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Селища и урбанизация
1. ……………………………………………………………....
 …………………………………………................................
 …………………………………………................................
2.  ……………………………………………………………...
 …………………………………………................................
 …………………………………………................................
3.  ………………………………………………………………
 ………………………………………….................................
 ………………………………………….................................
 …………………………………………...
1. Попълнете схемата.

2.  Определете вида на населеното място, където живеете, като използвате различните признаци 
за класификация на селищата.

 
 
3.  Надпишете държавите, представени на фигурата. Отбележете с подходящ знак най-големите 

агломерации в тях. Използвайте Приложение 27 
 в учебника (стр. 104). 

Кратка творческа задача. Кой съвременен процес представя илюстрацията в най-горната част на 
страницата? Какво е необходимо, за да се смекчат негативните последици от него? 

 
 

4.  Напишете на схемата кои са 
основните форми на урбаниза-
ция. Използвайте географска 
карта и интернет източници. 
Посочете конкретните имена 
на представените чрез изобра-
женията селища. 
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Азия. Япония
1. ………………………………………………………........................
 …………………………………………............................................
2. ………………………………………………………........................
 …………………………………………............................................
 …………………………………………............................................

1.  Чрез Приложения 1 – 3 на стр. 100 в учебника подредете голе-
мите азиатски страни по:

 – площ на територията 
 
 – брой на населението 
 – БВП 
2.  На контурната карта са представени азиатските държави и техните столици. Напишете име-

ната им. За по-малките от тях съставете легенда по указания начин. Добавете знаци за други 
големи градове и агломерации на континента. Надпишете по-големите полуострови, острови, 
заливи и морета. Подчертайте имената на страните, членуващи в АСЕАН. Използвайте фиг. 6 
(стр. 25), фиг. 1 (стр. 76), фиг. 4 (стр. 77) и Приложение 27 (стр. 104) в учебника. Допълнителна 
информация ще намерите също на стр. 21 в учебната тетрадка, в други карти, атласи и интер-
нет източници.
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3.  Сравнете географското положение на Япония и Великобритания. Коментирайте общите им чер-
ти и различията. 

 
 
4.   На фигурата е представена полово-възрас-

товата пирамида на населението в Япония. 
Сравнете я с пирамидите на света, Индия и 
Китай – фиг. 1, 2 (стр. 19) и фиг. 4 (стр. 22) в 
учебника. Коментирайте структурата на на-
селението и демографската ситуация в Япо-
ния. 

 
 
 
5.  Надпишете на контурната карта по-голе-

мите острови, крайбрежни морета, заливи 
и протоци в Японския архипелаг. Обозначете 
със знаци географското положение на главни-
те градове и агломерации и напишете имена-
та им. 

6.  Изчислете относителния дял на населението 
на Япония спрямо това на света. Съставе- 
те географски паспорт на страната, като  
използвате и данните от приложенията в  
края на учебника. Подредете ги във възходящ 
ред. 

Показател
 % 

от света

Производство на леки автомобили 11,0

Подчертайте производствата, определящи сто  -
панската специализация на Япония.

Кратка творческа задача. Използвайте допълнителни източници и направете кратка географска 
характеристика на Индонезия по вече познатата ви последователност. Важна информация ще 
намерите също в Приложения 1, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15 и 27. 

 
 
 
 
 
Задача-предизвикателство. Подгответе кратка презентация за архипелага Рюкю и Окинава.
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