравнете с тази на найгъсто населените му райони, пред-
ставени на фиг. 1.

Фиг. 1. Гъстота на 
населението и най-големи 
градове в Австралия

Около 3/4 от австралийците живеят в общо 20 града. С население 
над 1 млн. души са 5 от тях, като най-голям е Сидни (фиг. 2) с почти 
5 млн. жители. Втори по големина е Мелбърн (фиг. 3) с около 4,5 млн. 
души.

Коренни жители на континента са аборигените (фиг. 4). Те са само 
около 3% от австралийското население. Повечето от тях обитават от-
далечени от градовете райони, предимно в северните зони на саваната. 
Разделени са на племенни групи, като за много от тях са създадени 
резервати*.

Над 90% от жителите на страната са потомци на европейски засел-
ници (фиг. 5) – предимно от Великобритания. Около 5% са с азиатски 
произход. Преобладаваща религия е християнството, а най-използ-
ваният език – английският. 

Континентът е колониално владение на Великобритания до 1901 г., 
когато е основан Австралийският съюз. Столицата Канбера (фиг. 6) 

Фиг. 2. Сидни

Фиг. 3. Мелбърн

Фиг. 4. Аборигени
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има около 450 хил. жители. Тя е специално изградена на място, което е 
разположено между двата най-големи града – Сидни и Мелбърн.

Официален държавен глава на Австралийския съюз е кралят или 
кралицата на Великобритания. Страната е разделена на 6 щата и 
2 специални територии.

Стопанство
Австралия е високо развита страна. Стопанството ѝ е сред първите 

20 в света. Континенталните земни недра са богати на руди и въглища 
(вижте урок 42, фиг. 2). Огромните океански крайбрежни простран-
ства са предпоставка за развитие на риболов и търговия с всички све-
товни морски пристанища.

Благоприятна роля за стопанското развитие на страната изиграва 
колониалното наследство. Преселниците от Великобритания*, Ирлан-
дия, Германия и Нидерландия* налагат в страната модерни стопански 
идеи и производства.

Значителна пречка за усвояването на континента са суровите при-
родни условия на по-голямата част от неговата територия.

Важно място в стопанското развитие на страната заемат добивни-
те дейности – добив на полезни изкопаеми (фиг. 7), растениевъдство, 
животновъдство. Голяма част от производството в тях е насочено за из-
нос. Страната е световен лидер в отглеждането на овце (фиг. 8) и про-
изводството на вълна, в добива на боксит, желязна, оловно-цинкова 
руда, уран, благородни метали (вижте урок 42, фиг. 5) и диаманти.

Фиг. 5. Жителите на 
Сидни

Фиг. 6. Канбера

Фиг. 7. Основни стопански дейности в Австралия

Растениевъдството в Австралия е представено от отглеждането на 
памук, пшеница, грозде, захарна тръстика, зеленчуци и цитруси. 

Добивът на полезни изкопаеми и производството на земеделски 
продукти създават много добри условия за развитие на обработващите 
стопански дейности. Страната произвежда електроенергия, метали, 
текстил, хранителни продукти, вино, автомобили, кораби, земе-
делска техника.

Фиг. 8. Овцевъдна ферма 
в Австралия



А р х и М Е Д И Я
• Австралийският съюз е на 6-то място сред държавите в света по площ, но 
по показателя брой на населението е едва на 55-то място.
• Около 1/4 от населението на Австралийския съюз е родено извън него и след 
това се е преселило там.
• През ХХ в. белите заселници се опитват да приобщават аборигените към 
своя начин на живот. Държавата отделя деца от родители и ги настанява в 
приемни семейства или приюти. Появява се т.нар. „изгубено поколение“, което 
вече няма навици да се приспособява и живее в райони със сурова природа. Зато-
ва все повече аборигени живеят в градове, разчитайки единствено на помощи 
от държавата. 
• На континента е изградена втората по големина магистрала в света след 
Панамериканската (вижте уроци 12 и 25). Дълга е около 14 500 km и свързва 
австралийските крайбрежни райони. Един от нейните участъци е абсолютно 
права линия, дълга 146 km.
• Един от важните съвременни проблеми на земеделието в Австралия е свър-
зан с прекалено големия брой на зайците в страната. Те са внесени на конти-
нента през XVIII – XIX в. от европейските заселници. Броят им бързо достига 
над 500 милиона, защото те нямат много естествени врагове. Впоследствие 
намаляват до 200 милиона.
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Фиг. 9. Пристанище 
Порт Джаксън, Сидни

Фиг. 10. Летище 
Кингсфорд Смит, Сидни

Какво научихме?
Австралия е единственият в света континент-държава. Населен е пре-

димно от потомци на британски заселници. Гъстотата на населението е 
едва около 3 души/ km2. По-голямата част от австралийците живеят в го-
лемите градове на Югоизточна Австралия. Австралийският съюз е една от 
високо развитите страни в света.

Въпроси и задачи
1.  Кои райони на Австралия са населени предимно от аборигени?

2.  Защо в Австралия въздушният транспорт е много добре развит? 

 Потърсете допълнителна информация за щатите и специалните тери-
тории на Австралийския съюз. Съставете таблица в тетрадката си и 
ги подредете по площ. Напишете кои са главните им градове.

Гъста транспортна мрежа има само в Югоизточна Австралия, къ-
дето живеят по-голямата част от австралийците. Порт Джаксън (фиг. 9) 
е пристанище на Сидни и е най-голямото в страната.

Много добре развит е въздушният транспорт. В Австралия има над 
500 летища. Най-голямо сред тях е това на Сидни (фиг. 10), през което 
страната се посещава годишно от около 3,5 млн. чуждестранни турис-
ти.

Големите градове, плажовете, уникалната флора* и фауна* при-
вличат ежегодно 8 – 10 млн. гости на страната. 
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Да изследваме континента, като 
„пътешестваме“ (практическа дейност)45

Предлагаме ви нови маршрути за „пътешествия“ по географската карта.
Да изследваме Австралия по суша, вода и въздух! 

Ще са ви необходими познания от досегашните уроци за Австралия, природна карта и атлас. 
За поподробна информация можете да използвате и интернет, например географската програма 
Google Earth (Гугъл Земя). Тя може да ви отведе до всяка точка от земната повърхност, да ви пока-
же нейните географски координати и външен вид.

Разделете се на три изследователски групи и изберете водачи. Вся-
ка група има различен маршрут (фиг. 1) и транспорт. Водачите указват 
маршрута, а останалите „пътешественици“ коментират и записват в 
своите тетрадки географските обекти по него – природни зони, релеф-
ни форми, реки, езера, брегови форми, главни градове и други забеле-
жителности.

Фиг. 1. Изследователски маршрути в Австралия

Маршрутите на „пътешествието“
Всяка изследователска група получава име, свързано с нейния 

маршрут:
– група „Жул Верн“. Вашата група ще продължи пешеходното 

пътешествие на Децата на капитан Гранд. След неуспеха в Южна 
Америка те решават да продължат търсенето по 37-ия паралел, но на 
австралийска територия. Пътят им на континента (маршрут №1 на 
фиг. 1) започва от неговото източно крайбрежие, пресича Голямата во-
доделна планина и излиза на Тихия океан.

Начален пункт на „пътешествието“ е пристанищното градче Робе 
(фиг. 2) в залива Гуйчен, разположен на около 300 km южно от гр. Аде-
лаида. Краен пункт е курортното градче Еден (фиг. 3), на около 500 km 
южно от Сидни.

Дължината на маршрута е около 1 000 km. Ако се изминават сред-
но по около 30 km на ден, такова пътуване реално може да продължи 
4 – 5 седмици;

Фиг. 2. Робе, щатът 
Южна Австралия

Фиг. 3. Еден, щатът 
Нови Южен Уелс
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– група „На гости на тасманийския дявол“. Вашата група ще пъ-
тува с 20-местен самолет и ще осъществява авиационно наблюдение от 
височина 2 – 3 km. Начален пункт е малко летище в най-северната част 
на полуостров Йорк – Бамага (фиг. 4). Полетът е на юг към Хобърт 
(фиг. 5) – главния град на остров Тасмания. 

Въздушният маршрут (№ 2 на фиг. 1) е дълъг около 3 600 km. 
При скорост 350 – 400 km/h продължителността на полета е около 9 – 
10 чàса;

– група „Каботажно плаване“. Вашата група „плава“ с фрегата в 
близост до бреговете на континента (маршрут № 3 на фиг. 1). Пъте-
шествието започва от Хобърт (фиг. 5). Преминавате през Басовия про-
ток, правите пълна обиколка на континента по посока на часовникова-
та стрелка в близост до бреговете му и отново се връщате в същия град. 

Дължината на маршрута е около 28 000 km. Ако средно на ден се 
изминават по 250 – 300 km, такова пътуване реално може да продължи 
около 100 дни.

Описание на пътешествието
След достигане на крайната цел всеки водач на изследователска 

група представя пред класа резултатите от „пътешествието“, като из-
ползва стенна карта. Другите участници  допълват описанието с факти 
и примери.

Задача за домашна работа
Напишете кратко съчинение на тема „Моето пътешествие в Ав-

стралия“, като опишете географските обекти по вашия маршрут. Из-
ползвайте природна карта, съставете и попълнете в тетрадките си таб-
лица със следните колони:

Фиг. 4. Летище Бамага, 
щатът Куинсланд

Фиг. 5. Хобърт, остров 
Тасмания

Природна 
зона

Релефни или 
крайбрежни 

форми

Водни 
обекти

Главни 
градове

Други 
бележки

Фиг. 6. Магистрала А1 в Австралия

Допълнителна 
задача за домашна 
работа

За любителите на при-
ключения предлагаме още 
един маршрут – пътешест-
вие по главната австралий-
ска автомагистрала А1, 
свързваща крайбрежните 
градове и райони на стра-
ната. Започнете обиколка-
та от гр. Пърт (фиг. 6) и се 
движете в посока, обратна 
на часовниковата стрелка. 
Съставете списък на гра-
довете, които ще „посети-
те“. Представете ги чрез 
снимки.
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Океания46
Океания е най-голямата по площ водна повърхност, заета от архипелази*. Общата ѝ аква-

тория* е над 1/4 от тази на Тихия океан.

Географско положение, заселване и 
опознаване на Океания

В Океания има над 10 000 острова, разположени на 
групи предимно в Югозападния Тихи океан (фиг. 1). 
Общата им площ е 1,3 млн. km2, а тази на водната по-
върхност между тях – над 50 млн. km2.

Коренното население започва да заселва Океания 
през Малайския архипелаг и Австралия още преди око-
ло 40 000 години (фиг. 2). То създава десетки уникални 
култури, които за дълго време са изолирани от света.

Първите европейски плавания към тихоокеански-
те острови са осъществени още през XVI –  XVII в. от 
Фернандо Магелан, Френсис Дрейк (вижте урок 2, 
фиг. 7 и 8), Луис Торес, Абел Тасман (вижте урок 41, 
фиг. 5) и Уилям Дампир (фиг. 3). Много голяма роля 
играят трите плавания на Джеймс Кук (вижте урок 41, 
фиг. 6) през 1768 – 1779 г. Той открива редица острови 
(Хавай, Нова Каледония, Рождество) и протоци.

Важно значение за опознаването на народите в Оке-
ания имат пътешествията на Миклухо Маклай (фиг. 4) 
през 1871 – 1893 г. Неговите изследвания сред папуаси-
те в Нова Гвинея помагат да се докаже единният про-
изход на всички раси.

Фиг. 1. Острови в Океания, които са с 
над 1000 km2 площ

Фиг. 2. Заселването на Океания

Фиг. 3. Уилям Дампир Фиг. 4. Миклухо Маклай

Природа
Тихоокеанските острови имат различен произход. 

Една част от тях са континентални – свързани с обща 
основа с близко разположен континент, например ос-
тровите Нова Гвинея и Нова Зеландия (фиг. 1). 
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Голяма част от островите са с вулканичен произход. Техните ос-
нови са в дъното на океана, а върховете им се извисяват над неговата 
водна повърхност. Много от тях са активни и днес (фиг. 5). Типичен 
пример е Хавай (фиг. 1).

Други острови имат коралов произход (фиг. 6). Формират се при 
натрупване на корали* и пясъци. Образуват форми, които се наричат 
атоли, а между тях има плитки лагуни. Те са с по-малки размери и 
височина, което ги прави уязвими при океански бури и цунами.

Климатът на повечето острови в Океания е резултат от разположе-
нието им в екваториални или тропични ширини. Преобладават топли 
океански въздушни маси. Типични ветрове са пасатите. По-малките 
острови нямат постоянни реки. Почвите са богати на минерали.

Растителната покривка е гъста и се отличава с голямо разнообра-
зие – кокосова палма, хлебно дърво, орхидея. Особено характерни са 
подправките – черен пипер, мускатов орех, канела и др. Разнообразен 
животински свят имат само по-големите острови. В по-малките преоб-
ладават птици, влечуги и гризачи. Най-голямо богатство на Океания е 
нейната морска флора* и фауна* (фиг. 7).

Народи, страни и стопанство
Повечето острови в Океания са настоящи или бивши владения на 

Великобритания, Франция и САЩ. Голяма част от местното население 
приема християнството и наложените от завоевателите закони. Въз-
никват нови стопански дейности. Въпреки това културният облик на 
населението запазва много от своите самобитни черти.

Жителите на Океания са едва около 15 милиона. Коренното населе-
ние се дели на полинезийци, микронезийци, меланезийци и папуаси. 
Всяка от тези групи е разпространена върху определена част от Оке-
ания (фиг. 8).

Политическата карта е представена от около 30 страни. Почти по-
ловината от тях са самостоятелни. Владение на САЩ са 13 острова 
или островни групи, а на Франция, Австралия и Нова Зеландия – по 3. 
Много от тях са с територия, по-малка от 10 km2, и с население под 
20 хил. души.

Фиг. 5. Тонга, март, 2009 г.

Фиг. 6. Атол на 
островите Кук

Фиг. 7. Богатството на Океания Фиг. 8. Политическа карта на Океания
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Основни стопански дейности за повечето страни от Океания са 
земеделие, дърводобив, риболов и туризъм. Отглеждат се каучук, за-
харна тръстика, цитруси, подправки. Много добре развито овцевъд-
ство има Нова Зеландия. 

Общо около 20 млн. туристи посещават всяка година островите на 
Океания, а близо 8 милиона от тях – Хавайските острови.  

Нова Зеландия
Това е втората по големина (след Папуа – Нова Гвинея) страна в 

Океания. Състои се от два големи острова – Северен и Южен, отде-
лени от протока Кук. Общата им площ е 269 хил. km2. Преобладава 
планинският релеф, характерни са вулканската дейност и честите зе-
метресения. Сред полезните изкопаеми значение има само добивът на 
въглища, злато и сребро.

Климатът на крайбрежията е предимно умерен на юг и субтропичен 
на север. Реките са къси и пълноводни. Крайбрежните равнини и доли-
ни се използват за овцевъдство, лозарство, овощарство. Планините 
разполагат със значително горско богатство. Подобно на Австралия 
в Нова Зеландия се срещат много уникални растителни и животински 
видове.

Населението на страната е около 5 млн. души. По-голямата част от 
тях са наследници на изселници от Великобритания. Коренно населе-
ние са маорите (фиг. 9), които са около 15% от жителите на страната.

Най-голям град е Окланд (фиг. 10) с около 1,4 млн. души. Столица-
та Уелингтън (200 хил. души) е разположена на брега на протока Кук.

Историческото развитие и съвременният културен облик на страна-
та имат много сходни черти с Австралия. Нова Зеландия се отличава с 
образовано население, големи градове, модерни производства и турис-
тическа привлекателност.

Официален държавен глава на Нова Зеландия е кралят или крали-
цата на Великобритания.

Фиг. 9. Маори

Фиг. 10. Окланд

А р х и М Е Д И Я
• Хаваите са най-изолираният архипелаг в света. Разстоянието от тях до 
най-близкия континент е около 3 000 km.
• Кирибати (фиг. 8 ) е единствената страна, която заема части от всички 
земни полукълба. Акваторията º има площ, която е по-голяма от територията 
на Индия.

Какво научихме?
Океания е най-голямата акватория на Земята, заета от островни групи. 

Има уникална природа и голямо разнообразие от народи. Историята на нейно-
то овладяване е свързана с Великите географски открития и е много близка 
до развитието на Австралия. Представена е от хиляди острови с предимно 
вулкански или коралов произход, като повечето от тях са малки. Разделени са 
на Меланезия, Полинезия, Микронезия. Сред независимите държави най-високо 
развита е Нова Зеландия.

Въпроси и задачи
1.  Къде са разположени 

повечето острови на 
Океания?

2.  Използвайте фиг. 2 и 
посочете през кои ос-
трови и архипелази са 
преминали маорите при 
своето заселване в Оке-
ания.

3.  Използвайте фиг. 8, 
със тавете таблица в 
тетрадката си и гру-
пирайте страните от 
Меланезия, Полинезия и 
Микронезия. Потърсе-
те допълнителна ин-
формация и посочете 
кои са столиците им.

 Напишете кратко съ-
чинение за папуасите.
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Природата, населението и стопанството 
на Австралия и Океания (обобщение)47

В уроци 13, 26 и 39 вече правихме обобщения на знанията си за отделни континенти по кон-
кретни последователни стъпки.

По този начин ще обобщим и наученото за Австралия и Океания.

1-ва „стъпка“:  
Тема на урока 

2-ра „стъпка“:  
Подтеми на урока 

3-та „стъпка“: Ключови думи
Допълнете списъка.

Географско 
положение, 
брегове и 
опознаване на 
Австралия

Географско положение, 
големина и брегове 
Опознаване и 
изследване

Торесов проток, залив Карпентерия, Голям австралийски 
залив, остров Тасмания, Басов проток, Голям бариерен риф, 
Коралово море, аборигени, Вилем Янсон, …

Природата в 
Австралия. 
Релеф, полезни 
изкопаеми, климат, 
води 

Релеф и полезни 
изкопаеми 
Климат и води

Голяма пясъчна пустиня, пустиня Гибсън, Голяма пустиня 
Виктория, Макдонъл, Масгрейв, Улуру, Голяма вододелна 
планина, Австралийски Алпи, Косцюшко, въглища, желязо, 
боксит, мед, злато, уран, скъпоценни камъни, тропичен 
климатичен пояс, Южна тропична окръжност, Главен 
вододел, безотточна област, Мъри, Дарлинг, Флиндърс, 
Виктория, Еър, …

Природни зони в 
Австралия

Пустини и 
полупустини 
Савани 
Влажни екваториални 
и тропични гори

червено-кафяви и кафяви почви, евкалипт, боаб, волемия, 
спинифекс, акация, кенгуру, коала, динго, вомбат, молох, 
бандикут, ехидна, птицечовка, райска птица, ему, корморан, 
какаду, пеликан, …

Австралийски 
съюз – население 
и стопанство

Население 
Стопанство

аборигени, Австралийски съюз, Сидни, Мелбърн, Канбера, 
щати, риболов, търговия, електроенергия, метали, текстил, 
хранителни продукти, вино, автомобили, кораби, боксит, 
желязна и оловно-цинкова руда, уран, благородни метали, 
диаманти, овце, вълна, памук, пшеница, грозде, захарна 
тръстика, зеленчуци, цитруси, …

Океания

Географско положение, 
заселване и опознаване 
Природа 
Народи, страни и 
стопанство Нова 
Зеландия

Хавай, Нова Каледония, Рождество, Нова Гвинея, Нова 
Зеландия, Карибати, Магелан, Дрейк, Торес, Тасман, 
Дампир, Кук, Маклай, континентален, вулканичен и коралов 
остров, атол, лагуна, Меланезия, Полинезия, Микронезия, 
кокосова палма, хлебно дърво, орхидея, черен пипер, канела, 
мускатов орех, морска флора и фауна, …

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

• Следващите три „стъпки“: 
4-та „стъпка“: Направете списък с найчесто повтарящите се ключови думи. Използвайте приме-
рите от уроци 13 (стр. 41) и 26 (стр. 71). 
5-та „стъпка“: Дайте примери за логически връзки, зависимости и изводи между отделните уроци. 
Използвайте примерите от уроци 13 (стр. 41) и 26 (стр. 71). 
6-та „стъпка“: Съставете обобщителен текст, като използвате ключовите думи. Като пример 
можете да приложите 6та стъпка на урок 13 (стр. 41). Ще ви бъдат от полза също текстовете 
и картите от всички предходни уроци за Австралия и Океания.
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Океаните на Земята48
Световният океан съдържа над 96% от обема на всички води в хидросферата. Океаните 

и свързаните с тях морета и заливи обхващат 71% от повърхността на Земята. Те имат ог-
ромно значение за природата на нашата планета и стопанската дейност на хората. Техните 
бездни са огромни, опасни и все още недостатъчно добре изучени. 

Може ли правилата и последователността, с които изучихме континентите, да се прилагат и 
при океаните?

Дайте примери за влиянието на Световния океан върху природата на континентите. Как чове-
кът използва неговите богатства в своята стопанска дейност? 

Световният океан заема около 361 млн. km2 – над 2/3 от земната по-
върхност. За граници между отделните негови части служат големите 
континентални масиви, техните полуострови и острови. Традиционно 
е прието чрез тях да се разграничават четири океана – Тихи, Атлан-
тически, Индийски и Северен ледовит (Арктичен) океан. Условно 
като пети – Южен океан, се обозначават и общите крайбрежни морски 
пространства около Антарктида. 

Тихи океан
Това е най-големият океан на Земята с площ около 180 млн. km2. 

Разположен е между вече изучени от вас континенти – Антарктида на 
юг, Южна и Северна Америка на изток, Азия и Австралия на запад 
(фиг. 1). Естествена връзка между него и Атлантическия океан са Ма-
гелановият проток и протокът Дрейк, а изкуствена – Панамският 
канал (вижте урок 2, фиг. 2 и 3). На север е тесният Берингов проток 
(вижте урок 15, фиг. 2) към Северния ледовит океан.

Естествените връзки на Тихия с Индийския океан в района на Ма-
лайския архипелаг минават през много протоци между полуостровите 
и островите на Индокитай и Индонезия (вижте урок 28, фиг. 2, и 
урок 41, фиг. 2). Използвайте географски карти и съставете във ва-
шата тетрадка списък с протоци, през които е възможно да се осъ-
ществява корабоплаване между Тихия и Индийския океан. Нанесете 
имената им на контурната карта.

На юг океанските пространства между Австралия, Тасмания, 
Нова Зеландия и Антарктида са много по-широки. Използвайте ма-
щаба на картата в учебната тетрадка и ги изчислете. Там границите 
между двата океана са твърде условни. 

В Тихия океан е около 53% от обема на водите в Световния океан. 
В него, при Марианската падина (фиг. 1), е измерена най-голямата 
дълбочина в света – 11 022 m. Средно за Тихия океан тя е около 3 980 m.

Атлантически океан
Това е вторият по големина океан на Земята. Има почти два пъти 

по-малка площ (92 млн. km2) в сравнение с Тихия океан. Разположен 
е между Северна и Южна Америка, Антарктида, Африка и Евро-
па (фиг. 2). Южната част на Атлантическия океан има широка около 
4 000 km връзка с Индийския океан. На север той достига до острови-

Фиг. 1. Тихи океан

Фиг. 2. Атлантически 
океан
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те Гренландия, Исландия и Скандинавския полуостров (Европа) с 
широки протоци между тях. Максималната му дълбочина е 8 605 m, а 
средната – около 3 740 m. 

Характерна особеност на Атлантическия океан са неговите дълбо-
ко вдадени в сушата морета и заливи – Средиземно, Черно, Северно, 
Балтийско море, Гвинейски и Мексикански залив (вижте урок 15, 
фиг. 2)  и др.

Индийски океан
Разположен е предимно в южното полукълбо – между Африка, 

Азия, Австралия и Антарктида (фиг. 3). Това е третият по големина 
океан на Земята с площ около 76 млн. km2. Максималната му дълбо-
чина е 8 047 m, а средната – около 3 710 m. Северните брегове на Ин-
дийския океан се отличават с няколко големи полуострова, заливи и 
морета. Посочете имената им.  

Северен ледовит океан
Известен е още като Арктичен океан. Почти изцяло е ограден от 

Азия и Северна Америка. За условна граница с Атлантическия океан 
може да се приеме линията на Северната полярна окръжност. Той 
е най-малък по площ и обем на водите. Средната му дълбочина е едва 
1 225 m, а максималната – 5 669 m.

Изследването на Арктика и ледените пространства около Север-
ния полюс започват още през XVII в., когато са проведени опити за 
достигане до най-крайната северна точка на Земята. Пръв успява да 
направи това Робърт Пири едва през 1909 г.

Близко разположените до Антарктида части на Тихия, Атланти-
ческия и Индийския океан често се определят като Южен океан. За 
условна граница с тях се приема паралелът с 60° ю.г.ш. Оцветете на 
контурната карта в учебната тетрадка зоната около Антарктида, 
която е прието да се нарича Южен океан.

Фиг. 3. Индийски океан

Фиг. 4. Северен ледовит 
(Арктичен) океан

Какво научихме?
Световният океан има огромно значение за при-

родата на Земята и стопанската дейност на хората. 
Традиционно го делим на Тихи, Атлантически, Индийски и 
Северен ледовит океан. Южен океан наричаме крайбреж-
ните морета около Антарктида. Най-голям като площ 
и дълбочина е Тихият, а най-малък – Северният ледовит 
океан. 

А р х и М Е Д И Я
• Тихият океан става известен на европейците 
едва в началото на XVI в. През 1513 г. испанският 
изследовател Балбоа му дава името Южен (Mar 
del Sur). През 1522 г. Магелан го нарича Тихи (Mar 
Pacifico).
• Името на Атлантическия океан произлиза от 
това на древногръцкия бог Атлант, Атлас (Aτλας).
• Прекосяването на океан е сериозно изпитание за 
екипажи, пътници и техника. Например морският 
път от Валпарайсо (Чили) до Владивосток (Русия) 
се изминава с голям кораб за около един месец. Дори 
с трансокеански самолет е необходимо едно дено-
нощие за полет между тях. Определете географско-
то положение на посочените градове. Използвайте 
възможностите на географската програма Google 
Earth (Гугъл Земя) и изчислете разстоянието между 
тях.

Въпроси и задачи
1.  Кой континент има излаз на най-много океани? 

2.  Подредете океаните според тяхната площ и средна 
дълбочина.

  Изследвайте кои са десетте най-големи океански 
пристанища в света. Подгответе кратко предста-
вяне по темата, като използвате подходящи сним-
ки.
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НАШИТЕ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ В КРАЯ НА 
УЧЕБНАТА ГОДИНА

V.

•  Годишен преговор на 
континенти, страни и народи

•  Оценка на знанията и 
уменията

•  Географията като забавление и 
състезание

•  Краят на учебната година и 
лятната ваканция
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Нашата континентална обиколка около 
Тихия океан (годишен преговор)49

Вече сме към края на нашето учебно „пътешествие“ през Южна и Северна Америка, Азия, 
Австралия и Океания. Опознахме особеностите на тяхната природа, народи, култури и стра-
ни. Навлязохме в океанските простори, острови и дълбини. Усетихме както единството, така 
и многообразието на света, в който живеем. Така можем по-уверено да представяме пред наши-
те близки и приятели значимостта на географската наука. 

Чрез този урок ще си припомним и затвърдим знания и умения, получени през учебната година. 
Ще разкрием връзки и закономерности между континенти, страни и народи.

Континентите са най-големите части от земната суша. В тях природата показва 
своето огромно разнообразие и влияние върху развитието на човешкото общество. 
Надпишете в контурната карта на работната тетрадка имената на континенти-
те и техните по-големи полуострови и острови, на океаните и техните по-големи 
морета и заливи. Отбележете със знак по-важните протоци. Как се отразяват 
големината на континентите и тяхното географско положение върху разнообра-
зието на природата и живота на техните жители? Дайте примери.

Природата на континентите
Изучихме природата на всеки от континентите в определена последователност:
1. Големина, географско положение и брегове (площ, съседни океани и континен-

ти, полуострови и заливи);
2. Релеф и полезни изкопаеми (планини и главни върхове, равнини, низини и доли-

ни, рудни, нерудни и горивни полезни изкопаеми);
3. Климат и води (климатични фактори и елементи, климатични пояси и обла-

сти, вододели, отточни области, големи реки и езера);
4. Природни зони (географски обхват, главни релефни форми, климатични и вод-

ни характеристики, основни почвени типове, най-характерни представители на 
растителния и животинския свят).

Съставете във вашите тетрадки таблица със следните редове и колони:

Континент 1 2 3 4
Южна Америка
Северна Америка
Азия
Австралия

Попълнете таблицата, като отразите най-характерните природни черти на 
всеки от изучените континенти. Използвайте горепосочената последователност.

Освен от природни дадености, обликът на отделните континенти се определя и от 
особеностите на населяващите ги народи и техните страни. Всеки континент се от-
личава с пъстра картина от раси, племена, култури и политически карти. Надпишете 
в контурната карта на работната тетрадка имената на отбелязаните със знак 
страни, както и на техните столици и по-големи градове. Оцветете по-големите 
страни, за да посочите религиозната принадлежност на тяхното население.
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Народи, страни и стопанство
Народите на отделните континенти, техният бит, култура, страни и стопанска 

дейност също изучавахме в определена последователност:
1. Население (общ брой, разпределение, гъстота, големи градове, раси, племена, 

народи, религии и страни); 
2. Стопанство (фактори за развитие и най-важни производства);
3. Ключови страни (големи по територия и население или важни за стопанство-

то и културата на континента страни).

Съставете във вашите тетрадки таблица със следните редове и колони:

Континент 1 2 3
Южна Америка
Северна Америка
Азия
Австралия

Попълнете таблицата, като отразите най-характерните черти на население-
то, страните и техните стопанства. Използвайте горепосочената последовател-
ност.

Ключови страни
При всеки континент отделихме специално внимание на някои от страните и ги 

изучихме по-подробно в следната последователност:
1. Географско положение и природни дадености  (площ, граници, основни релеф-

ни форми и природни зони); 
2. Население (брой, раси, религии, езици, големи градове);
3. Стопанство (по-важни добивни, обработващи, обслужващи производства и 

дейности).

Съставете във вашите тетрадки таблица със следните редове и колони:

Страна Площ на 
територията

Брой на 
населението

Големи 
градове   Столица Типични 

производства

Бразилия
Аржентина
САЩ
Канада
Китай
Япония
Република Корея
Турция
Австралийски съюз
Нова Зеландия

Попълнете таблицата, като отбележите най-характерните черти на всяка от 
посочените страни.
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Какво научихме по география и икономика  
в 6. клас (урок за контрол и оценка)50

1. Кои от изучените континенти са разположени изцяло в едно и 
също полукълбо?

2. Теченията на кои реки са изобразени на фиг. 1?

Чрез този урок ще проверим вашите знания и умения, придобити през учебната година.

Запознайте се внимателно с поставените въпроси и задачи. Решенията и отговорите им може-
те да изпълните по два начина: писмено (в тетрадка) или устно.

Фиг. 1

3. Как се наричат саваните в Южна Америка, разположени на се-
вер от р. Амазонка:
A. кампос;          
Б. селва;          
B. лянос?

4. Какъв е климатът в представената природна зона на фиг. 2?

Фиг. 2

5. Самбо са потомци на родените от смесени бракове между:
А. европейци и африканци;     
Б. европейци и индианци;     
В. индианци и африканци.       
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Фиг. 2

6. Кои от посочените столици са на страни, които са разположени 
в Северното полукълбо:
A. Токио, Анкара, Богота;     
Б. Хавана, Сеул, Отава;       
B. Вашингтон, Пекин, Сантяго?

7. Населението на Република Корея изповядва предимно:
A. християнство и будизъм;     
Б. шинтоизъм и конфуцианство;       
B. будизъм и юдаизъм.

8. Политическата карта на коя част от света е представена на 
фиг. 3?

9. Какво може да изнася Аржентина към другите страни в света:
A. селитра, чай, автомобили;         
Б. каучук, диаманти, ориз;         
B. пшеница, говеждо месо, вино?

10. На фиг. 4 е показан брегът на един от островите в Океания, 
които се посещават от много туристи и принадлежат на един от 
щатите на САЩ. Кои са тези острови?

Фиг. 3

Използвайте помощта на учителите си и сравнете резултатите 
си с тези на своите съученици. Проверете с колко от общо 10 въпроса 
и задачи сте се справили успешно. За сравнение и оценка можете да 
използвате и следната таблица:

Фиг. 4

Брой на правилните 
отговори и решения 10 9 8 7 6 5 4 от 0 до 3

Оценка 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,00
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Да сравняваме континентите – 
географско състезание за шестокласници 
(практическа дейност)

51
Човешкото ежедневие е свързано с непрекъснато усвояване на нова информация за света, в 

който живеем. Нейните източници са различни – училище, книги, телевизия, интернет. Раз-
лични са и нашите интереси – едни се увличат от историческите разкази, други – от новите 
технологии, трети – от пътешествията в други страни, и т.н. По този начин всеки от нас 
превъзхожда останалите в едни области на познанието, но им отстъпва в други.

Можете да използвате този урок за организиране на състезание, за да сравните вашите знания 
и умения. Чрез него всеки има шанса да представи своите възможности пред другите, както и да на-
учи нещо ново от тях. Организирайте го като забавление, от което ще спечелят всички участващи.

Организацията на всяко състезание изисква сериозна предварител-
на подготовка. За да успеете, е добре тя да започне около един месец 
по-рано. Първоначално трябва да уточните с вашите учители темата на 
състезанието, неговата форма, време, място и регламент. Ценни идеи 
могат да предложат и вашите родители.

Предлагаме вариант за подготовка на викторина, при който класът 
се разделя на 4 отбора. Всеки отбор провежда предварително проучва-
не на един от континентите по съгласувана с учителя и другите отбори 
тема, например:

– велики откриватели и изследователи;
– планини, върхове, вулкани и ледници;
– реки, водопади, язовири и езера;
– национални паркове, резервати и застрашени видове;
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– страни и народи;
– столици, големи градове и агломерации;
– известни туристически обекти и т.н. 
Всеки отбор подготвя предварително 5, съгласувани с учителя, въ-

проса по избраната тема за състезанието. Те са свързани с конкретния 
континент и по тях е събрана достатъчно подробна информация от раз-
лични източници.

Самото състезание протича в рамките на един учебен час. На него 
избраните представители от всеки отбор задават последователно към 
другите отбори конкретни въпроси по темата. Отговорите се оценяват 
по предварително уточнения регламент. По-високи оценки получават 
тези, които представят повече сравнителна информация за отделните 
континенти.

Това е един от многото варианти за провеждане на състезание. 
Приемете го само като примерен и не се колебайте да го замените със 
свой. Възможностите за това са големи. Можете да изявите вашите 
знания и умения чрез тест или чрез предварително подготвени матери-
али за изложба – модели, снимки, рисунки, графики, диаграми и други 
илюстрации. Атрактивен вариант е състезанието да се проведе като 
проверка на готовността ви да организирате предварително туристи-
ческо проучване на интересни природни обекти или екзотични страни 
в даден континент. 

Главната цел на ученическото състезание е предоставянето на въз-
можност всеки да се изяви и съревновава с другите. Победители са 
всички, които са участвали.

Географски състезания могат да се провеждат под най-различна 
форма – между отделни паралелки или училища, извън класната стая, 
сред природата или по време на учебна екскурзия.

Пожелаваме ви успех и весела ваканция!
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Речник
акватория – водна повърхност (океанска, морска, 

езерна, речна и др.)
амазонки – жени-войни в старогръцката митология
Антилски острови – голяма група от острови в 

Карибско море
антимон – химичен елемент от групата на металои-

дите, лъскав, сиво-бял метал. 
архипелаг – група от близко разположени острови
барит – минерал, използван при производството на 

хартия и бои
биогориво – гориво, добивано от слънчоглед, рапица, 

дървесни отпадъци и други биологични суро-
вини

Близък изток – общо наименование на страните от 
Югозападна Азия. 

боксит – полезно изкопаемо, от което се добива 
алуминий

британци – населението на Британските острови, 
Европа

Великобритания – държава, разположена на Британ-
ските острови, Европа

ВЕЦ – водноелектрическа централа
Венеция – град в Италия
викинги – скандинавски средновековни мореплава-

тели, извършващи далечни плавания по брего-
вете на Европа, Исландия, Гренландия, Север-
на Америка и Африка

волфрам – твърд и тежък сребрист метал, използван 
в електротехниката и електрониката

гейзер – извор, от който като фонтан периодично 
блика гореща вода и пара на голяма височина

еволюция – процес на постепенно изменение и 
развитие

ескимоси – племе от монголоидната раса, населяващо 
арктическите земи и острови на Северна 
Америка

естествоизпитател – човек, който се занимава с 
изследване на природните явления

калай – сребристобял ковък метал, използван за 
покритие на медни съдове или за запояване

Канадски арктичен архипелаг – островна група в 
Арктика, в близост до крайбрежието на Северна 
Америка

колонизатори – хора или държави, завладяващи 
отдалечени страни и народи 

конкистадори – така са наричани испанските 
колонизатори на Централна и Южна Америка 
през XV – XVI в.

корали – организми, които отделят калциев карбонат 
и така създават твърда основа за образуване на 
коралови острови

Мачу Пикчу – архитектурен комплекс в Перу, 
построен през Средновековието от инките

мегаполис – свръхголяма населена територия, 
формирана от сливането на много съседни 
градове и села

молибден – химичен елемент, твърд сребристобял 
метал

НАСА (Национално управление по въздухоплаване 
и изследване на космическото пространство) – 
правителствена агенция на САЩ, разработваща 
и изпълняваща програми за космически 
изследвания

Нидерландия – държава в Западна Европа, известна 
и с историческото име Холандия. Съставена 
е от 12 провинции, като две тях са Северна и 
Южна Холандия.

никел – химичен елемент, сребристобял метал, който 
не ръждясва

обсерватория – място, оборудвано за наблюдение и 
изследване на небесни тела

плантация – обширни земеделски площи, на които 
обикновено се отглеждат тропически култури 
– захарна тръстика, кафе, какао, банани и др.

плато Наска – пустинно плато в  Перу с площ около 
500 кm2, върху което има гигантски загадъчни 
скални изображения

продоволствени култури – растителни култури, от 
които се приготвят храни и други, необходими 
за човешкия организъм, изделия 

резерват –  вид защитена територия. В природните 
резервати се опазват застрашени растения, 
животни или уникални местности. Съществуват 
и резервати, предназначени за защита на 
исторически паметници, малки племена или 
народи.

титан – химичен елемент, стоманеносив и много 
твърд пластичен метал

ферибот – специално пригоден кораб за превоз на 
влакове, автомобили и пътници между съседни 
пристанища 

Чарлз Дарвин – английски учен и естествоизпитател, 
създал теорията за произход и еволюция на 
организмите

фауна –  животински свят
флора – растителен свят




