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Увод

Настоящата книга представлява част от учебно-
методическия комплект по география и икономика за 
6. клас. Разработките в нея спазват изискванията 
на Закона за училищно и предучилищно образование 
и конкретизиращите го наредби, свързани с 
процеса на обучение по география и икономика 
като общообразователен предмет. Чрез него се 
гарантира постигане на Държавните образователни 
стандарти за учебно съдържание и заложените в 
учебната програма по география и икономика за 6. 
клас компетентности като очаквани резултати от 
обучението.

Разкрити са основните идеи на курса по 
география и икономика в 6. клас, отразени в 
учебника. Отделено е значително място на 
организацията на учебния процес с отчитане на 
съвременните изисквания. Стремежът е да се 
преодолее предаването на знания от учителя на 
ученика като се включат съвременни интерактивни 
методи на преподаване и учене, ученикът да се 
постави в центъра на образователния процес, да 
се използват информационните и комуникационните 
технологии във всеки един вариант на урок.

В зависимост от педагогическия опит на 
учителя и условията за работа в конкретното 
училище предложените идеи могат да се използват 
творчески. В книгата е представен комплектът 
по география и икономика за 6. клас, примерно 
тематично разпределение, варианти за провеждане 
на уроците по география и икономика в 6. клас, 
варианти на тестове за контрол – входен, текущ 
(тематичен), изходен. В приложението се съдържа 
Учебната програма по география и икономика за 6. 
клас.

 Авторите

Образованието е това,
което остане след като
всичко друго бъде 
забравено.
                   Айнщайн
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ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ 
И В 6. КЛАС

Според Закона за училищно и 
предучилищно образование в сила от 
01.08.2016 г. география и икономика е 
общообразователен предмет, който се 
изучава в основна и в средна степен 
на образованието от 5. до 10. клас 
като задължителна подготовка  
(Наредба № 5).

Според ДОС (Държавни образователни стан-
дарти) за предмета география и икономика се оп-
ределят специфични цели на обучението за съот-
ветния етап . Те включват:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ:
ОСНОВНА
ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА  
В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП:

yy Да започне формиране на географската 
култура на учениците като част от тяхната 
обща култура за пространството на глобал
но, регионално и национално ниво.
yy Да се усвои система от географски знания 
за:
 – природния облик на Земята;
 – отделните континенти, океани и България;
 – населението, селищата, политическата карта 
и стопанството .
yy Да се формират умения за:
 – получаване на информация от различни из-
точници;
 – интерпретиране и представяне на информа-
ция .
yy Да се формират модели на разумно поведе
ние в географското пространство.
yy Да се формират ценности:
 – интерес към географското знание;

– светоглед за взаимната връзка между при-
родата и човека, за природата и нейното опазва-
не – нравствено-естетически, насочени към раз-
биране на някои проблеми на хората в различни  
географски региони, осъзнаване необходимостта 
от сътрудничество и уважение между тях .

В шести клас продължава изучаването на геогра-
фия и икономика като самостоятелен учебен пред-
мет . До момента учениците са изучавали география 
на планетата, обща природна и икономическа ге-
ография и регионална география на континентите 
Африка и Антарктида В учебната програма за 6 . 
клас са включени базисни знания, умения и при-
добиване на ключови компетентности, свързани с 
формирането на основите на географската култура 
за заобикалящото пространство на глобално и ре-
гионално ниво – география на континентите и оке-
аните като част от общата култура на учениците .

Застъпени са 2 области на компетентност:
 – География на континентите и страните;
 – Географска информация .

Към всяка от тях са формирани знания, уме-
ния, отношения като очаквани резултата (вж . УП) . 
Двете глобални теми (области на компетентности) 
са разделени на подтеми . Към всяка от тях са 
формирани компетентности като очаквани резул-
тати от обучението . Новите понятия са изведени в 
колона 3 на УП .

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
(ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И 
ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ 
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1. Компетентности в областта на българския 
език

2. Умения за общуване на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни 

компетентности в областта на природните науки 
и на технологиите

4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Социални и граждански компетентности
7. Инициативност и предприемчивост
8. Културна компетентност и умения за изра

зяване чрез творчество
9. Умения за подкрепа на устойчивото разви

тие и за здравословен начин на живот и спорт
В УП за 6 . клас са включени дейности за придо-

биване на ключови компетентности, както и меж-
дупредметни връзки (вж . УП в Приложението) .

Учебникът по география и икономика за 6 . клас 
и примерното тематично разпределение (според 
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изискванията на Наредба № 5 – раздел V) са раз-
работени на основата на посочената задължител-
на документация . Спазени са изискванията за про-
центно разпределение на часовете – до 30 за нови 
знания, до 10 за упражнения, до 3 за преговор, до 
4 за обобщение, до 5 за контрол .

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ 
ПО ГЕОГРАФИЯ И 
ИКОНОМИКА 
ЗА 6. КЛАС

Учебният комплект по география и икономика 
за 6 . клас включва: учебник, учебна тетрадка, кни-
га за учителя, електронен учебник . Към комплекта 
са приложени учебен атлас по география и иконо-
мика за 6 . клас и контурни карти по география и 
икономика за 6 . клас .

УЧЕБНИК
 
Външна структура

В Учебника по география и икономика са вклю
чени:
yy Карти в началото и в края на учебника: Карта 
на природните зони на сушата – в началото на 
учебника – дава възможност на учениците бър-
зо да се ориентират при изучаване на природ-
ните зони по континенти, както и да ги срав-
няват . Политическа карта на света – в края на 
учебника – във всеки един момент учениците 
могат да направят справка, изучавайки поли-
тическата карта и страните на континентите .
yy Увод – съдържа насоки за използване на 
учебника, разработена е система за самоо-
ценка за уроците за упражнения, обяснени са 
задачите в апаратът за контрол след всяка 
урочна единица по степен на трудност . Всич-
ки нови понятия по учебна програма са отде-
лени шрифтово в текста, както и ключовите 
думи и основните нови моменти – опора за 
съставяне на план на урока .
yy Съдържание – включва всички глобални теми 
и теми на урочни единици по видове: уроци 
за нови знания; преговор – начален, текущ 
тематичен, изходен годишен; обобщение по 
раздели; упражнения, ролеви игри .
yy Пътеводител към учебника – ориентира уче-
ниците в структурата на различните типове 
уроци .
yy Разработки на всички видове уроци според 
учебната програма .

yy Тестове за самоконтрол – с тях учениците 
имат възможност да проверят сами знания-
та си . Предложени са тестове за входно и 
изходно ниво, тематичен контрол по конти-
ненти . За всеки от тестовете има брой на 
точките за верен отговор и скала за самооце-
няване . Ключът с верните отговори за всеки 
от тестовете се намира в книгата за учителя .
yy Речник на новите за 6 . клас понятия, както 
и на вече познати основни понятия по пред-
мета . Речникът е изключително полезен при 
работата на учениците през цялата година не 
само при въвеждане на понятията, но и в уро-
ците за упражнение, обобщение и преговор .
yy Списък с литература – включва актуални за-
главия, които ще са от полза на любознател-
ните ученици при подготовката на писмени 
кратки съобщения, презентации и доклади .
yy Приложения – съдържат: таблица с информа-
ция за територията, броя на населението и 
столицата на подбрани държави по континен-
ти, която дава възможност за изпълнение на 
задачи от апарата за контрол по съответните 
теми, както и за поставяне на допълнител-
ни задачи, свързани с изчисляване на сред-
на гъстота, сравнение на страните по площ, 
брой на населението и др .; предписания за 
изпълнение на различни дейности във вид на 
стъпки, за да могат учениците да открият не-
обходимото, без да се налага да търсят из 
целия учебник .

Вътрешна структура

Вътрешната структура на учебника по геогра-
фия и икономика за 6 . клас включва:

Уроци по теми и подтеми по УП
yy Урок за преговор – 2 теми
yy Урок за нови знания – 28 теми
yy Урок за упражнения – 9 теми, в т .ч . Урок ро-
лева игра – 2 теми
yy Урок за обобщение – 4 теми
yy Урок за контрол – 5 теми

СТРУКТУРА НА УРОЦИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
yy Под заглавието на всяка тема се съдържа 
въпрос – целта е чрез въвеждащ въпрос и 
неговото разширяване да се „навлезе“ в те-
мата, да се мотивират учениците за работа . 
Често той е свързан с припомняне на вече 
изучен материал и цели прилагането на стари 
знания в нова ситуация .
yy В хода на урока в учебника са отделени 
шрифтово основни моменти от материала и 
те са основата на плана на урока по точки . В 
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хода на урока или при самоподготовката на 
учениците са предложени за изпълнение до-
пълнителни въпроси и практически задачи . В 
зависимост от преценката на учителя в даден 
момент учениците се насочват към проучва-
телна дейност или припомняне на вече усво-
ени знания и умения, приложими по темата . 
При самоподготовката е добре учениците да 
се приучават към работа с различни източни-
ци на информация: атлас, карта, контурна кар-
та, схеми и илюстрации, което да допринесе 
не просто до усвояване на учебния материал, 
но и до неговото разбиране и приложение .
yy Обемът, в който са разработени урочните 
единици, в голяма степен е кратък, съдържа-
нието е представено на достъпен език, посо-
чени са достатъчно примери . 
yy Рубрика Ключови думи към всяка тема за 
нови знания включва основните нови понятия 
по темата, както и ключови понятия и думи, 
свързани с изучаваното . Могат да бъдат из-
ползвани при мотивация, заключение и обоб-
щение на наученото, при съставяне на текст .
yy С помощта на ключовите думи по отделни-
те теми учениците могат сами да формулират 
рубриката Какво ново знам и мога, която в 
6 . клас не е включена поради големия обем 
на материала .
yy Рубриките Още нещо за... и Любопитно 
включват допълнителни текстове . Тези крат-
ки текстове, често придружени с илюстрации, 
дават информация по темата, като допълват 
или изясняват съдържанието на основния 
текст . Често те завършват с въпрос или за-
дача към учениците . В хода на урока тези 
текстове могат да бъдат използвани или ко-
гато допълват основната тема, или в края на 
урока при затвърдяване на наученото .
yy Апаратът за контрол е представен чрез рубри-
ката Въпроси и задачи . След всяка урочна 
единица са предложени набор от задачи с 
различна степен на трудност, както и зада-
чи, изискващи проучвателна или практическа 
работа, подходящи за домашна работа . Зна-
ците, определящи вида на задачите, са изя-
снени в увода на учебника .
yy Текстът на учебника е богато илюстриран с 
много снимков материал, карти, схеми, таб-
лици и др ., които го обогатяват, допълват и 
изясняват . По тях учениците могат да комен-
тират, анализират, разчитат различни типове 
диаграми, да получават информация от раз-
лични източници . При въвеждане на ново 
умение са предложени стъпки за последова-
телно усвояване на конкретната дейност .

СТРУКТУРА НА УРОЦИТЕ ЗА УПРАЖНЕНИЯ
В уроците за упражнения са включени различен 

тип задачи, илюстративен и графичен материал, 
стъпки за изпълнение на различни дейности, апа-
рат за самооценка . Разработени са като изсле-
дователска дейност на учениците за придобиване 
на умения и компетентности по отделни теми . В 
деветте теми са обхванати всички дейности по 
учебната програма, изпълнението им гарантира 
покриване на ключовите компетентности като оч-
аквани резултати по учебната програма . Правят 
се междупредметни връзки .

УРОЦИТЕ ЗА ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ 
включват набор от задачи за обобщение и пре-
говор, изисква се правене на важни изводи, при-
помнят се основни понятия . Уроците са разрабо-
тени така, че да може да се прилагат различни 
интерактивни техники, както и учениците да могат 
да работят самостоятелно, в екип или група, и да 
използват ИКТ .

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Във всички теми учителят ще бъде подпомогнат 
от допълнителни ресурси чрез електронния учеб-
ник, който е онлайн базиран . В учебника се съ-
държат допълнителни ресурси: видеоматериали, 
снимки, презентации, интерактивни карти, схеми, 
задачи от различен тип и трудност, 3D анимации, 
връзки към Google и др ., както и възможност за 
оценяване и проверка на знанията на учениците 
в реално време . Предложените ресурси са до-
бра основа за дискусия и коментар по учебния 
материал, както и за поставяне на допълнителни 
задачи към учениците .

УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Учебната тетрадка по география и икономика 
за 6 . клас е разработена в цветен вариант, което 
привлича и мотивира учениците за занимания в 
нея . Съдържа учебни задачи по теми и урочни 
единици . Задачите са разнообразни по тип, с раз-
лична трудност, предимно изискващи:

– знание – назовава, описва, определя, про-
следява, разграничава, разпознава;

– разбиране – илюстрира, обяснява, посочва 
примери;

– приложение – посочва на карта, представя 
в изображение, чете графично или картографско 
изображение;

– синтезиране – групира;
– оценяване – изразява мнение, определя 

значение, оценява (по Блум) .



7

Включени са задачи със структуриран отговор и 
от свободен тип, за отговор на географски въпрос 
и съставяне на кратък текст, задачи с практически 
характер за работа с карта, климатограма, хидро-
грама, изчисляване на средна гъстота и др . спо-
ред изискванията на учебната програма . Част от 
задачите дават възможност за творческа изява на 
учениците . В учебната тетрадка са включени и ня-
колко тематични теста за самоконтрол (контрол) 
– след изучаване на континентите Южна Америка, 
Северна Америка, Азия . Предложена е система за 
самооценка – скала за оценяване . Отчитайки въз-
растта на учениците, авторите са се постарали да 
включат и задачи от игрови тип – буквословици, 
кръстословици, анаграми и др . Забавните кръс-
тословици в обобщителните уроци са възможност 
за оценяване на знанията на учениците . Задачите 
от учебната тетрадка могат да се използват за 
затвърдяване на наученото в края на часа, за 
оценка на самостоятелната работа на учениците в 
часовете за самоподготовка или вкъщи .

Задачите по темите могат да се използват в 
работата на учителя и в часовете по задължи-
телноизбираема, и по факултативна подготовка, 
като всеки учител може да приложи индивидуален 
подход, като подбере подходящите за своите уче-
ници задачи, както и за подготовка за олимпиади 
и състезания .

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Книгата за учителя предлага кратък анализ на 
новите нормативни документи по отношение на 
обучението по предмета география и икономика 
в образователна степен основна в българското 
училище . Разгледана е структурата на учебника 
по география и икономика за 6 . клас, накратко е 
представен целият учебен комплект по география 
и икономика . Разработено е примерно годишно 
тематично разпределение, като всеки колега би 
могъл да преработи предложеното в зависимост 
от специфичните особености на учениците, с кои-
то работи . Тематичното разпределение е разрабо-
тено според изискванията на Наредба № 5, раз-
дел V . То може да се разработи по класове и по 
паралелки с отчитане на различията в училище . 
Спазвайки изискванията, не следва да съдържа 
повече от 30 теми за нови знания .

Като част от книгата за учителя, базирайки се 
на разработки в областта на съвременното обра-
зование, е предложен кратък преглед на един от 
основните педагогически фактори – конструктиви-
зма и съвместното обучение .

Ценен инструментариум за учителя е разработ-
ката на примерни методически подходи по теми, 

в които се предлагат варианти за преподаване на 
темите – идеи, методи, допълнителна информация 
за всички урочни единици .

Предложени са и тестове за входен, текущ те-
матичен и изходен контрол в два варианта, както 
и практически задачи, които да улеснят учителите 
в тяхната работа .

Приложението включва учебната програма по 
география и икономика за 6 . клас .

КОНСТРУКТИВИЗЪМ  
И СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ

Корените на конструктивизма се зараждат във 
философията и антропологията . За пръв констру-
ктивистки философ е считан Джанбатиста Вико 
от XVIII в ., за когото „знаещ“ човек е този, който 
може да обяснява . По-късно Имануел Кант разви-
ва идеята, че хората не са пасивни получатели на 
информация, а активно и избирателно усвояват 
знанието, присъединяват го към предварително 
натрупаното и конструират собствена интерпрета-
ция на действителността .

Като образователна стратегия конструктиви-
змът насочва вниманието към учещите, като при-
лага основно стратегии като кооперативно учене 
и обучение в малки групи . Представите за обуче-
нието се променят от обективистични и обучение 
като информационен процес към конструктиви-
зъм . Конструктивизмът е едно от най-влиятелните 
течения през последните 20 години на XX в . Тази 
нова концепция за ролята на ученика в обуче-
нието се свързва с практиката на ученето чрез 
откриване .

Основните характеристики на обучението чрез 
откриване са:

1 . Учениците конструират свое собствено по-
знание от съществуващото индивидуално позна-
ние на всеки от тях .

2 . Новото познание зависи от съществуващото 
индивидуално познание .

3 . Решаваща роля има социалното взаимо-
действие .

4 . Необходими са реални учебни задачи .
Учениците усвояват знанието посредством акти-

вен конструктивен процес, а не чрез пасивен при-
ем на информация . Основно значение имат пред-
ставянето на информацията и видът на подкрепата . 
Наличието на равностойни партньори (съученици) 
стимулира мисленото и размяната на идеи . Учени-
ците се приспособяват към особеностите на соци-
алната среда, като възприемат познавателни мо-
дели от по-зрелите и компетентни около тях . При 
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конструктивисткия модел на обучение образова-
нието се ориентира към обучавания, целите се оп-
ределят от учителя съвместно с ученика, основани 
на неговите потребности . Подчертават се важност-
та на различията, уникалността на ученика . Обра-
зователните постижения могат да бъдат измерени 
чрез пряко наблюдение и диалог .

За да бъдат провокирани учениците да разви-
ват конструктивистки модел знания, от голямо 
значение е средата на обучение . Трябва да се 
използват задачи, имащи конкретно значение и 
връзка с истински проблеми . Средата трябва да 
представя естествената сложност на реалния свят 
и да предполага съвместна дейност .

В педагогическата практика на учителя в кон-
текста на конструктивизма учениците трябва да 

бъдат поощрявани да задават въпроси, да изказ-
ват хипотези и да проверяват правилността им . 
Идеите и опитът на учениците трябва да бъдат 
оспорвани, за да предизвикат вътрешен познава-
телен конфликт и колебание . Грешките трябва да 
се разглеждат като положителни възможности за 
провокиране на мисленето и разбирането . Трябва 
да се предостави достатъчно време за учене по 
този начин . Обкръжаващата среда трябва да оси-
гури достатъчно възможности за диалог, дейност 
и обратна връзка . Следва да се стимулира разви-
тието на ученическата общност .

Ролята на учителя при обучение чрез конструк-
тивистки модел на сътрудничество включва след-
ните елементи:
yy Учителят не е първичен източник на информа-

ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ  
МАТЕРИАЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС

№ Тема и урочна единица Тип урок Срок Компетентности като очаквани резултати
от обучението Нови понятия Контекст и дейности Методи/форми на 

оценяване по раздели
Забе
лежки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Пред географската карта Начален 
преговор

септември
1. седмица

Работи с различни източници на информация, карти, хи-
дрограми, климатограми, снимков материал, диаграми. 
Знае и характеризира основните елементи на картата, ос-
новни климатични пояси и природни зони.

Решава задачи, получава информация, интер-
претира информация, определя географски коор-
динати, разчита кръгови диаграми, хидрограми и 
климатограми, посочва примери, характеризира 
по предписание географски обекти и явления.

2 Входно равнище Контрол септември
1. седмица

Определя посоки на света, разпознава географски коор-
динати, пресмята разстояния с помощта на мащаб, знае 
особеностите на климата, скалите, водите, почвите и рас-
тителния и животинския свят. Знае особеностите на Аф-
рика и Антарктида.

Решава тест. Тест входно равнище – общо-
класен, индивидуална оценка 
от писмено изпитване по 
рангова скала.

3 Тема ГЕОГРАФИЯ НА 
КОНТИНЕНТИТЕ 
И СТРАНИТЕ
Географско положение, 
големина, брегове и 
опознаване на Южна 
Америка

Нови 
знания

септември
2. седмица

Определя географското положение, големината и граници-
те на Южна Америка по правило. Сравнява географското 
положение на Южна Америка и Африка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Христофор Колумб, Фернандо Магелан и Америго Веспу-
чи. Нанася върху контурна карта названията на: Карибско 
море, о. Огнена земя, острови Галапагос, залив Ла Плата, 
Магеланов проток, Панамски канал.

Единично понятия 
за бреговата линия 
на континента

Работи с учебник, снимков материал, атлас, кон-
турна карта
Подготвя кратко съобщение за опознаването на 
континента. Сравнява географското положение 
на континента с това на Африка.

Текущо устно, писмено или 
практическо изпитване, инди-
видиуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени за-
дачи за домашна работа в 
учената тетрадка или контур-
ната карта, проекти и практи-
чески задачи.

4 Релеф и 
полезни изкопаеми

Нови 
знания

септември
2. седмица

Характеризира релефа на Южна Америка.
Познава типичните полезни изкопаеми за Южна Америка 
и тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените фор-
ми на релефа (Анди, Бразилска планинска земя, Гвианска 
планинска земя, Амазонска низина, Оринокска низина, Ла-
платска низина, пустиня Атакама и Патагония) и територи-
алното разпространение на полезните изкопаеми.

селитра,
единични понятия за 
релефа на континента

Работи с карта, нанася на контурна карта форми 
на релефа и находища на полезни изкопаеми. 
Разпознава по илюстрации форми на релефа, 
сравнява обекти от релефа на Южна Америка. 
Посочва на природна карта обекти от релефа.
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необработени данни и първични източници .
yy Обединява проучването на знания с процеса 
на обяснение .
yy Изисква от учениците ясни изразни средства .
yy Стреми се да отдели внимание на всяка идея, 
изказана от учениците, и да уважи автора є .
yy Насърчава проявите на лидерство, сътрудни-
чество, използването на алтернативни източ-
ници на информация .
yy Насърчава учениците да решават казуси и да 
предсказват последствия .
yy Поощрява обучението извън класната стая и 
училището .
yy Подкрепя кариерното развитие на учениците 
в посока на науката и технологиите .

ция, а един от многото ресурси, които учени-
кът използва при обучението си .
yy Учителят ангажира учениците в дейности за 
придобиване на опит .
yy Позволява ученическите отговори, инициа-
тиви и интереси да определят насоките на 
урока .
yy Поощрява задаването на въпроси, допуска 
обсъждане и дискусия .
yy Поставя задачи, като използва познавателна 
терминология – класифицирайте, групирайте, 
анализирайте, създайте и т .н .
yy Насърчава и приема ученическата инициати-
ва и самостоятелност, без да губи контрол 
над класа .
yy Заедно с дидактическите материали използва 

ПРИМЕРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ  
МАТЕРИАЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС

№ Тема и урочна единица Тип урок Срок Компетентности като очаквани резултати
от обучението Нови понятия Контекст и дейности Методи/форми на 

оценяване по раздели
Забе
лежки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Пред географската карта Начален 
преговор

септември
1. седмица

Работи с различни източници на информация, карти, хи-
дрограми, климатограми, снимков материал, диаграми. 
Знае и характеризира основните елементи на картата, ос-
новни климатични пояси и природни зони.

Решава задачи, получава информация, интер-
претира информация, определя географски коор-
динати, разчита кръгови диаграми, хидрограми и 
климатограми, посочва примери, характеризира 
по предписание географски обекти и явления.

2 Входно равнище Контрол септември
1. седмица

Определя посоки на света, разпознава географски коор-
динати, пресмята разстояния с помощта на мащаб, знае 
особеностите на климата, скалите, водите, почвите и рас-
тителния и животинския свят. Знае особеностите на Аф-
рика и Антарктида.

Решава тест. Тест входно равнище – общо-
класен, индивидуална оценка 
от писмено изпитване по 
рангова скала.

3 Тема ГЕОГРАФИЯ НА 
КОНТИНЕНТИТЕ 
И СТРАНИТЕ
Географско положение, 
големина, брегове и 
опознаване на Южна 
Америка

Нови 
знания

септември
2. седмица

Определя географското положение, големината и граници-
те на Южна Америка по правило. Сравнява географското 
положение на Южна Америка и Африка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Христофор Колумб, Фернандо Магелан и Америго Веспу-
чи. Нанася върху контурна карта названията на: Карибско 
море, о. Огнена земя, острови Галапагос, залив Ла Плата, 
Магеланов проток, Панамски канал.

Единично понятия 
за бреговата линия 
на континента

Работи с учебник, снимков материал, атлас, кон-
турна карта
Подготвя кратко съобщение за опознаването на 
континента. Сравнява географското положение 
на континента с това на Африка.

Текущо устно, писмено или 
практическо изпитване, инди-
видиуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени за-
дачи за домашна работа в 
учената тетрадка или контур-
ната карта, проекти и практи-
чески задачи.

4 Релеф и 
полезни изкопаеми

Нови 
знания

септември
2. седмица

Характеризира релефа на Южна Америка.
Познава типичните полезни изкопаеми за Южна Америка 
и тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените фор-
ми на релефа (Анди, Бразилска планинска земя, Гвианска 
планинска земя, Амазонска низина, Оринокска низина, Ла-
платска низина, пустиня Атакама и Патагония) и територи-
алното разпространение на полезните изкопаеми.

селитра,
единични понятия за 
релефа на континента

Работи с карта, нанася на контурна карта форми 
на релефа и находища на полезни изкопаеми. 
Разпознава по илюстрации форми на релефа, 
сравнява обекти от релефа на Южна Америка. 
Посочва на природна карта обекти от релефа.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Четене на профил на ре
лефа

Упражне-
ние

септември
3. седмица

Чете профил на релефа по предписание. профил на релефа Изпълнява задачи по профил на релефа и 
за релефа на континента.

6 Климат, климатични 
пояси и планинска 
климатична област

Нови 
знания

октомври
1. седмица

Обяснява факторите, които влияят върху елементите
на климата в Южна Америка. Характеризира климатичните 
пояси и планинската климатична област в Южна Америка 
(вкл. и с климатограма).

единични понятия за кли-
мата (океански течения) 
на континента

Припомня си влиянието на климатичните факто-
ри на климата на Южна Америка, сравнява ги с 
Африка.
Характеризира климатични пояси по предписа-
ние и с помощта на таблица и климатограми.
Работи с природногеографска и климатична кар-
та. Нанася климатичните пояси на контурна карта.

7 Води Нови 
знания

октомври
1. седмица

Характеризира водите на Южна Америка – главен вододел, 
отточни и безотточни области, езера (Маракаибо и Тити-
кака) и водопади (Анхел и Игуасу).
Характеризира река (Амазонка, Парана и Ориноко) с по-
мощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за сто-
панска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
реки и езера.

единични понятия за 
во ди те на континента

Посочва главния вододел по карта и отточните 
области. Характеризира река с помощта на хи-
дрограма, работи с контурна карта и атлас.
Оценява водите на континента за стопанската 
дейност и живота на хората.
Нанася на контурна карта реки и езера от кон-
тинента.

8 Природни зони Нови 
знания

октомври
2. седмица

Характеризира природните зони и планинската област в 
Южна Америка.
Представя природна зона на Южна Америка в различни 
форми (текст, постер, презентация).
Разбира необходимостта от опазване на природата на 
континента.

пампа,
единични понятия 
за при родните зони 
в континента

Наблюдава и анализира илюстративен материал 
и презентации за природни зони. Характеризира 
природни зони по предписание, нанася природ-
ни зони в контурна карта. Съставя обобщителна 
таблица за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.

9 Природата на Южна 
Америка

Упражне-
ние – Ге-
ографско 
пътешест-
вие

октомври
2. седмица

Характеризира природни обекти от континента. Съставя 
маршрут за пътешествие.

Работи в екип, използва информация от различ-
ни източници, представя маршрут за пътешест-
вие, работи с карта, илюстрации, графики.

10 Население и 
политическа карта

Нови 
знания

октомври
3. седмица

Характеризира населението на Южна Америка – брой,
разпределение, расов състав, бит и култура.
Описва съвременната политическа карта на 
Южна Америка.
Изработва политическата карта на Южна Америка
върху контурна карта.

индианци,
смесено население: 
метиси, мулати

Характеризира населението по предписание. По-
сочва по карта райони с различна гъстота, оп-
исва външни белези на расите. Разказва за бита 
и културата на местното население с помощта 
на допълнителен текст и изображения. Описва 
съвременната политическа карта. Посочва сто-
лици, изработва политическа карта в контурна 
карта.

11 Стопанство Нови 
знания

октомври
3. седмица

Характеризира съвременното стопанство на Южна Амери-
ка – фактори и състояние.

плантации Определя факторите и влиянието им за развитие 
на стопанството. Характеризира съвременните 
стопански дейности в континента, изработва 
стопанска карта и чете стопанска карта. Чете 
диаграми за стопанството и анализира илюстра-
ции.

12  Страни в Южна Америка Нови 
знания

октомври
4. седмица

Характеризира страните Бразилия и Аржентина по
правило.

Определя географско положение на страна по 
карта, характеризира страните по предписание. 
Работи с политическа карта и илюстрации в 
учебника.
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5 Четене на профил на ре
лефа

Упражне-
ние

септември
3. седмица

Чете профил на релефа по предписание. профил на релефа Изпълнява задачи по профил на релефа и 
за релефа на континента.

6 Климат, климатични 
пояси и планинска 
климатична област

Нови 
знания

октомври
1. седмица

Обяснява факторите, които влияят върху елементите
на климата в Южна Америка. Характеризира климатичните 
пояси и планинската климатична област в Южна Америка 
(вкл. и с климатограма).

единични понятия за кли-
мата (океански течения) 
на континента

Припомня си влиянието на климатичните факто-
ри на климата на Южна Америка, сравнява ги с 
Африка.
Характеризира климатични пояси по предписа-
ние и с помощта на таблица и климатограми.
Работи с природногеографска и климатична кар-
та. Нанася климатичните пояси на контурна карта.

7 Води Нови 
знания

октомври
1. седмица

Характеризира водите на Южна Америка – главен вододел, 
отточни и безотточни области, езера (Маракаибо и Тити-
кака) и водопади (Анхел и Игуасу).
Характеризира река (Амазонка, Парана и Ориноко) с по-
мощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за сто-
панска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
реки и езера.

единични понятия за 
во ди те на континента

Посочва главния вододел по карта и отточните 
области. Характеризира река с помощта на хи-
дрограма, работи с контурна карта и атлас.
Оценява водите на континента за стопанската 
дейност и живота на хората.
Нанася на контурна карта реки и езера от кон-
тинента.

8 Природни зони Нови 
знания

октомври
2. седмица

Характеризира природните зони и планинската област в 
Южна Америка.
Представя природна зона на Южна Америка в различни 
форми (текст, постер, презентация).
Разбира необходимостта от опазване на природата на 
континента.

пампа,
единични понятия 
за при родните зони 
в континента

Наблюдава и анализира илюстративен материал 
и презентации за природни зони. Характеризира 
природни зони по предписание, нанася природ-
ни зони в контурна карта. Съставя обобщителна 
таблица за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.

9 Природата на Южна 
Америка

Упражне-
ние – Ге-
ографско 
пътешест-
вие

октомври
2. седмица

Характеризира природни обекти от континента. Съставя 
маршрут за пътешествие.

Работи в екип, използва информация от различ-
ни източници, представя маршрут за пътешест-
вие, работи с карта, илюстрации, графики.

10 Население и 
политическа карта

Нови 
знания

октомври
3. седмица

Характеризира населението на Южна Америка – брой,
разпределение, расов състав, бит и култура.
Описва съвременната политическа карта на 
Южна Америка.
Изработва политическата карта на Южна Америка
върху контурна карта.

индианци,
смесено население: 
метиси, мулати

Характеризира населението по предписание. По-
сочва по карта райони с различна гъстота, оп-
исва външни белези на расите. Разказва за бита 
и културата на местното население с помощта 
на допълнителен текст и изображения. Описва 
съвременната политическа карта. Посочва сто-
лици, изработва политическа карта в контурна 
карта.

11 Стопанство Нови 
знания

октомври
3. седмица

Характеризира съвременното стопанство на Южна Амери-
ка – фактори и състояние.

плантации Определя факторите и влиянието им за развитие 
на стопанството. Характеризира съвременните 
стопански дейности в континента, изработва 
стопанска карта и чете стопанска карта. Чете 
диаграми за стопанството и анализира илюстра-
ции.

12  Страни в Южна Америка Нови 
знания

октомври
4. седмица

Характеризира страните Бразилия и Аржентина по
правило.

Определя географско положение на страна по 
карта, характеризира страните по предписание. 
Работи с политическа карта и илюстрации в 
учебника.
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13 Природата, населението 
и страните в 
Южна Америка

Обобще-
ние

октомври
4. седмица

Прави изводи за природата, населението и страните в 
Южна Америка.

Работи с карта, диаграми, попълва обобщаващи 
таблици. Решава задачи. Подготвя и представя 
презентация за континента.

Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

14 Южна Америка Контрол ноември
1. седмица

Знае и прилага знанията си за континента. Решава тест. Тематичен контрол – 
общокласен, индивидуална
оценка от писмено изпитване 
по рангова скала.

15 Географско положение, 
големина, брегове и  
опознаване на Северна 
Америка

Нови 
знания

ноември
1. седмица

Определя географското положение, големината и граници-
те на Северна Америка по правило.
Сравнява географското положение на Северна Америка и 
Южна Америка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Христофор Колумб и Витус Беринг.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми: Северноамерикански архипелаг, остров Гренлан-
дия, Антилски острови, полуостровите Лабрадор, Флорида, 
Калифорния и Аляска, заливите Хъдсън и Мексикански, 
Берингов проток.

единични понятия 
от бреговата линия 
на континента

Определя географското положение на континен-
та по карта. Посочва границите на континента 
по карта. Сравнява географското положение на 
континента с това на Южна Америка. Описва 
опознаването на континента – в таблица. Нанася 
на контурна карта обекти от границите и брего-
вата линия на континента.

Текущо устно, писмено 
или практическо изпитване, 
индивидиуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени 
задачи за домашна 
работа в учебната тетрадка 
или контурната карта, проек-
ти и практически задачи.

16 Релеф и 
полезни изкопаеми

Нови 
знания

ноември
2. седмица

Характеризира релефа на Северна Америка.
Познава типичните полезни изкопаеми за Северна Амери-
ка и тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
форми на релефа (Големи равнини, Мисисипска низина, 
Кордилери и Апалачи) и териториалното разпространение 
на полезните изкопаеми.

единични понятия за 
релефа на континента

Определя влиянието на вътрешните и външните 
земни сили за формирането на релефа. Просле-
дява особеностите на релефа от север на юг и 
от запад на изток.
Показва по карта обекти от релефа на Северна 
Америка по области. Открива по карта находища 
на полезни изкопаеми. Работи с контурна карта. 
Оценява значението на релефа и полезните из-
копаеми за развитието на стопанството.

17 Климат, климатични 
пояси и области

Нови 
знания

ноември
2. седмица

Обяснява факторите, които влия ят върху елементите на 
климата в Северна Америка.
Характеризира климатичните пояси и области в Северна 
Америка по правило.
Сравнява климатични пояси и области по климатограми.

умерен климат – 
океански и континента-
лен, торнадо, субполярен 
пояс

Обяснява влиянието на климатичните фактори 
на климата на Северна Америка, сравнява ги с 
Южна Америка.
Характеризира климатични пояси по предписа-
ние и с помощта на таблица и климатограми.
Работи с природногеографска и климатична кар-
та.

18 Сравняване на клима
тични пояси и области

Упражне-
ние

ноември
3. седмица

Сравнява климатични пояси и области по климатограми. Прави сравнение на особеностите на умерения 
климат на север и на юг. Сравнява умерения 
континентален и умерения океански климат на 
Северна Америка. Анализира климатограми, ра-
боти с природногеографска карта.
Съставя отговор на географски въпрос.
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13 Природата, населението 
и страните в 
Южна Америка

Обобще-
ние

октомври
4. седмица

Прави изводи за природата, населението и страните в 
Южна Америка.

Работи с карта, диаграми, попълва обобщаващи 
таблици. Решава задачи. Подготвя и представя 
презентация за континента.

Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

14 Южна Америка Контрол ноември
1. седмица

Знае и прилага знанията си за континента. Решава тест. Тематичен контрол – 
общокласен, индивидуална
оценка от писмено изпитване 
по рангова скала.

15 Географско положение, 
големина, брегове и  
опознаване на Северна 
Америка

Нови 
знания

ноември
1. седмица

Определя географското положение, големината и граници-
те на Северна Америка по правило.
Сравнява географското положение на Северна Америка и 
Южна Америка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Христофор Колумб и Витус Беринг.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми: Северноамерикански архипелаг, остров Гренлан-
дия, Антилски острови, полуостровите Лабрадор, Флорида, 
Калифорния и Аляска, заливите Хъдсън и Мексикански, 
Берингов проток.

единични понятия 
от бреговата линия 
на континента

Определя географското положение на континен-
та по карта. Посочва границите на континента 
по карта. Сравнява географското положение на 
континента с това на Южна Америка. Описва 
опознаването на континента – в таблица. Нанася 
на контурна карта обекти от границите и брего-
вата линия на континента.

Текущо устно, писмено 
или практическо изпитване, 
индивидиуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени 
задачи за домашна 
работа в учебната тетрадка 
или контурната карта, проек-
ти и практически задачи.

16 Релеф и 
полезни изкопаеми

Нови 
знания

ноември
2. седмица

Характеризира релефа на Северна Америка.
Познава типичните полезни изкопаеми за Северна Амери-
ка и тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
форми на релефа (Големи равнини, Мисисипска низина, 
Кордилери и Апалачи) и териториалното разпространение 
на полезните изкопаеми.

единични понятия за 
релефа на континента

Определя влиянието на вътрешните и външните 
земни сили за формирането на релефа. Просле-
дява особеностите на релефа от север на юг и 
от запад на изток.
Показва по карта обекти от релефа на Северна 
Америка по области. Открива по карта находища 
на полезни изкопаеми. Работи с контурна карта. 
Оценява значението на релефа и полезните из-
копаеми за развитието на стопанството.

17 Климат, климатични 
пояси и области

Нови 
знания

ноември
2. седмица

Обяснява факторите, които влия ят върху елементите на 
климата в Северна Америка.
Характеризира климатичните пояси и области в Северна 
Америка по правило.
Сравнява климатични пояси и области по климатограми.

умерен климат – 
океански и континента-
лен, торнадо, субполярен 
пояс

Обяснява влиянието на климатичните фактори 
на климата на Северна Америка, сравнява ги с 
Южна Америка.
Характеризира климатични пояси по предписа-
ние и с помощта на таблица и климатограми.
Работи с природногеографска и климатична кар-
та.

18 Сравняване на клима
тични пояси и области

Упражне-
ние

ноември
3. седмица

Сравнява климатични пояси и области по климатограми. Прави сравнение на особеностите на умерения 
климат на север и на юг. Сравнява умерения 
континентален и умерения океански климат на 
Северна Америка. Анализира климатограми, ра-
боти с природногеографска карта.
Съставя отговор на географски въпрос.
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19 Води Нови 
знания

ноември
3. седмица

Характеризира водите на Северна Америка – главен водо-
дел, отточни и безотточни области, езера (Големи амери-
кански езера и Голямо солено езеро) и Ниагарски водопад.
Характеризира река (Мисисипи, Макензи и Колорадо) с 
помощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за сто-
панска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
реки и езера.

единични понятия за 
водите на континента

Посочва главния вододел и отточните области по 
карта. Характеризира река с помощта на хидро-
грама, работи с контурна карта и атлас.
Оценява водите на континента за стопанската 
дейност и живота на хората.
Нанася на контурна карта реки и езера от кон-
тинента.

20 Природни зони Нови 
знания

ноември
4. седмица

Характеризира природните зони и планинската област
в Северна Америка.
Представя природна зона в Северна Америка в различни 
форми (текст, постер, презентация).

прерии, тайга, тундра Наблюдава илюстративен материал и презента-
ции за природни зони. Характеризира природни 
зони по предписание, нанася природни зони в 
контурна карта. Съставя обобщителна таблица 
за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.

21 Природата на 
Северна Америка 
от Колумб до наши дни

Упражне-
ние – Ге-
ографско 
пътешест-
вие

ноември
4. седмица

Илюстрира с примери взаимовръзката човек – природа.
Разбира многообразието и неповторимостта на природна-
та среда. Осъзнава необходимостта от опазването и съх-
раняването на биоразнообразието.

Анализира географски текст, характеризира при-
родни зони, оценява влиянието на стопанската 
дейност върху природата на континента. Разпоз-
нава характерни видове растения и животни по 
илюстрации. Прави изводи за взаимодействието 
между човека и природата.

22 Население и 
политическа карта

Нови 
знания

декември
1. седмица

Характеризира населението на Северна Америка – брой, 
разпределение, расов състав, бит и култура.
Описва съвременната политическата карта на Северна 
Америка.

ескимоси Характеризира населението по предписание. По-
сочва по карта райони с различна гъстота, оп-
исва външни белези на расите. Разказва за бита 
и културата на местното население с помощта 
на допълнителен текст и изображения. Определя 
държави с голяма площ и малки по площ по 
карта. Посочва държави и столици, изработва 
политическа карта в контурна карта.

23 Стопанство Нови 
знания

декември
1. седмица

Характеризира съвременното стопанство на Северна Аме-
рика – фактори и състояние.

фермерство Определя влиянието на природните условия за 
развитието на стопанството на континента. Ко-
ментира факторите за развитие на стопанството. 
Посочва по стопанска карта основни дейности.

24 Страни в 
Северна Америка

Нови 
знания

декември
2. седмица

Характеризира страните САЩ и Канада по правило. Определя географско положение и граници на 
страните по карта. Описва природата на страни-
те. Назовава стопански дейности по илюстрации 
и определя териториалното им разположение по 
карта. Анализира диаграми.

25 Северна Америка Обобще-
ние

декември
2. седмица

Характеризира природата, населението, стопанството и 
страните на континента.

Определя географски понятия, работи с речник. 
Попълва обобщителни таблици, работи с карта 
и контурна карта. Използва информация от раз-
лични източници – диаграми, карти, климатогра-
ми и хидрограми, илюстрации.

26 Северна Америка Контрол декември
3. седмица

Знае и прилага знания за континента. Тематичен общокласен,
индивидуална оценка 
от писмено изпитване 
по рангова скала.
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19 Води Нови 
знания

ноември
3. седмица

Характеризира водите на Северна Америка – главен водо-
дел, отточни и безотточни области, езера (Големи амери-
кански езера и Голямо солено езеро) и Ниагарски водопад.
Характеризира река (Мисисипи, Макензи и Колорадо) с 
помощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за сто-
панска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
реки и езера.

единични понятия за 
водите на континента

Посочва главния вододел и отточните области по 
карта. Характеризира река с помощта на хидро-
грама, работи с контурна карта и атлас.
Оценява водите на континента за стопанската 
дейност и живота на хората.
Нанася на контурна карта реки и езера от кон-
тинента.

20 Природни зони Нови 
знания

ноември
4. седмица

Характеризира природните зони и планинската област
в Северна Америка.
Представя природна зона в Северна Америка в различни 
форми (текст, постер, презентация).

прерии, тайга, тундра Наблюдава илюстративен материал и презента-
ции за природни зони. Характеризира природни 
зони по предписание, нанася природни зони в 
контурна карта. Съставя обобщителна таблица 
за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.

21 Природата на 
Северна Америка 
от Колумб до наши дни

Упражне-
ние – Ге-
ографско 
пътешест-
вие

ноември
4. седмица

Илюстрира с примери взаимовръзката човек – природа.
Разбира многообразието и неповторимостта на природна-
та среда. Осъзнава необходимостта от опазването и съх-
раняването на биоразнообразието.

Анализира географски текст, характеризира при-
родни зони, оценява влиянието на стопанската 
дейност върху природата на континента. Разпоз-
нава характерни видове растения и животни по 
илюстрации. Прави изводи за взаимодействието 
между човека и природата.

22 Население и 
политическа карта

Нови 
знания

декември
1. седмица

Характеризира населението на Северна Америка – брой, 
разпределение, расов състав, бит и култура.
Описва съвременната политическата карта на Северна 
Америка.

ескимоси Характеризира населението по предписание. По-
сочва по карта райони с различна гъстота, оп-
исва външни белези на расите. Разказва за бита 
и културата на местното население с помощта 
на допълнителен текст и изображения. Определя 
държави с голяма площ и малки по площ по 
карта. Посочва държави и столици, изработва 
политическа карта в контурна карта.

23 Стопанство Нови 
знания

декември
1. седмица

Характеризира съвременното стопанство на Северна Аме-
рика – фактори и състояние.

фермерство Определя влиянието на природните условия за 
развитието на стопанството на континента. Ко-
ментира факторите за развитие на стопанството. 
Посочва по стопанска карта основни дейности.

24 Страни в 
Северна Америка

Нови 
знания

декември
2. седмица

Характеризира страните САЩ и Канада по правило. Определя географско положение и граници на 
страните по карта. Описва природата на страни-
те. Назовава стопански дейности по илюстрации 
и определя териториалното им разположение по 
карта. Анализира диаграми.

25 Северна Америка Обобще-
ние

декември
2. седмица

Характеризира природата, населението, стопанството и 
страните на континента.

Определя географски понятия, работи с речник. 
Попълва обобщителни таблици, работи с карта 
и контурна карта. Използва информация от раз-
лични източници – диаграми, карти, климатогра-
ми и хидрограми, илюстрации.

26 Северна Америка Контрол декември
3. седмица

Знае и прилага знания за континента. Тематичен общокласен,
индивидуална оценка 
от писмено изпитване 
по рангова скала.
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Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

27 Географско положение, 
големина, брегове 
и опознаване на Азия

Нови 
знания

декември
3. седмица

Определя географското положение, големината и
границите на Азия по правило.
Сравнява географското положение на Азия и Северна Аме-
рика по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Марко Поло, Семьонов-Тяншански, Едмънд Хилари и Хрис-
то Проданов.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми: Черно море, Мраморно море, Жълто море, Араб-
ско море, Източносибирско море, Малайски архипелаг, 
Филипински острови, Японски острови, о. Шри Ланка, 
протоците Босфор и Дарданели, Персийски и Бенгалски 
залив, полуостровите Таймир, Чукотски, Камчатка, Корея, 
Индокитай, Индoстан, Арабски и Мала Азия.

единични понятия 
за бреговата линия 
на континента

Определя географското положение на континен-
та по карта. Посочва границите на континента 
по карта. Сравнява географското положение на 
континента с това на Северна Америка. Описва 
опознаването на континента в таблица. Пред-
ставя кратко съобщение (презентация) за пъте-
шествието на Марко Поло. Нанася на контурна 
карта обекти от границите и бреговата линия на 
континента.

Текущо устно, писмено 
или практическо изпитване, 
индивидуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени 
задачи за домашна рабо-
та в учебната тетрадка или 
контурната карта, проекти и 
практически задачи.

28 Релеф и 
полезни изкопаеми

Нови 
знания

януари
2. седмица

Характеризира релефа на Азия.
Познава типичните полезни изкопаеми на Азия и
тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
форми на релефа (Западносибирска низина,
Месопотамска низина, Индо-Гангска низина, Голямата ки-
тайска равнина, Средносибирско плато, планините Тяншан, 
Хималаи и Тибетска планинска земя, пустинята Гоби) и те-
риториалното разпространение на полезните изкопаеми.

единични понятия 
за релефа на Азия

Определя влиянието на вътрешните и външните 
земни сили за формирането на релефа. Просле-
дява особеностите на релефа по области и карта.
Показва по карта обекти от релефа на Азия по 
области. Открива по карта находища на полезни 
изкопаеми. Работи с контурна карта и таблица 
за полезни изкопаеми. Оценява значението на 
релефа и полезните изкопаеми за развитието на 
стопанството.

29 Климат, климатични 
пояси и области

Нови 
знания

януари
2. седмица

Обяснява факторите, които влияят върху елементите
на климата в Азия.
Знае схемата на мусоните.
Характеризира климатичните пояси и области в Азия по 
правило.
Анализира климатограма на субекваториален
климатичен пояс.

единични понятия 
за фактори и елементи 
на климата на Азия

Обяснява влиянието на климатичните фактори за 
формиране на климата на Азия, сравнява ги със 
Северна Америка.
Характеризира климатични пояси по предписа-
ние и с помощта на таблица и климатограми.
Работи с природногеографска и климатична кар-
та. Нанася на контурна карта климатичните пояси.

30 Води Нови 
знания

януари
3. седмица

Характеризира водите на Азия – главен вододел,
отточни и безотточни области, езера (Байкал,
Каспийско море и Мъртво море).
Характеризира река (Об, Яндзъ, Хуанхъ, Ганг, Тигър и 
Ефрат) с помощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за сто-
панска дейност в Азия.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
реки и езера.

единични понятия 
за водите на Азия

Посочва по карта отточните области. Характери-
зира река с помощта на хидрограма, работи с 
контурна карта и атлас.
Оценява водите на континента за стопанската 
дейност и живота на хората.
Нанася на контурна карта реки и езера от кон-
тинента.

31 Природни зони Нови 
знания

януари
3. седмица

Характеризира природните зони и планинската област
в Азия.
Представя природна зона в Азия в различни форми
(текст, постер, презентация).

вътрешноконтинентални 
пустини, степи

Наблюдава илюстративен материал и презента-
ции за природни зони. Характеризира природни 
зони по предписание, нанася природни зони в 
контурна карта. Съставя обобщителна таблица 
за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.
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Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

27 Географско положение, 
големина, брегове 
и опознаване на Азия

Нови 
знания

декември
3. седмица

Определя географското положение, големината и
границите на Азия по правило.
Сравнява географското положение на Азия и Северна Аме-
рика по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Марко Поло, Семьонов-Тяншански, Едмънд Хилари и Хрис-
то Проданов.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми: Черно море, Мраморно море, Жълто море, Араб-
ско море, Източносибирско море, Малайски архипелаг, 
Филипински острови, Японски острови, о. Шри Ланка, 
протоците Босфор и Дарданели, Персийски и Бенгалски 
залив, полуостровите Таймир, Чукотски, Камчатка, Корея, 
Индокитай, Индoстан, Арабски и Мала Азия.

единични понятия 
за бреговата линия 
на континента

Определя географското положение на континен-
та по карта. Посочва границите на континента 
по карта. Сравнява географското положение на 
континента с това на Северна Америка. Описва 
опознаването на континента в таблица. Пред-
ставя кратко съобщение (презентация) за пъте-
шествието на Марко Поло. Нанася на контурна 
карта обекти от границите и бреговата линия на 
континента.

Текущо устно, писмено 
или практическо изпитване, 
индивидуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени 
задачи за домашна рабо-
та в учебната тетрадка или 
контурната карта, проекти и 
практически задачи.

28 Релеф и 
полезни изкопаеми

Нови 
знания

януари
2. седмица

Характеризира релефа на Азия.
Познава типичните полезни изкопаеми на Азия и
тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
форми на релефа (Западносибирска низина,
Месопотамска низина, Индо-Гангска низина, Голямата ки-
тайска равнина, Средносибирско плато, планините Тяншан, 
Хималаи и Тибетска планинска земя, пустинята Гоби) и те-
риториалното разпространение на полезните изкопаеми.

единични понятия 
за релефа на Азия

Определя влиянието на вътрешните и външните 
земни сили за формирането на релефа. Просле-
дява особеностите на релефа по области и карта.
Показва по карта обекти от релефа на Азия по 
области. Открива по карта находища на полезни 
изкопаеми. Работи с контурна карта и таблица 
за полезни изкопаеми. Оценява значението на 
релефа и полезните изкопаеми за развитието на 
стопанството.

29 Климат, климатични 
пояси и области

Нови 
знания

януари
2. седмица

Обяснява факторите, които влияят върху елементите
на климата в Азия.
Знае схемата на мусоните.
Характеризира климатичните пояси и области в Азия по 
правило.
Анализира климатограма на субекваториален
климатичен пояс.

единични понятия 
за фактори и елементи 
на климата на Азия

Обяснява влиянието на климатичните фактори за 
формиране на климата на Азия, сравнява ги със 
Северна Америка.
Характеризира климатични пояси по предписа-
ние и с помощта на таблица и климатограми.
Работи с природногеографска и климатична кар-
та. Нанася на контурна карта климатичните пояси.

30 Води Нови 
знания

януари
3. седмица

Характеризира водите на Азия – главен вододел,
отточни и безотточни области, езера (Байкал,
Каспийско море и Мъртво море).
Характеризира река (Об, Яндзъ, Хуанхъ, Ганг, Тигър и 
Ефрат) с помощта на хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за сто-
панска дейност в Азия.
Нанася върху контурна карта названията на изучените 
реки и езера.

единични понятия 
за водите на Азия

Посочва по карта отточните области. Характери-
зира река с помощта на хидрограма, работи с 
контурна карта и атлас.
Оценява водите на континента за стопанската 
дейност и живота на хората.
Нанася на контурна карта реки и езера от кон-
тинента.

31 Природни зони Нови 
знания

януари
3. седмица

Характеризира природните зони и планинската област
в Азия.
Представя природна зона в Азия в различни форми
(текст, постер, презентация).

вътрешноконтинентални 
пустини, степи

Наблюдава илюстративен материал и презента-
ции за природни зони. Характеризира природни 
зони по предписание, нанася природни зони в 
контурна карта. Съставя обобщителна таблица 
за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.
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32 Природни зони Нови 
знания

януари
4. седмица

Характеризира природните зони и планинската област
в Азия.
Представя природна зона в Азия в различни форми
(текст, постер, презентация).

вътрешноконтинентални 
пустини, степи

Наблюдава илюстративен материал и презента-
ции за природни зони. Характеризира природни 
зони по предписание, нанася природни зони в 
контурна карта. Съставя обобщителна таблица, 
презентации за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.

33 Население и 
политическа карта

Нови 
знания

януари 
4. седмица

Характеризира населението на Азия – брой, разпределе-
ние, расов състав, религиозен състав, бит и култура.
Изразява мнение за типични проблеми на населението на 
Азия: бързо нарастване на броя на населението, пренасе-
леност, бедност и неграмотност в отделни
територии.
Описва съвременната политическа карта на Азия.
Групира страни в Азия по географско положение,
площ и брой на населението с помощта на карта и ста-
тистическа информация.

индуизъм,
свещени градове

Характеризира населението по предписание. По-
сочва по карта райони с различна гъстота, оп-
исва външни белези на расите. Разказва за бита 
и културата на местното население с помощта 
на допълнителен текст и изображения. Определя 
държави с голяма площ и малки по площ по 
карта. Посочва държави и столици, изработва 
политическа карта в контурна карта.

34 Население на Азия Упражне-
ние

февруари
1. седмица

Изразява мнение за типични проблеми на населението на 
Азия: бързо нарастване на броя на населението,
пренаселеност, бедност и неграмотност в отделни
територии.
Описва съвременната политическа карта на Азия.

Сравнява страните с най-голям брой на насе-
лението в Азия и в Северна и Южна Америка. 
Работи с данни и изчислява средна гъстота на 
населението в избрани страни на Азия, прави 
изводи за разпределението на населението в 
континента по региони, посочва причини.
Разпознава по описание народи от Азия, работи 
с географски текст. Прави проучване за културни 
забележителности в континента.

35 Стопанство Нови 
знания

февруари
2. седмица

Характеризира съвременното стопанство на Азия – факто-
ри и състояние.

терасирано земеделие Определя влиянието на природните условия за 
развитието на стопанството на континента. Ко-
ментира факторите за развитие на стопанството. 
Посочва по стопанска карта основни дейности.

36 Страни в Азия Нови 
знания

февруари
3. седмица

Характеризира страните Япония, Китай, Турция и
Република Корея по правило.

Определя географско положение и граници на 
страните по карта. Описва природата на страни-
те. Описва стопански дейности по илюстрации и 
определя териториалното им разположение по 
карта и таблица. Анализира диаграми. Характе-
ризира страните по правило.

37 Групиране 
на страните в Азия

Упражне-
ние

февруари
4. седмица

Групира страните по различни признаци: географско по-
ложение,
площ и брой на населението с помощта на карта и
статистическа информация.

Чете диаграми, работи със статистически данни, 
политикогеографска и природногеографска кар-
та. Разпознава столици по изображения, съотна-
ся ги към държави. Прави изводи за групирането 
на страните.

38 Азия Обобще-
ние

март
1. седмица

Описва важни открития за опознаването на континента, 
характеризира географското положение и границите, ха-
рактеризира особеностите на природата, характеризира 
политическата карта, населението, стопанството на Азия.

Попълва таблици, работи с речник, диаграми 
хидрограми, обобщава информация от различни 
източници, обяснява значението на факторите 
на климата, характеризира страни с ключови 
думи. Прави обобщени изводи.

39 Азия Контрол март
2. седмица

Знае основните особености на континента, прилага зна-
ния в нова ситуация, извлича информация от различни 
източници

Решава тест. Общокласен,
индивидуална оценка от 
писмено изпитване 
по рангова скала.
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32 Природни зони Нови 
знания

януари
4. седмица

Характеризира природните зони и планинската област
в Азия.
Представя природна зона в Азия в различни форми
(текст, постер, презентация).

вътрешноконтинентални 
пустини, степи

Наблюдава илюстративен материал и презента-
ции за природни зони. Характеризира природни 
зони по предписание, нанася природни зони в 
контурна карта. Съставя обобщителна таблица, 
презентации за природните зони. 
Проучва материали за опазване на природата на 
континента.

33 Население и 
политическа карта

Нови 
знания

януари 
4. седмица

Характеризира населението на Азия – брой, разпределе-
ние, расов състав, религиозен състав, бит и култура.
Изразява мнение за типични проблеми на населението на 
Азия: бързо нарастване на броя на населението, пренасе-
леност, бедност и неграмотност в отделни
територии.
Описва съвременната политическа карта на Азия.
Групира страни в Азия по географско положение,
площ и брой на населението с помощта на карта и ста-
тистическа информация.

индуизъм,
свещени градове

Характеризира населението по предписание. По-
сочва по карта райони с различна гъстота, оп-
исва външни белези на расите. Разказва за бита 
и културата на местното население с помощта 
на допълнителен текст и изображения. Определя 
държави с голяма площ и малки по площ по 
карта. Посочва държави и столици, изработва 
политическа карта в контурна карта.

34 Население на Азия Упражне-
ние

февруари
1. седмица

Изразява мнение за типични проблеми на населението на 
Азия: бързо нарастване на броя на населението,
пренаселеност, бедност и неграмотност в отделни
територии.
Описва съвременната политическа карта на Азия.

Сравнява страните с най-голям брой на насе-
лението в Азия и в Северна и Южна Америка. 
Работи с данни и изчислява средна гъстота на 
населението в избрани страни на Азия, прави 
изводи за разпределението на населението в 
континента по региони, посочва причини.
Разпознава по описание народи от Азия, работи 
с географски текст. Прави проучване за културни 
забележителности в континента.

35 Стопанство Нови 
знания

февруари
2. седмица

Характеризира съвременното стопанство на Азия – факто-
ри и състояние.

терасирано земеделие Определя влиянието на природните условия за 
развитието на стопанството на континента. Ко-
ментира факторите за развитие на стопанството. 
Посочва по стопанска карта основни дейности.

36 Страни в Азия Нови 
знания

февруари
3. седмица

Характеризира страните Япония, Китай, Турция и
Република Корея по правило.

Определя географско положение и граници на 
страните по карта. Описва природата на страни-
те. Описва стопански дейности по илюстрации и 
определя териториалното им разположение по 
карта и таблица. Анализира диаграми. Характе-
ризира страните по правило.

37 Групиране 
на страните в Азия

Упражне-
ние

февруари
4. седмица

Групира страните по различни признаци: географско по-
ложение,
площ и брой на населението с помощта на карта и
статистическа информация.

Чете диаграми, работи със статистически данни, 
политикогеографска и природногеографска кар-
та. Разпознава столици по изображения, съотна-
ся ги към държави. Прави изводи за групирането 
на страните.

38 Азия Обобще-
ние

март
1. седмица

Описва важни открития за опознаването на континента, 
характеризира географското положение и границите, ха-
рактеризира особеностите на природата, характеризира 
политическата карта, населението, стопанството на Азия.

Попълва таблици, работи с речник, диаграми 
хидрограми, обобщава информация от различни 
източници, обяснява значението на факторите 
на климата, характеризира страни с ключови 
думи. Прави обобщени изводи.

39 Азия Контрол март
2. седмица

Знае основните особености на континента, прилага зна-
ния в нова ситуация, извлича информация от различни 
източници

Решава тест. Общокласен,
индивидуална оценка от 
писмено изпитване 
по рангова скала.
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40 Народите на Азия – 
ролева игра

Упражне-
ние

март
3. седмица

Представя особеностите на различни народи, населяващи 
Азия

Работи в екип, подготвя презентация и предста-
вя страни и народи на Азия, представя роли, от-
говаря на въпроси на съученици, оценява пред-
ставянето си и това на съучениците си.

Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

41 Географско положение,
големина, брегове и 
опознаване
 на Австралия. Природа

Нови 
знания

март
4. седмица

Определя географското положение, големината и граници-
те на Австралия по правило.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Абел Тасман и Джеймс Кук.
Характеризира природата на Австралия: релеф, полезни 
изкопаеми, климат, води, природни зони.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми и основните форми на релефа (Голям бариерен 
риф, остров Тасмания, Голям австралийски залив, залив 
Карпентерия, п-в Кейп Йорк, Голямата пясъчна пустиня, 
пустиня Виктория и Голяма вододелна планина), река 
Мъри и езеро Еър.

Показва географското положение и границите на 
континента по карта, попълва контурна карта. 
Характеризира природните особености по карта, 
съставя текст за полезни изкопаеми с помощта 
на карта.
Работа с текст от учебника, разпознава видове 
растения и животни по илюстрации.

Текущо устно, писмено или 
практическо изпитване, инди-
видуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени
задачи за домашна работа в 
учебната тетрадка или кон-
турната карта, проекти и 
практически задачи.

42 Географско положение,
големина, брегове и 
опознаване 
на Австралия. Природа

Нови 
знания

март
5. седмица

Определя географското положение, големината и
границите на Австралия по правило.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Абел Тасман и Джеймс Кук.
Характеризира природата на Австралия: релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, природни зони.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми и основните форми на релефа (Голям бариерен
риф, остров Тасмания, Голям австралийски залив,
залив Карпентерия, п-в Кейп Йорк, Голямата пясъчна 
пустиня, пустиня Виктория и Голяма вододелна планина), 
река Мъри и езеро Еър.

единични понятия за 
брегова линия, релеф, 
климат, води природни 
зони на континента

Показва географското положение и границите на 
континента по карта, попълва контурна карта. 
Характеризира природните особености по карта, 
съставя текст за полезни изкопаеми с помощта 
на карта.
Работа с текст от учебника, разпознава видове 
растения и животни по илюстрации.

43 Население. 
Австралийски съюз

Нови 
знания

април
2. седмица

Характеризира населението на континента – брой, разпре-
деление, расов състав, бит и култура.
Характеризира стопанството на Австралийския съюз.

аборигени Определя по карта територии с голяма и мал-
ка средна гъстота на населението, наблюдава 
илюстрации на представители на населението на 
Австралия. Нанася особеностите на населението 
на контурна карта. Разказва за аборигените – 
бит, култура, традиции.
Определя географското положение на Австра-
лийски съюз, посочва най-близки страни, обяс-
нява държавното устройство.
Характеризира природата и определя значението 
на природните ресурси за развитие на стопан-
ството и териториалното му разпределение. Ра-
боти с диаграми и стопанска карта.

44 Океания Нови 
знания

април
3. седмица

Знае островните групи – Меланезия, Микронезия,
Полинезия и Нова Зеландия.
Описва опознаването и изследването на Океания – Ми-
клухо Маклай.
Характеризира особеностите на природата на Океания.
Дава пример за континентален, коралов и вулканичен 
остров.
Характеризира особеностите на населението и стопан-
ството на Океания.
Характеризира Нова Зеландия.

маори,
папуаси

Проследява по карта обхвата на Океания. Раз-
познава по илюстрации видове острови по про-
изход. Работи с текст от учебника. Характеризира 
страна по предписание. Проследява илюстрации 
за природата и населението на Океания.
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40 Народите на Азия – 
ролева игра

Упражне-
ние

март
3. седмица

Представя особеностите на различни народи, населяващи 
Азия

Работи в екип, подготвя презентация и предста-
вя страни и народи на Азия, представя роли, от-
говаря на въпроси на съученици, оценява пред-
ставянето си и това на съучениците си.

Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

41 Географско положение,
големина, брегове и 
опознаване
 на Австралия. Природа

Нови 
знания

март
4. седмица

Определя географското положение, големината и граници-
те на Австралия по правило.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Абел Тасман и Джеймс Кук.
Характеризира природата на Австралия: релеф, полезни 
изкопаеми, климат, води, природни зони.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми и основните форми на релефа (Голям бариерен 
риф, остров Тасмания, Голям австралийски залив, залив 
Карпентерия, п-в Кейп Йорк, Голямата пясъчна пустиня, 
пустиня Виктория и Голяма вододелна планина), река 
Мъри и езеро Еър.

Показва географското положение и границите на 
континента по карта, попълва контурна карта. 
Характеризира природните особености по карта, 
съставя текст за полезни изкопаеми с помощта 
на карта.
Работа с текст от учебника, разпознава видове 
растения и животни по илюстрации.

Текущо устно, писмено или 
практическо изпитване, инди-
видуално, общокласно.
Оценяване на участие в час, 
изпълнение на поставени
задачи за домашна работа в 
учебната тетрадка или кон-
турната карта, проекти и 
практически задачи.

42 Географско положение,
големина, брегове и 
опознаване 
на Австралия. Природа

Нови 
знания

март
5. седмица

Определя географското положение, големината и
границите на Австралия по правило.
Описва опознаването и изследването на континента от 
Абел Тасман и Джеймс Кук.
Характеризира природата на Австралия: релеф,
полезни изкопаеми, климат, води, природни зони.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите 
форми и основните форми на релефа (Голям бариерен
риф, остров Тасмания, Голям австралийски залив,
залив Карпентерия, п-в Кейп Йорк, Голямата пясъчна 
пустиня, пустиня Виктория и Голяма вододелна планина), 
река Мъри и езеро Еър.

единични понятия за 
брегова линия, релеф, 
климат, води природни 
зони на континента

Показва географското положение и границите на 
континента по карта, попълва контурна карта. 
Характеризира природните особености по карта, 
съставя текст за полезни изкопаеми с помощта 
на карта.
Работа с текст от учебника, разпознава видове 
растения и животни по илюстрации.

43 Население. 
Австралийски съюз

Нови 
знания

април
2. седмица

Характеризира населението на континента – брой, разпре-
деление, расов състав, бит и култура.
Характеризира стопанството на Австралийския съюз.

аборигени Определя по карта територии с голяма и мал-
ка средна гъстота на населението, наблюдава 
илюстрации на представители на населението на 
Австралия. Нанася особеностите на населението 
на контурна карта. Разказва за аборигените – 
бит, култура, традиции.
Определя географското положение на Австра-
лийски съюз, посочва най-близки страни, обяс-
нява държавното устройство.
Характеризира природата и определя значението 
на природните ресурси за развитие на стопан-
ството и териториалното му разпределение. Ра-
боти с диаграми и стопанска карта.

44 Океания Нови 
знания

април
3. седмица

Знае островните групи – Меланезия, Микронезия,
Полинезия и Нова Зеландия.
Описва опознаването и изследването на Океания – Ми-
клухо Маклай.
Характеризира особеностите на природата на Океания.
Дава пример за континентален, коралов и вулканичен 
остров.
Характеризира особеностите на населението и стопан-
ството на Океания.
Характеризира Нова Зеландия.

маори,
папуаси

Проследява по карта обхвата на Океания. Раз-
познава по илюстрации видове острови по про-
изход. Работи с текст от учебника. Характеризира 
страна по предписание. Проследява илюстрации 
за природата и населението на Океания.
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45 Природата и хората 
на Океания

Упражне-
ние

април
4. седмица

Характеризира особеностите на природата, населението и 
стопанството на Океания.

Работи с географска карта, попълва таблица, 
работи с текст и илюстрации, съставя маршрут 
за пътешествие, попълва дневник на пътешест-
вието.

46 Океаните на Земята Нови 
знания

май 
1. седмица

Определя географското положение, границите и големина-
та на океаните по карта: Тихи океан, Атлантически океан, 
Индийски океан, Северен ледовит океан.
Характеризира природните особености на океаните.
Оценява значението на океаните.

Робърт Пири, Арктика Работи с географска карта, използва обобщена 
информация от таблица, характеризира океан по 
предписание. Сравнява океаните по различни 
признаци. Нанася на контурна карта границите и 
обекти от океаните.

47 Океаните на Земята – 
ролева игра

Упражне-
ние

май 
2. седмица

Характеризира природните особености на океаните.
Оценява значението на океаните.

Работи в екип, подготвя презентация и я пред-
ставя, отговаря на въпроси на противникови от-
бори, определя обекти по контури, решава кръс-
тословица, коригира грешки в текст, оценява и 
самооценява работата си.

48 Австралия, Океания Обобще-
ние

май
3. седмица

Описва важни открития за опознаването на континенти-
те, характеризира географското положение и границите, 
характеризира особеностите на природата, характеризи-
ра страните, населението, стопанството на Австралия и 
Океания.

Работи с текстове от учебника и речник, попълва 
обобщаващи таблици, допълва текст, работи с 
климатoграми, хидрограми, илюстрации, атлас и 
географска карта. Подбира информация.

Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

49 Пред географската карта 
на света – 
континенти и океани

Годишен 
преговор

май
4. седмица

Характеризира особеностите на континентите и океаните 
по отношение на географско положение, природа, насе-
ление, стопанство, страни.

Сравнява изучените континенти и океани, работи 
с речник, различни източници на информация. 
Разкрива специфичните особености на изучени-
те континенти и океани, показва ориентация по 
географска карта, работи с контурна карта, със-
тавя кръстословица, логически вериги, разпоз-
нава страни, коментира глобални проблеми по 
континенти. Подготвя и представя презентация 
по зададена тема.

50 Пред географската карта 
на света – 
континенти и океани

Годишен 
преговор

юни 
1. седмица

Разпознава и използва елементите на географската карта.
Използва, подбира и анализира географска информация 
от различни източници.
Идентифицира и изразява мнение за географски про-
блем(и) на базата на подбрана географска информация.
Представя географска информация в карта, текст, различ-
ни графични изображения или чрез
ИКТ.

Сравнява изучените континенти и океани, работи 
с речник, различни източници на информация. 
Разкрива специфичните особености на изучени-
те континенти и океани, показва ориентация по 
географска карта, работи с контурна карта, със-
тавя кръстословица, логически вериги, разпоз-
нава страни, коментира глобални проблеми по 
континенти. Подготвя и представя презентация 
по зададена тема.

51 Изходно ниво Контрол юни
2. седмица

Знае за континентите и океаните на Земята. Прилага нау-
ченото в нова ситуация – контрол.

Решава тест. Изходно ниво
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45 Природата и хората 
на Океания

Упражне-
ние

април
4. седмица

Характеризира особеностите на природата, населението и 
стопанството на Океания.

Работи с географска карта, попълва таблица, 
работи с текст и илюстрации, съставя маршрут 
за пътешествие, попълва дневник на пътешест-
вието.

46 Океаните на Земята Нови 
знания

май 
1. седмица

Определя географското положение, границите и големина-
та на океаните по карта: Тихи океан, Атлантически океан, 
Индийски океан, Северен ледовит океан.
Характеризира природните особености на океаните.
Оценява значението на океаните.

Робърт Пири, Арктика Работи с географска карта, използва обобщена 
информация от таблица, характеризира океан по 
предписание. Сравнява океаните по различни 
признаци. Нанася на контурна карта границите и 
обекти от океаните.

47 Океаните на Земята – 
ролева игра

Упражне-
ние

май 
2. седмица

Характеризира природните особености на океаните.
Оценява значението на океаните.

Работи в екип, подготвя презентация и я пред-
ставя, отговаря на въпроси на противникови от-
бори, определя обекти по контури, решава кръс-
тословица, коригира грешки в текст, оценява и 
самооценява работата си.

48 Австралия, Океания Обобще-
ние

май
3. седмица

Описва важни открития за опознаването на континенти-
те, характеризира географското положение и границите, 
характеризира особеностите на природата, характеризи-
ра страните, населението, стопанството на Австралия и 
Океания.

Работи с текстове от учебника и речник, попълва 
обобщаващи таблици, допълва текст, работи с 
климатoграми, хидрограми, илюстрации, атлас и 
географска карта. Подбира информация.

Междупредметни връзки: български език и литература, чужди езици, математика, човекът и природата, информационни технологии и ИКТ, история и цивилизации, технологии и предприемачество

49 Пред географската карта 
на света – 
континенти и океани

Годишен 
преговор

май
4. седмица

Характеризира особеностите на континентите и океаните 
по отношение на географско положение, природа, насе-
ление, стопанство, страни.

Сравнява изучените континенти и океани, работи 
с речник, различни източници на информация. 
Разкрива специфичните особености на изучени-
те континенти и океани, показва ориентация по 
географска карта, работи с контурна карта, със-
тавя кръстословица, логически вериги, разпоз-
нава страни, коментира глобални проблеми по 
континенти. Подготвя и представя презентация 
по зададена тема.

50 Пред географската карта 
на света – 
континенти и океани

Годишен 
преговор

юни 
1. седмица

Разпознава и използва елементите на географската карта.
Използва, подбира и анализира географска информация 
от различни източници.
Идентифицира и изразява мнение за географски про-
блем(и) на базата на подбрана географска информация.
Представя географска информация в карта, текст, различ-
ни графични изображения или чрез
ИКТ.

Сравнява изучените континенти и океани, работи 
с речник, различни източници на информация. 
Разкрива специфичните особености на изучени-
те континенти и океани, показва ориентация по 
географска карта, работи с контурна карта, със-
тавя кръстословица, логически вериги, разпоз-
нава страни, коментира глобални проблеми по 
континенти. Подготвя и представя презентация 
по зададена тема.

51 Изходно ниво Контрол юни
2. седмица

Знае за континентите и океаните на Земята. Прилага нау-
ченото в нова ситуация – контрол.

Решава тест. Изходно ниво
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МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УРОЦИ

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): 
Географско положение, големина, брегове и 

опознаване на Южна Америка

Знания, 
умения, 
отношения 

1. Описва важни открития за опознаването на континента.
2. Характеризира географското положение и границите на Южна Америка.
3. Представя географска информация в карта.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1. Определя географското положение, големината и границите на Южна Америка по 
правило.
Резултат 2. Сравнява географското положение на Южна Америка и Африка по карта.
Резултат 3. Описва бреговете по карта.
Резултат 4. Описва опознаването и изследването на континента.
Резултат 5. Нанася върху контурна карта названията на обекти от границите и бреговете на 
континента
Резултат 6. Работи с мащаб и контурна карта

Нови понятия нови единични понятия – Америго Веспучи, Карибско море, о. Огнена земя, острови Галапагос, 
залив Ла Плата, Магеланов проток, Панамски канал

Междупред
метни връзки 
за урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст. Използва знания и 
развива умения за работа с терминологичен речник. Развива се техника на четене и писмената 
култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизации – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката 
по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Дейности за 
придобиване на 
ключови ком
петентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Характеризира географското положение на континента, 
описва границите, бреговата линия откриването и опознаването на континента.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете географска карта, сравнява по карта.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник.
Социални и граждански компетентности – Оценява значението на обекти, процеси, явления и 
събития; 
Умение за подкрепа на устойчиво развитие и здравословен начин на живот – Разбира необхо-
димостта от опазване на околната среда.
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Степен на 
географска 
култура и ниво 
на усвоеност по 
Блум

Грамотност – определя, знае, обяснява, сравнява;
Компетентност – определя необходимост от опазване на природата.
Нива на усвоеност:
Знание – определя, знае;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – чете географска карта, нанася на контурна карта.

План на урока 1. Географско положение  4. Брегове
2. Граници  5. Опознаване на континента
3. Големина

Опорни знания 
и умения

– знае какво е континент, океан, проток, провлак – разпознава ги на карта; 
– може да определя географско положение по предписание;
– знае за ВГО.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ, репродуктивен при работа с 
атлас; интерактивни техники – дискусия, мозъчна атака (светкавица);
използване на ИКТ (Мултимедийна презентация, електронен учебник).

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас, учебни помагала – атлас по география и икономика 
за 6. клас, учебна тетрадка, контурна карта, учебни стенни карти на света и Южна Америка

Мотивиране 
на учебната 
дейност

Тематично – Какво означава да определим географско положение на континент? Учителят съв-
местно с учениците прави връзка с континента Африка и определяне на географско положение.
Съдържателно – Как се характеризира географското положение на континент? Обръща се внима-
ние на ключовите думи към темата.
Записват се отговорите на дъската, от тях се построява планът на урока.
Технологично – Учителят съвместно с учениците обясняват какви средства ще се използват.

Разработване 
на новия уче
бен материал

1. ситуация – Четат се стъпки за определяне на географско положение (приложение). Как географ-
ското положение на континента оказва влияние върху природата му? Определя се географското 
положение на Южна Америка – правят се изводи за природата на континента.
Учителят показва границите на континента на карта, учениците ги проследяват по картите в атласа. 
Чете се допълнителният текст за Панамския канал. Поставя се въпрос: Какво е значението му? 
Задача за вкъщи: Потърсете информация за разширяването на Панамски канал. Опишете го с 
5 изречения.
Поставя се задача по картата да се посочат крайните точки на континента. Коментира се как това 
разположение влияе на климата и разпространението на природните зони.
Посочва се големината на континента – прави се сравнение с останалите континенти – обясни-
телно-илюстративен и частично-търсещ метод, мозъчна атака. 
2. ситуация – Учениците посочват обекти от бреговата линия на континента, показват ги на картата.
3. ситуация – Учителят припомня особеностите на географското положение на Африка.
Учениците сравняват двата континента по географско положение и брегова линия. Записват на-
блюденията си в тетрадките – обяснително-илюстративен метод, работа с карта на света, 
самостоятелна работа.
4. ситуация – Учителят с помощта на учениците припомня ВГО и прави връзка с откриването и 
опознаването на континента. Работа с текст и илюстрации в учебника и допълнителни ресурси от 
електронния учебник – обяснително-илюстративен метод, работа с учебника, ИКТ.
5. ситуация – Поставя се задача – Нанесете на контурната карта на Южна Америка обекти от 
границите и бреговете на континента – самостоятелна работа с контурна карта и атлас.
6. ситуация – За затвърдяване на учениците се поставят задачи от учебната тетрадка – класът 
се разделя на групи, всяка група изпълнява по 2 задачи. Поставя се време 5 мин. Проверка на 
задачите общокласно – самостоятелна работа по групи с учебна тетрадка.
7. ситуация – Правят се изводи за географското положение на континента и влиянието му на 
природните особености на Южна Америка. Обобщава се наученото през часа.
Домашна работа: поставят се задачи от учебна тетрадка, контурна карта, зад. 2 и 4 от учебника. 
Допълнителна задача: да се подготви кратка презентация за Америго Веспучи и неговия принос за 
опознаването на континента. Използвайте литературни и интернет източници.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.
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Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): 
Четене на профил на релеф

Знания, умения, 
отношения 

1. Използва и анализира географска информация от различни източници.
2. Характеризира особеностите на природата (релефа) на Южна Америка

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1. Характеризира релефа на Южна Америка.
Резултат 2. Чете профил на релеф.
Резултат 3. Знае териториалното разпространение на полезните изкопаеми.
Резултат 4. Работи с мащаб (хоризонтален и вертикален), карта и профил на релефа.

Нови понятия профил на релефа

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с терминологичен речник. Развива се техника 
на четене и писмената култура на учениците. Умения за създаване на: къс, повествователен текст 
в устна или писмена форма по дадена задача.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
помага при работа с модели, схеми, диаграми. Разчита и интерпретира информация, която е зада-
дена чрез диаграми и таблици. Прилага знанията за пропорция при изпълнението на практически 
задачи.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Описва, обяснява, характеризира географски обекти, 
процеси и явления.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете профил на релефа
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учеб-
ника, карта и речник.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – определя, знае, обяснява, сравнява;
Компетентност – чете профил на релефа.
Нива на усвоеност:
Знание – определя, знае;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – чете географска карта, нанася на контурна карта.

План на урока 1. Какво е профил на релефа
2. Как се чете профил на релефа
3. Да разширим познанията си за релефа

Опорни знания 
и умения

– знае какво е релеф, абсолютна и относителна надморска височина;
– може да работи с мащаб;
– може да работи с географска карта.

Подходи и 
методи

обяснително-илюстративен, частично-търсещ; репродуктивен при работа с карти и атлас; инте-
рактивни техники – дискусия, самостоятелна работа, работа в екип. Използване на ИКТ – елек-
тронен учебник.
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Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, учебна тетрадка, контурна карта, 
учебни стенни карта на Южна Америка

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Какво е профил на релефа? Учителят въвежда в темата, като използва примера на 
вертикални изображения на планини и равнини.
Съдържателно – Как се чете профил на релефа? Какво трябва да узнаем от профила на релефа? 
Технологично – Учителят посочва какви средства ще се използват. Учениците дават своите пред-
положения.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – по точка I и фиг. 1 се въвежда понятието профил на релефа – 
обяснително-илюстративен метод.
2. ситуация – Учениците четат последователно стъпките за четене на профил на релефа, като 
всяко действие от стъпките се показва на фиг. 1 (мултимедия, ел. учебник).
3. ситуация – Учениците изпълняват самостоятелно зад. 1 – 4 от учебника. Учителят има насоч-
ваща и подпомагаща роля. Зад. 5 се решава устно и общокласно – самостоятелна работа с 
карта, профил на релефа.
4. ситуация – В раздел IV зад. 7 таблицата се попълва самостоятелно от учениците, проверява се 
общокласно, формулират се изводи. Зад. 8 и 9 са за затвърдяване на знанията по тема релеф и 
полезни изкопаеми – самостоятелна работа с контурна карта и атлас и общокласна провер-
ка. В края на часа на учениците се възлага зад. 10.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): Страни в Южна Америка

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира политическата карта, населението, стопанството в избрани страни.
2. Използва и анализира географска информация от различни източници.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1. Характеризира страните Бразилия и Аржентина по правило.

Нови понятия нови единични понятия – Сао Пауло, Рио де Жанейро, Манаус, ВЕЦ Итайпу, Буенос Айрес

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст. Развива се техника 
на четене и писмената култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).
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Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Характеризира географското положение на страна, оп-
исва границите, особености на природата.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете географска карта.
Дигитални компетентности: Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на ин-
формация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник.
Социални и граждански компетентности – Оценява значението на обекти, процеси, явления и 
събития; 
Умение за подкрепа на устойчиво развитие и здравословен начин на живот – Разбира необхо-
димостта от опазване на околната среда.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – определя, знае, обяснява, сравнява;
Компетентност – определя необходимост от опазване на природата.
Нива на усвоеност:
Знание – определя, знае;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – чете географска карта, нанася на контурна карта.

План на урока I. Бразилия II. Аржентина
1. Географско положение и граници 1. Географско положение и граници
2. Природа 2. Природа
3. Население 3. Население
4. Стопанство 4. Стопанство

Опорни знания 
и умения

– знае какво е държавна територия;
– може да определя географско положение и граници по карта;
– знае природата на Южна Америка;
– знае особености на населението в Южна Америка;
– знае особености на стопанството на Южна Америка.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, самостоятелна работа, частично-търсещ; репродуктивен при работа с атлас; 
интерактивни техники; използване на ИКТ (мултимедийна презентация, електронен учебник)

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, учебна тетрадка, контурна карта, 
учебни стенни карти на света и Южна Америка, електронен учебник

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Кои страни в континента са с най-голяма площ?
Съдържателно – Какво означава да характеризираме страна? Учителят съвместно с учениците 
припомня как се характеризира страна. Обръща се внимание на ключовите думи към темата.
Технологично – Учителят съвместно с учениците обяснява какви средства ще се използват.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Припомнят се и се коментират стъпките за характеристика на страна – работа с 
приложението – обяснително-илюстративен и частично-търсещ метод.
2. ситуация – Учениците определят географското положение на страните по карта и описват гра-
ниците им – самостоятелна работа с атлас и карта. 
3. ситуация – Припомнят се особеностите на природата на тази част от континента – природни 
области, полезни изкопаеми, климат, реки и езера, природни зони. Обяснява се значението на 
природните ресурси за развитие на стопанството на страните – обяснително-илюстративен 
метод, работа с карта на страните и континента, самостоятелна работа.
4. ситуация – Учителят с помощта на учениците разкрива особеностите на населението на стра-
ните, записват се брой, състав. Поставя се задача учениците самостоятелно да изчислят средна-
та гъстота на населението. По картата в атласа се коментира разпределението на населението 
в страните. Посочват се официален език, религия, особености на бита и културата, столица и 
по-големи градове – работа с илюстрации от учебника и електронен учебник – обяснител-
но-илюстративен метод, частично-търсещ, работа с атлас, учебник.
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5. ситуация – Стопанството на страните се разглежда във връзка с природните ресурси и особе-
ностите на географското положение. Записват се основните стопански дейности и производства. 
Посочват се по картата територии, за които са характерни. На географската карта се посочват 
най-големите пристанища, летища – частично-търсещ, самостоятелна работа със стопанска 
карта;
6. ситуация – Затвърдяване – поставят се задачи от учебната тетрадка. Прави се сравнение на 
двете страни, като се търсят прилики и разлики по отношение на всяка от точките в урока или 
стъпките за характеристика. Правят се изводи – самостоятелно по групи и общокласно – бесе-
да, материали от електронния учебник.
Домашна работа: поставят се задачи от учебната тетрадка, попълване на контурна карта за изу-
чените страни, да се подготви презентация или постер за избрани страни от континента, да се 
представят пред класа, като се спазват стъпките за характеристика на страна.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): 
Природата, населението и страните на Южна 

Америка – обобщение

Знания, умения, 
отношения 

1. Описва важни открития за опознаването на света, Южна Америка и развитието на географ-
ското познание.
2. Характеризира географското положение и границите на Южна Америка.
3. Характеризира особеностите на природата на Южна Америка.
4. Характеризира политическата карта, населението, стопанството в Южна Америка и в избрани 
страни (Бразилия, Аржентина).
5. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

1. Познава общи и единични понятия, работи с речник.
2. Разказва за откриването и опознаването на континента.
3. Характеризира географското положение на континента.
4. Характеризира природата на континента с помощта на ключови думи.
5. Характеризира населението по предписание.
6. Разпознава особености на страни в континента и стопанството им.
7. Подготвя презентация за континента.

Нови понятия –

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и съставяне на текст. 
Развива се техника на четене и писмената култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).
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Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Характеризира географското положение и особеностите 
на природата, населението, стопанството и страните в континента Южна Америка.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете географска карта, диаграми, климатограми и хидрограми.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник.
Социални и граждански компетентности – Оценява значението на обекти, процеси, явления и 
събития; 
Умение за подкрепа на устойчиво развитие и здравословен начин на живот – Разбира необхо-
димостта от опазване на околната среда.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – назовава, описва, определя, разпознава;
Компетентност – определя необходимост от опазване на природата, посочва примери.
Нива на усвоеност:
Знание – определя, знае;
Разбиране – илюстрира, обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – чете географска карта, посочва на карта, чете графични изображения;
Оценяване – определя значение, оценява.

План на урока Изпълнява се набор от задачи.

Опорни знания 
и умения

– знае какво е държавна територия;
– може да определя географско положение и граници по карта;
– знае природата на Южна Америка;
– знае особености на населението в Южна Америка;
– знае особености на стопанството на Южна Америка.

Подходи и 
методи

частично-търсещ, репродуктивен при работа с атлас, учебник, използване на ИКТ (мултимедийна 
презентация, електронен учебник)

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, учебна тетрадка, контурна карта, 
учебни стенни карти на света и Южна Америка, електронен учебник

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Какво от изученото за Южна Америка ви впечатли най-много?
Съдържателно – Ще обобщим наученото, като отделим най-важното, което трябва да знаем и 
можем.
Технологично – Учителят съвместно с учениците обяснява какви средства ще се използват.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Припомнят се и се записват основни понятия за раздела – репродуктивен, работа 
с речник, самостоятелна работа на учениците и общокласна проверка.
2. ситуация – Учениците изпълняват задачи от 1 до 4 – характеризират континента по географско 
положение и природни особености – писмено, самостоятелно, работа с карта.
3. ситуация – Попълва се обобщителна таблица за особеностите на населението – общокласно, 
работа с карта на населението на континента.
4. ситуация – Учениците разпознават и характеризират страни от континента по кратко описание, 
съставят текст по ключови думи – работа с илюстрации от учебника и електронен учебник – час-
тично-търсещ, работа с атлас, учебник.
5. ситуация – Учениците самостоятелно характеризират стопанството на континента по диаграми 
и с помощта на стопанска карта, правят изводи – частично-търсещ, самостоятелна работа 
със стопанска карта, диаграми, общокласна проверка.
6. ситуация – Затвърдяване, правят се обобщени изводи за главните особености на континента 
– самостоятелно по групи и общокласно – беседа.
Домашна работа: Поставя се задача да се подготви презентация за Южна Америка, като се 
представят най-забележителните за континента обекти – природни и антропогенни.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.
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Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): 
Сравняване на климатични пояси и области – 

Упражнение

Знания, умения, 
отношения 

1. Използва и анализира географска информация от различни източници.
2. Характеризира особеностите на природата (климата) на Северна Америка.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.
Резултат 2. Характеризира климатични пояси по климатограма и карта.
Резултат 3. Сравнява климатични пояси и климатични области.
Резултат 4. Прави обобщени изводи за климата на континента.
Резултат 5. Подготвя отговор на географски въпрос по темата.

Нови понятия умерен климат – океански и континентален, торнадо

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Определя, описва, обяснява, характеризира географски процеси и явления; посочва при-
мери; изказва обобщени изводи. Съставя кратък отговор на географски въпрос. Изразява мнение 
по географски въпроси.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми. Разчита и интерпретира информация, която е 
зададена чрез диаграми (климатограми) и таблици. Прилага знанията за пропорция при изпълне-
нието на практически задачи.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Описва, обяснява, характеризира географски обекти, 
процеси и явления.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете климатограми.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учеб-
ника, карта.
Социални и граждански компетентности – Изразява мнение по географски въпроси; оценяване 
значението на процеси и явления; познаване на правила за разумно поведение в различни жи-
тейски ситуации и по време на природно бедствие.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – определя, обяснява, сравнява;
Компетентност – чете климатограми, сравнява.
Нива на усвоеност:
Знание – определя, проследява, разграничава, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – чете географска карта, графично изображение.

План на урока 1. Какво означава да правим сравнение?
2. Характеристика на умерения климат в Северното и в Южното полукълбо.
3. Сравнете областите с континентално и с океанско влияние в умерения климатичен пояс.
4. Отговор на географски въпрос.
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Опорни знания 
и умения

– знае какво е климат, климатичен пояс, климатична област; 
– чете климатична карта и климатограма;
– може да сравнява обекти и явления по определени показатели.

Подходи и 
методи

частично-търсещ; репродуктивен при работа с карти и атлас; интерактивни техники – дискусия, 
самостоятелна работа, работа в екип; използване на ИКТ – електронен учебник, търсене на ин-
формация в интернет

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас, 
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, учебни стенни карти на Северна 
и Южна Америка, учебна тетрадка.

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Какви са особеностите на климата в Северното и в Южното полукълбо?
Съдържателно – Кои са особеностите на умерения климат, по какво си прилича климатът на 
северния и на южния умерен климатичен пояс? Какви са приликите и разликите при океанския и 
континентален климат? Какво явление е торнадото?
Технологично – Учителят посочва какви средства ще се използват. Учениците дават своите пред-
положения.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Четат се стъпките: Как се прави сравнение –
обяснително-илюстративен метод.
2. ситуация – Учениците правят характеристика на умерен климатичен пояс по климатограмите 
зад. 1. Информацията се нанася в таблицата (в учебната или работната тетрадка) – самостоя-
телна работа.
3. ситуация – Попълват се графи прилики и разлики и се правят изводи за особеностите на уме-
рения климатичен пояс в Северното и в Южното полукълбо – самостоятелна работа с карта, 
климатограми, общокласна проверка. 
4. ситуация – В третата част на урока се прави характеристика на климатограма на станция 
Отава, сравнява се с Ню Йорк. Самостоятелно учениците попълват табл. 1 за двата града и пра-
вят сравнение. Зад. 7 в тетрадката се изпълнява устно и общокласно. Изводите за океанския и 
континенталния умерен климат се записват – самостоятелна работа, общокласна проверка.
5. ситуация – Учениците се запознават със стъпките за отговор на географски въпрос. Обсъждат 
се темите предложени за подготвяне на отговор на географски въпрос. Предлагат се и други теми. 
Учителят поставя за домашно да се подготви отговор на един от поставените въпроси спазвайки 
стъпките.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): 
Природни зони в Северна Америка
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Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира особеностите на природата на Северна Америка.
2. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Характеризира природните зони и планинската област в Северна Америка.
Резултат 2: Представя природна зона в Северна Америка в различни форми (текст, постер, 
презентация).

Нови понятия прерии, тайга, тундра

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст. Развива се техника 
на четене и писмената култура на учениците. Съставя план на урок (оформя го в таблица).
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Характеризира природна зона.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Четене географски карти.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник.
Умение за подкрепа на устойчиво развитие и здравословен начин на живот – Разбира необхо-
димостта от опазване на околната среда.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – определя, знае, обяснява;
Компетентност – определя необходимост от опазване на природата.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери;
Приложение – характеризира, посочва на географска карта.

План на урока 1. Савани 5. Прерии
а) географско положение 6. Широколистни и смесени гори
б) особености на релефа, климата, водите 7. Тайга
в) почви  8. Тундра
г) растителност 9. Полярни (арктични) пустини
д) животински свят 10. Планинска природна област
2. Пустини и полупустини 11. Влияние на човека върху природата –  
3. Влажни вечнозелени тропични гори записват се конкретни примери за всяка 
4. Твърдолистни гори и храсти зона, оформят се в таблица.
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Опорни знания 
и умения

– знае какво е природна зона;
– знае особеностите на релефа, климата и водите на континента;
– може да чете географски карти с различно съдържание.

Подходи и
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ, репродуктивен при работа с ат-
лас, интерактивни техники; използване на ИКТ (мултимедийна презентация, електронен учебник)

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, учебна тетрадка, контурна карта, 
учебни стенни карти на света и Северна Америка, електронен учебник

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Предположете, какви природни зони се формират в континента в зависимост от 
географското му положение? 
Съдържателно – В каква последователност правим характеристика на природна зона?
Технологично – Учителят съвместно с учениците обяснява какви средства ще се използват.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Поставя се водещият въпрос. Припомнят се и се коментират стъпките за характе-
ристика на природна зона – обяснително-илюстративен и частично-търсещ метод.
2. ситуация – Поставя се задача на учениците, да съставят подробен план на урока, като за 
всяка зона следват стъпките за характеристика. Класът може да се раздели на групи. Всяка група 
работи за 2 – 3 зони. Използват атласа и учебника – самостоятелна работа с атлас и карта, 
учебник. След изпълнението на задачата се прави общокласна проверка, като при необходимост 
отговорите се допълват и коригират.
3. ситуация – Проследяват се илюстрациите в учебника, четат се и се коментират допълнителните 
текстове – обяснително-илюстративен метод.
4. ситуация – Използват се допълнителни материали от електронния учебник, видеоматериали, 
снимки, връзки с интернет, поставят се задачи от електронният учебник, които се решават устно 
и общокласно – работа с електронен учебник, обяснително-илюстративен метод, частич-
но-търсещ.
Домашна работа: поставят се задачи от учебната тетрадка, попълване на контурна карта за 
изучените природни зони, поставя се задача да се подготви презентация или постер за избрана 
природна зона от континента, да се представят пред класа, като се спазват стъпките за характе-
ристика на природна зона.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): Население и политическа карта

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира населението и политическата карта на Северна Америка.
2. Разпознава и използва елементите на географската карта.
3. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.
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Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1. Характеризира населението на Северна Америка – брой, разпределение, расов със-
тав, бит и култура.
Резултат 2. Описва съвременната политическата карта на Северна Америка.

Нови понятия ескимоси

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и терминологичен 
речник. Развива техника на четене и писмената култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Характеризира населението по правило. Посочване на 
примери, изказване на обобщени изводи. Изразява мнение по географски въпроси.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете географска карта, сравняване по карта.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник.
Социални и граждански компетентности – Оценяване значението на обекти, процеси, явления и 
събития. Разбира значението на равенството, сигурността и толерантността в обществения живот. 
Формира нагласи за съжителство на хора от различни религиозни и културни общности.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – определя, знае, обяснява, сравнява;
Компетентност – Разбира значението на равенството, сигурността и толерантността в обществе-
ния живот.
Нива на усвоеност:
Знание – определя, знае;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, чете географска карта, нанася на контурна карта.

План на урока 1. Брой  4. Състав на населението
2. Гъстота а) местно
3. Разпределение на населението б) преселено
     в) смесено
     5. Бит и култура
     6. Съвременна политическа карта

Опорни знания 
и умения

– знае какво е брой, гъстота, състав, бит и култура, политическа карта; 
– може да определя гъстота на населението, да посочва примери по карта;
– знае да посочва по карта страни от Северна Америка.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ; репродуктивен при работа с ат-
лас, интерактивни техники – дискусия, използване на ИКТ (мултимедийна презентация, електронен 
учебник)

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас, 
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, електронен учебник, учебна те-
традка, контурна карта, учебни стенни карти на света и Северна Америка

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – На какво се дължи разнообразието на населението на континента? Кои са осо-
беностите на политическата карта?
Съдържателно – Как се характеризира населението на континент? Обръща се внимание на клю-
човите думи към темата. Записват се отговорите на дъската, от тях се построява плана 
на урока.
Технологично – Учителят съвместно с учениците обяснява какви средства ще се използват.
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Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Припомня се последователността за характеристика на население. Записва се 
броят на населението, проследява се как се променя броят през годините на сайта http://www.
worldometers.info/world-population/northern-america-population/, посочват се причините: приток на 
емигранти и висока раждаемост в южната част – обяснително-илюстративен и частично-тър-
сещ метод, мозъчна атака. 
2. ситуация – Гъстота и разпределение на населението. Поставя се задача да се изчисли средната 
гъстота на населението, по картата в атласа или интернет се коментират и записват райони с голя-
ма средна гъстота и такива с малка. Изясняват се причините за неравномерното разпределение на 
населението – обяснително-илюстративен и частично-търсещ метод, мозъчна атака.
3. ситуация – Състав на населението – при разглеждане на местното население се чете допълни-
телният текст, проследяват се изображенията (допълва се с материали от електронния учебник) 
– обяснително-илюстративен метод, работа с учебник и електронен учебник. При изясняване 
на понятието преселено население се припомня откриването на континента от Христофор Колумб 
и последвалото преселване на население от Европа, Африка и други континенти. Поставя се въ-
прос за смесено население.
4. ситуация – При разглеждане на бита и културата на населението – използват се илюстрации от 
урока и допълнителна информация от електронният учебник. Поставя се задача за вкъщи – Да се 
подготви кратко съобщение за ескимосите или индианците от Северна Америка и съвременни-
ят им живот. Задачата може да е предварително поставена на определени ученици и в този момент 
от урока да се представи от тях – обяснително-илюстративен метод, работа с учебника, ИКТ. 
5. ситуация – Политическа карта на Северна Америка – припомня се какво е политическа карта. 
Какво е колониализъм? Връщаме се към периода на ВГО и завладяването на Северна Америка от 
европейците. Поставя се въпросът за значението на равенството, сигурността и толерантността 
в обществения живот, формират се нагласи за съжителство на хора от различни религиозни и 
културни общности.
Посочват се най-големите по площ и население страни и техните столици. Отбелязват се на контур-
ната карта – обяснително-илюстративен метод, работа с политическа карта и контурна карта.
6. ситуация – За затвърдяване на учениците се поставят задачи от учебната тетрадка. Класът се 
разделя на групи. Всяка група изпълнява по 2 задачи. Определя се време 5 мин. Проверка на зада-
чите общокласно, поставят се задачи от електронния учебник – самостоятелна работа по групи 
с учебна тетрадка, общокласно се решават задачи.
Домашна работа: поставят се задачи от учебна тетрадка, контурна карта, зад. 2 и 4 от учебника.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): Релеф и полезни изкопаеми на Азия

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира особеностите на природата на Азия.
2. Разпознава и използва елементите на географската карта.
3. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.
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Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Характеризира релефа на Азия.
Резултат 2: Познава типичните полезни изкопаеми за Азия и тяхното териториално разпределение.
Резултат 3: Нанася върху контурна карта названията на изучените форми на релефа и територи-
алното разпространение на полезните изкопаеми.

Нови понятия единични понятия: Западносибирска низина, Месопотамска низина, Индо-Гангска низина, Голя-
мата китайска равнина, Средносибирско плато, планините Тяншан, Хималаи и Тибетска планин-
ска земя, пустинята Гоби

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и терминологичен 
речник. Развива техника на четене и писмената култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Характеризира населението по предписание. Посочване 
на примери, изказване на обобщени изводи. Изразява мнение по географски въпроси.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете географска карта, сравняване по карта.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник.
Социални и граждански компетентности – Оценява значението на обекти, процеси, явления и 
събития
Умения за подкрепа на устойчивото развитие – Разбира необходимостта от опазване на окол-
ната среда.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – назовава, определя, знае;
Компетентност – определя необходимост от опазване на природата.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, посочва на карта, нанася на контурна карта;
Оценяване – оценява, изказва мнение.

План на урока 1. Особености на релефа
2. Произход и развитие на релефа
3. Области на релефа
а) Северна Азия
б) Източна Азия
в) Централна Азия
г) Западна Азия
д) Южна Азия
4. Полезни изкопаеми
5. Значение на полезните изкопаеми

Опорни знания 
и умения

– знае какво е релеф и форми на релефа, вътрешни и външни земни сили; 
– разпознава форми на релефа по карта;
– може да чете профил на релефа;
– знае видове полезни изкопаеми според произхода им;
– знае значението на полезните изкопаеми за стопанството.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ, репродуктивен при работа с 
атлас, интерактивни техники – дискусия, използване на ИКТ, електронен учебник



38

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, електронен учебник, учебна 
тетрадка, контурна карта, учебни стенни карти на Азия.

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Кои процеси са формирали релефа на континентите? 
Съдържателно – Припомня се последователността за характеристика на релеф на континент. 
Вниманието се насочва към значението на релефа за особеностите на климата, водите, почвите.
Технологично – Учителят съвместно с учениците обяснява какви средства ще се използват.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Припомня се последователността за характеристика на релеф. Учениците посоч-
ват особеностите на релефа, припомня се средната надморска височина – най-високият връх и 
най-ниското място. По природната карта се правят изводи за преобладаващите форми на релефа. 
– обяснително-илюстративен и частично-търсещ метод, мозъчна атака.
2. ситуация – Изясняват се факторите за формиране на релефа – вътрешните и външните земни 
сили. Посочват се примери от форми от релефа на Азия. Обръща се внимание на влиянието на 
ледниците и вулканската дейност за формиране на релефа – обяснително-илюстративен и час-
тично-търсещ метод.
3. ситуация – Последователно се разглеждат областите на релефа в Азия. Посочват се особено-
стите им, показват се обекти от всяка от областите и се нанасят на контурната карта – обясни-
телно-илюстративен метод, работа с атлас и контурна карта.
4. ситуация – Поставя се задача за прочитане на профила на релефа на планината Хималаи, 
припомнят се стъпките за четене на профил на релефа, задачата може да се изпълни общокласно 
– обяснително-илюстративен метод, работа с учебника.
5. ситуация – Полезните изкопаеми се разглеждат по картата и с помощта на таблица 1. Запис-
ват се основни видове и находища на контурната карта. Обръща се внимание и се коментира с 
учениците значението на полезните изкопаеми за развитието на стопанството, и от друга страна, 
замърсяването на природата – обяснително-илюстративен метод, работа с природна карта, 
учебник и контурна карта.
6. ситуация – За затвърдяване на учениците се поставят задачи от учебната тетрадка. Проверка 
на задачите общокласно. Поставят се задачи от електронния учебник – самостоятелна работа 
по групи с учебна тетрадка, общокласно се решават задачи.
Домашна работа: поставят се задачи от учебна тетрадка, контурна карта 
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): Климат на Азия

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира особеностите на климата на Азия.
2. Разпознава и използва елементите на географската карта.
3. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.
4. Представя географска информация в карта, текст, различни графични изображения или чрез ИКТ.
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Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Обяснява факторите, които влияят върху елементите на климата в Азия.
Резултат 2: Знае схемата на мусоните.
Резултат 3: Характеризира климатичните пояси и области в Азия по правило.
Резултат 4: Анализира климатограма на субекваториален климатичен пояс.

Нови понятия мусони

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и терминологичен 
речник. Развива техника на четене и писмената култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст и терминологичен 
речник. Развива техника на четене и писмената култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – назовава, проследява, разграничава;
Компетентност – определя значението на климата и необходимост от опазване на природата.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, посочва на карта, нанася на контурна карта;
Оценяване – оценява, изказва мнение.

План на урока 1. Фактори на климата
а) географско положение
б) водни басейни, океански и морски течения
в) въздушни маси
г) релеф
2. Елементи на климата
а) температури
б) ветрове
в) валежи
3. Климатични пояси. Планинска климатична област
а) екваториален климатичен пояс
б) субекваториален климатичен пояс
в) тропичен климатичен пояс
г) субтропичен климатичен пояс
д) умерен климатичен пояс
е) субполярен климатичен пояс
ж) полярен климатичен пояс
з) планинска климатична област

Опорни знания 
и умения

– знае какво е климат
– знае факторите и елементите на климата
– кои са климатичните пояси, планинската област; 
– знае какво е континентален и океански климат;
– може да чете климатограма.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ, репродуктивен при работа с 
атлас, карта, интерактивни техники – дискусия, използване на ИКТ, електронен учебник
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Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6 клас, електронен учебник, учебна 
тетрадка, контурна карта, учебни стенни карти на Азия

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Защо климатът е важен елемент на природата?
Съдържателно – Какво включва изучаването на климата?
Технологично – Как се изучава климатът на континентите?

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Думата „климат“ има гръцки произход и означава наклон, под който слънчевите 
лъчи падат на земната повърхност. Как този фактор влияе на разпределението на климатичните 
пояси в Азия? – мозъчна атака. Кои климатични пояси се формират в континента?
2. ситуация – Изясняват се факторите за формиране на климата. Проследяват се по картата, 
на контурните карти се нанасят топли и студени океански течения и въздушни маси. Въвежда 
се понятието мусони, като фактор на климата в Южна и Източна Азия (проследява се схемата 
на мусонна циркулация в учебника – обяснително-илюстративен и частично-търсещ метод, 
работа атлас, речник.
3. ситуация – Характеризират се елементите на климата. Изменението на температурите и валежите 
се посочват по карта от учителя, като се обвързват с факторите на климата. Посочват се територии-
те с най-високи и най-ниски стойности. Чете се и се обсъжда допълнителният текст за най-ниската 
температура в Северното полукълбо – обяснително-илюстративен метод, работа с атлас.
4. ситуация – Припомнят се стъпките за характеристика на климатичен пояс. Последователно се 
характеризират климатичните пояси на Азия с помощта на информацията в таблицата и климато-
грамите в учебника. Обръща се внимание на особеностите на субтропичния климат, характеризи-
рат се по климатограмите в учебника. Основните характеристики се записват в плана на урока 
– обяснително-илюстративен метод, работа с учебника.
5. ситуация – За затвърдяване на учениците се поставят задачи от учебната тетрадка – проверка 
на задачите общокласно, поставят се задачи от електронния учебник – самостоятелна работа 
по групи с учебна тетрадка, общокласно се решават задачи.
Домашна работа: поставят се задачи от учебна тетрадка, контурна карта
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): 
Стопанство на Азия

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира особеностите на стопанството на Азия.
2. Разпознава и използва елементите на географската карта.
3. Използва подбира и анализира географска информация от различни източници.
4. Представя географска информация в карта, текст, различни графични изображения или чрез ИКТ.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Характеризира съвременното стопанство на Азия – фактори и състояние.

Нови понятия терасиране
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Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст. Развива техника на 
четене и писмената култура на учениците.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Назовава, определя, описва, обяснява, характеризира 
икономически обекти, процеси и явления; посочва примери.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните науки и 
технологиите – сравнява, разпознава, разграничава, групира, определя значението, характеризи-
ра (вкл. по правило) на географски и икономически обекти, процеси и явления, обобщава, дава 
отговори, основани на доказателства. Чете кръгова диаграма.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работи с елементите на учебника 
и с речник. Упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или комуникативни задачи.
Социални и граждански компетентности – оценяване значението на обекти, процеси, явления 
и събития.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – назовава, проследява, разграничава;
Компетентност – определя значението на факторите за развитието на стопанството и територи-
алното му разположение.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, посочва на карта, нанася на контурна карта;
Синтез – групира, прави изводи;
Оценяване – оценява, изказва мнение.

План на урока 1. Фактори за развитие на стопанството
а) географско положение
б) природните условия и ресурси
в) традиции на местното население
г) историческо развитие и формира не на съвременната политическа карта
д) развитие на новите технологии
2. Стопански дейности
а) земеделие
б) промишленост
в) транспорт
г) туризъм

Опорни знания 
и умения

– знае фактори за развитие на стопанството;
– знае основни стопански дейности; 
– познава природните условия на континента;
– може да чете стопанска карта, диаграми.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ, репродуктивен при работа с 
атлас, карта, интерактивни техники – дискусия, използване на ИКТ, електронен учебник

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, електронен учебник, учебна 
тетрадка, контурна карта, учебни стенни карти на Азия

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Какво е мястото на Азия в световното стопанство? 
Съдържателно – Ще научим от какво зависи и как се развива стопанството на Азия. Кои са не-
говите особености.
Технологично – В каква последователност разглеждаме стопанството на континент?
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Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Припомня се в каква последователност се изучава стопанство на континент
2. ситуация – Последователно се изясняват факторите за развитие на стопанството като се кон-
кретизира проявата им в континента, илюстрират се с примери. Използват се ключовите думи. 
Поставя се въпрос: Посочете какви стопански дейности се развиват в Азия като изхождате 
от факторите за развитие на стопанството? – обяснително-илюстративен и частич-
но-търсещ метод, работа с атлас.
3. ситуация – Характеристиката на земеделието се прави с помощта на атласа и информацията 
от табл. 1 за растениевъдството – самостоятелна работа и общокласна проверка на поставената 
задача, животновъдството се характеризира от учителя – обяснително-илюстративен метод, 
самостоятелна работа, работа с атлас.
4. ситуация – Припомнят се основните видове полезни изкопаеми. Поставя се въпрос: Суровини 
за кои промишлени отрасли са отделни видове полезни изкопаеми? Поставят се въпроси към 
класа, учителят допълва и изяснява отговорите – мозъчна атака, обяснително-илюстративен 
метод, работа с атлас.
Записват се основни производства. Чете се кръгова диаграма и се правят изводи за участието 
на страни от Азия в производството на стомана. Обвързва се териториалното разположение на 
стопанските дейности с факторите за развитие.
5. ситуация – Транспортът се разглежда с помощта на стопанската карта. Посочват се приста-
нища и летища, проследяват се територии без развит железопътен и шосеен транспорт. Поставя 
се въпрос: Защо големи територии от континента нямат развит сухоземен транспорт? – 
работа с атлас, общокласно се коментират отговорите.
По илюстрациите в учебника и с помощта на допълнителни ресурси от електронния учебник се 
разглежда туризмът в Азия. Поставя се задача за домашно – да се подготви презентация или 
постер за световно известни туристически обекти в Азия.
6. ситуация – За затвърдяване се изпълняват задачи от електронния учебник или учебната те-
традка – общокласно, работа по групи.
Домашна работа: поставят се задачи от учебната тетрадка, попълване на стопанската карта в 
контурна карта.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): 
Групиране на страните в Азия – Упражнение

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира политическата карта.
2. Характеризира географското положение на страни в Азия.
3. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1. Групира страни в Азия по географско положение, площ и брой на населението с 
помощта на карта и статистическа информация.

Нови понятия какво означава да групирам
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Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – определя, описва, характеризира географски процеси и явления; посочва примери.
Математика – Разчита и интерпретира информация, която е зададена чрез диаграми и таблици. 
Прилага знанията за пропорция при изпълнението на практически задачи.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти.

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – описва, обяснява, характеризира географски обекти, 
процеси и явления.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните 
науки и технологиите – Чете диаграми, политическа карта.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учеб-
ника, карта.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – определя, обяснява, сравнява;
Компетентност – чете диаграми, политическа карта, групира обекти.
Нива на усвоеност:
Знание – определя, проследява, разграничава, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява, класифицира;
Приложение – чете географска карта, графично изображение;
Синтезиране – групира страни по определени признаци.

План на урока 1. Групиране на страни по определени признаци.
2. Упражнения
3. Изводи

Опорни знания 
и умения

– знае страни от Азия;
– чете политическа карта;
– чете таблици, диаграми, изображения.

Подходи и 
методи

Частично-търсещ, репродуктивен при работа с карти и атлас, самостоятелна работа, работа в 
екип.

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, учебна стенна политическа карта 
на Азия, учебна тетрадка

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Разнообразието на страните по света и в континентите е огромно. За да можем да 
се запознаем с особеностите им, е необходимо да ги подредим в групи, като използваме различ-
ни признаци.
Съдържателно – В този урок ще подредим (групираме) страните в Азия по различни показатели 
(признаци). 
Технологично – За целта ще използваме информация от географската карта, таблици и диаграми, 
както и изображения.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Четат се диаграми към зад. 1. Разпознава се по какви признаци са построени ди-
аграмите. Групират се страните в света по площ и население – частично търсещ, дедуктивен 
метод, самостоятелна работа с учебник.
2. ситуация – Изпълняват се зад. 2 – 7 за групиране на страните по различни признаци: площ, 
население, форма на управление, географско разположение, милионни градове, географски ре-
гиони – използване на информация от различни източници, самостоятелна работа.
3. ситуация – По илюстрациите и с помощта на политическата карта се разпознават столици от 
континента Азия – учителят допълва информацията за брой на населението, може да се използ-
ва информация от интернет (допълнителна информация и снимки от електронния учебник). По 
политическата карта се посочват страните и столиците – работа с карта, частично търсещ, 
групиране на столици на страни с население над 1 млн. души.
4. ситуация – Затвърдяване: решават се зад. 8 и 9 – записват се обобщени изводи за страните 
в Азия – самостоятелна работа с карта, учебник, общокласна проверка.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.
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Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): Население, Австралийски съюз

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира политическата карта, населението, стопанството на Австралия.
2. Разпознава и използва елементите на географската карта.
3. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.
4. Представя географска информация в карта, текст, различни графични изображения или чрез ИКТ.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Характеризира населението на континента – брой, разпределение, расов състав, бит 
и култура.
Резултат 2: Характеризира стопанството на Австралийския съюз.

Нови понятия аборигени

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст. Развива се техника 
на четене и писмената култура на учениците. Обогатява се езиковата култура с нови термини и 
понятия.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми. Разчита и интерпретира информация, която е 
зададена чрез диаграми и таблици.
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по картата и за работа с различни 
видове карти. Използва основни понятия – религия, християнство, ислям, юдаизъм, държава, 
политическа карта, монархия.
Информационни технологии – Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработ-
ката по определени теми в глобалната мрежа (дигитална компетентност).

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Назовава, определя, описва, обяснява, характеризира 
икономически обекти, процеси и явления; посочва примери.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните науки и 
технологиите – сравнява, разпознава, разграничава, групира, определя значението, характеризи-
ра (вкл. по правило) на географски и икономически обекти, процеси и явления, обобщава, дава 
отговори, основани на доказателства. Чете кръгова диаграма.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник. Упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или комуникативни задачи.
Социални и граждански компетентности – Оценява значението на обекти, процеси, явления и 
събития. 
Инициативност и предприемчивост – Разбира специализацията и разделението на труда като 
основни фактори за ефективността на производството на стоки и услуги. Познава аграрни дей-
ности и понятия, свързани с тях – отглеждане на плодове и зеленчуци, оранжерия, парник, пти-
цеферма, кравеферма, свинеферма, овцеферма.
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Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – назовава, проследява, разграничава;
Компетентност – определя значението на факторите за развитието на стопанството и територи-
алното му разположение.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, посочва на карта, нанася на контурна карта;
Синтез – групира, прави изводи;
Оценяване – оценява, изказва мнение.

План на урока 1. Население 2. Австралийски съюз
а) брой и разпределение а) географско положение
б) състав б) природа
в) бит и култура в) стопанство
     г) транспорт и туризъм

Опорни знания 
и умения

– знае как се характеризира населението на континент;
– знае основни стопански дейности; 
– познава природните условия на континента;
– може да чете стопанска карта, диаграми, таблици.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ, репродуктивен при работа с 
атлас, карта, използване на ИКТ, електронен учебник

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, електронен учебник, учебна 
тетрадка, контурна карта, учебни стенни карти на Австралия

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Защо местното население се отличава от това на другите изучени континенти? Кои 
са особеностите на Австралийския съюз?
Съдържателно – Ще се запознаем с особеностите на бита и културата на аборигените. Ще научим 
от какво зависи и как се развива стопанството на Австралийски съюз.
Технологично – Ще спазваме последователността при разглеждане на населението и стопанство-
то на континент.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Припомня се в каква последователност се изучава населението на континент – 
може да се използват стъпките от приложението. Обръща се внимание на начина на форми-
ране на населението – периода на колониализма и до какви особености е довело това.
2. ситуация – Разглеждат се особеностите на местното население – аборигените и техният сво-
еобразен бит и култура. Използват се допълнителните текстове в учебника и илюстрации, както 
и ресурси от електронния учебник – обяснително-илюстративен и частично-търсещ метод, 
работа учебник, електронен учебник. Посочват се особеностите и начинът на живот на пресе-
леното население в миналото и днес.
3. ситуация – Учителят изяснява как се е формирала държавата Австралийски съюз – посочват 
се особеностите в държавното устройство и формата на управление. Поставя се задача: да се 
опишат границите и да се посочат най-близко разположените държави до Австралийски съюз.
4. ситуация – Природните ресурси и особености се разглеждат самостоятелно от учениците, об-
щокласно се коментират и припомнят – използва се природногеографска карта на Австралия.
5. ситуация – Последователно се изясняват факторите за развитие на стопанството. Конкре-
тизира се проявата им в континента, илюстрират се с примери. Използват се ключовите думи. 
Поставя се въпрос: Като изхождате от факторите за развитие на стопанството посочете 
примери,какви стопански дейности се развиват в Австралия? – обяснително-илюстративен 
и частично-търсещ метод, работа с атлас.
6. ситуация – Характеристиката на земеделието се прави с помощта на атласа и информацията 
от табл. 1 за растениевъдството и диаграмите в учебника (самостоятелна работа и общокласна 
проверка на поставената задача). Животновъдството се характеризира от учителя. Коментира се 
пасищното овцевъдство – периодична смяна на пасищата – обяснително-илюстративен метод, 
самостоятелна работа, работа с атлас.
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7. ситуация – Припомнят се основните видове полезни изкопаеми. Поставя се въпрос: Суровини 
за кои промишлени отрасли са отделните видове полезни изкопаеми? Поставят се въпроси към 
класа. Учителят допълва и изяснява отговорите – мозъчна атака, обяснително-илюстративен 
метод, работа с атлас. 
Записват се основни производства, обвързва се териториалното разположение на стопанските 
дейности с факторите за развитие.
8. ситуация – Транспортът се разглежда с помощта на стопанската карта. Посочват се пристани-
ща и летища, проследяват се на картата – работа с атлас, общокласно се коментират отго-
ворите. Поставя се въпрос – Защо въздушният и морският транспорт са особено важни за 
Австралийския съюз и връзките му с другите страни?
По илюстрациите в учебника и с помощта на допълнителни ресурси от електронния учебник се 
разглежда туризмът. Поставя се задача за домашно – да се подготви презентация или постер 
за световноизвестни туристически обекти в Австралия!
9. ситуация – За затвърдяване се изпълняват задачи от електронния учебник или учебната те-
традка – общокласно, работа по групи.
Домашна работа: поставят се задачи от учебната тетрадка, попълване на австралийските щати и 
стопанската карта в контурна карта. 
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Тема: География на континентите и страните
Подтема (Урочна единица): Океания

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира особеностите на природата на Океания.
2. Характеризира политическата карта, населението, стопанството на Океания и в избрани страни.
3. Разпознава и използва елементите на географската карта.
4. Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници.
5. Представя географска информация в карта, текст, различни графични изображения или чрез ИКТ.
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Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Знае островните групи – Меланезия, Микронезия, Полинезия и Нова Зеландия.
Резултат 2: Описва опознаването и изследването на Океания – Миклухо Маклай.
Резултат 3: Характеризира особеностите на природата на Океания.
Резултат 4: Дава пример за континентален, коралов и вулкански остров.
Резултат 5: Характеризира особеностите на населението и стопанството на Океания.
Резултат 6: Характеризира Нова Зеландия.

Нови понятия маори, папуаси

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ – Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст. Развива се техника на 
четене и писмената култура на учениците. Обогатява се езиковата култура с нови термини и понятия.
Математика – Използва математически модели на мислене (логическо, пространствено), което 
спомага при работа с модели, схеми, диаграми. 
История и цивилизация – Развива умения за ориентиране по карта и за работа с различни видове 
карти. Използва основни понятия – религия, християнство, ислям, държава, политическа карта, 
монархия.

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Назовава, определя, описва, обяснява, характеризира 
природни и икономически обекти, процеси и явления; посочва примери.
Математически компетентности и основни компетентности в областта на природните науки и 
технологиите – сравнява, разпознава, разграничава, групира, определя значението на, характери-
зира (вкл. по правило) географски и икономически обекти, процеси и явления, обобщава, дава 
отговори, основани на доказателства. 
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник. Упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или комуникативни задачи.
Социални и граждански компетентности – Оценява значението на обекти, процеси, явления и 
събития.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – знае, описва, проследява, разграничава;
Компетентност – определя значението на факторите за развитието на стопанството и територи-
алното му разположение.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, посочва на карта, нанася на контурна карта;
Синтез – групира, прави изводи;
Оценяване – оценява, изказва мнение.

План на урока 1. Географско положение и големина 5. Растителен и животински свят
2. Откриване и опознаване на Океания 6. Население
3. Релеф и полезни изкопаеми 7. Стопанство
4. Климат и води 8. Нова Зеландия

Опорни знания 
и умения

– знае мореплаватели, плавали в Тихия океан;
– знае последователността за характеристика на континент;
– знае как се характеризира страна.

Подходи и 
методи

фронтална беседа, обяснително-илюстративен, частично-търсещ, репродуктивен при работа с 
атлас, карта, използване на ИКТ, електронен учебник

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, електронен учебник, учебна 
тетрадка, контурна карта, учебни стенни карти на света и Океания

Мотивиране на 
учебната 
дейност

Тематично – Защо Океания е наречена островният континент?
Съдържателно – Как тясната връзка между сушата и океана влияе на живота на хората? 
Технологично – Ще спазваме последователността при разглеждане на континент. Ще работим с 
географската карта.
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Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Географското положение и обхватът на Океания се посочват от учителя. Показват 
се най-големите острови, като може да се отбележат на контурната карта. Посочват се трите 
групи острови: Меланезия, Микронезия, Полинезия и тяхното местоположение – посочват се 
примери на острови от трите групи – обяснително-илюстративен и частично-търсещ метод, 
работа карта и атлас и контурна карта.
2. ситуация – Откриването и опознаването на Океания се разглежда с активното участие на 
учениците. Проследяват се пътуванията на Фернандо Магелан, Джеймс Кук, Абел Тасман. Като 
ново знание се въвежда изследователската роля на Николай Николаевич – Миклухо Маклай за 
опознаването на о. Нова Гвинея – репродуктивен, частично търсещ.
3. ситуация – Природните особености на Океания се разглеждат последователно. Учениците ак-
тивно участват при разглеждане на климата и особеностите на растителния и животински свят, 
като използват климатична карта на света и илюстрациите в учебника. Въвеждат се видовете 
острови според начина на образуване и се посочват примери – обяснително-илюстративен, 
частично търсещ, работа с карта и учебник.
4. ситуация – Особеностите на населението и стопанството се разглеждат от гледна точка на 
отдалечеността на островите и самостоятелното им развитие. Въвежда се ново понятие – папуаси. 
Използват се ресурси от електронния учебник. Изясняват се стопанските дейности във връзка с 
природните ресурси на островите. Посочват се по-добре развитите страни по картата – обясни-
телно илюстративен, работа с учебник и карта.
5. ситуация – Разглежда се Нова Зеландия като се спазват стъпките за характеристика. Въвежда 
се ново понятие – маори. Проследяват се изображения от учебника.
6. ситуация – За затвърдяване се изпълняват задачи от електронния учебник или учебната те-
традка – общокласно, работа по групи.
Домашна работа: поставят се задачи от учебна тетрадка, попълване на контурна карта.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Да посрещнем гости от Азия – ролева игра

Знания, умения, 
отношения 

1. Характеризира населението на Азия - брой, разпределение, расов състав, религиозен състав, 
бит и култура.
2. Изразява мнение за типични проблеми на населението на Азия: бързо нарастване на броя на 
населението, пренаселеност, бедност и неграмотност в отделни територии.
3. Описва съвременната политическа карта на Азия.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Прилага придобитите знания за населението на Азия в конкретна ситуация. Може да 
представя особеностите на бита, културата на народите от отделните региони на Азия.
Резултат 2: Подбира, проучва и интерпретира информация от различни източници (литературни, 
картни, графични и др.).
Резултат 3: Прилага придобитите знания за населението на Азия в конкретна ситуация. Представя 
особеностите на различните народи, населяващи континента.
Резултат 4: Изразява мнение за типични проблеми на населението на Азия: бързо нарастване броя 
на населението, пренаселеност, бедност и неграмотност в отделни територии.
Резултат 5: Описва съвременната политическа карта на Азия.
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Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ, История и цивилизации, Чужди езици: Разширяване и задълбочаване на междукултурните 
компетентности, Информационни технологии

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Назовава, определя, описва, обяснява, характеризира 
природни и икономически обекти, процеси и явления; посочва примери.
Математически компетентности характеризира (вкл. по правило) на географски и икономиче-
ски обекти, процеси и явления, обобщава, дава отговори, основани на доказателства. 
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учеб-
ника и с речник. Упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или комуникативни 
задачи.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – знае, описва, проследява, разграничава;
Компетентност – определя значението на факторите за развитието на стопанството и територи-
алното му разположение.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, посочва на карта, нанася на контурна карта;
Синтез – групира, прави изводи;
Оценяване – оценява, изказва мнение.

Опорни знания 
и умения

– знае основни характеристики на страни от континента;
– знае последователността за характеристика на страна.

Подходи и 
методи

интерактивен метод, ролева игра, работа в екип

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, електронен учебник, учебна те-
традка, учебни стенни карти на света и Азия

Предварителна 
подготовка

Обявяват се темата и целите на урока. Осигуряват се ресурсите (голяма част от тях са включени 
в самия урок). Формират се екипите. Разпределят се ролите – лидер, наблюдател, говорител. 
Определят се времето и начините за подготовка на екипа и по какви показатели и критерии ще 
се оценяват.
Предварителната подготовка на екипите включва изпълнение на задачите от подготвителния етап 
на играта в учебника. Те включват събиране на допълнителна информация за изготвяне на до-
клад, разказ, създаване на презентация за народа, който представляват, подготвяне на поздрав 
на езика на народа, подготвяне на костюм, характерен за народа. В подготовката си учениците 
могат да използват текста от учебника и рисунките на характерни национални костюми, като и 
информация от интернет.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – Учителят обяснява и мотивира темата. Въвежда в ситуацията на играта и изяснява 
основните понятия (народ, религия, традиция). Припомнят се целите и се актуализират прави-
лата за провеждане на играта.
2. ситуация – Представяне на екипите: Всеки екип поздравява на езика на народа който предста-
влява и поднася на домакините подарък, който е подготвил съобразно традициите на народа.
3. ситуация – Екипите представят предварително подготвените доклади, презентации, като при 
разказа си показват по картата. Показват националния костюм на страната, като обясняват какво 
символизира той.
4. ситуация – Домакините задават въпроси към екипите, възникнали по време на представянето 
или предварително подготвени.
5. ситуация – Оценяването на работата на екипите може да включва показателите: компетентност, 
модели на поведение, атрактивност, активност, събрани в следната схема:
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Показател Брой точки

Подготвени са всички елементи от зад. 3. 1 – 6

Презентацията съдържа вярна и добре подбрана информация. 5

Целият екип участва в подготовката и представянето. 5

Представянето е интересно и атрактивно. 2 – 6

Максимален брой точки: 22

Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.

Океаните на Земята – състезание

Знания, умения, 
отношения 

1. Определя географското положение, границите и големината на океаните по карта: Тихи океан, 
Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит океан.
2. Характеризира природните особености на океаните.
3. Оценява значението на океаните.

Компетентности 
като очаквани 
резултати от 
обучението

Резултат 1: Определя географското положение, границите и големината на океаните по карта: 
Тихи океан, Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит океан.
Резултат 2: Характеризира природните особености на океаните.
Резултат 3: Оценява значението на океаните.

Междупредмет
ни връзки за 
урочната 
единица

БЕЛ, История и цивилизации, Чужди езици: Разширяване и задълбочаване на междукултурните 
компетентности, Информационни технологии

Дейности за 
придобиване на 
ключови 
компетентности

Компетентности в областта на БЕЛ – Назовава, определя, описва, обяснява, характеризира 
природни обекти, процеси и явления, посочва примери.
Математически компетентности – характеризира (вкл. по правило) на географски обекти, 
процеси и явления, обобщава, дава отговори, основани на доказателства.
Дигитални компетентности – Използва ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на 
информация.
Умение за учене – Използва информация от различни източници, работа с елементите на учебника 
и с речник. Упражнява самоконтрол при изпълняване на дидактически и/или комуникативни задачи.

Степен на гео
графска култура 
и ниво на усво
еност по Блум

Грамотност – знае, описва, проследява, разграничава;
Компетентност – определя значението на факторите за развитието на стопанството и територи-
алното му разположение.
Нива на усвоеност:
Знание – назовава, определя, разпознава;
Разбиране – обяснява, посочва примери, сравнява;
Приложение – характеризира, посочва на карта;
Оценяване – оценява, изказва мнение.
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Опорни знания 
и умения

– може да характеризира океан по предписание;
– разпознава обекти от океаните.

Подходи и 
методи

интерактивен метод ролева игра (състезание), работа в екип, нагледно-илюстративен метод, реп-
родуктивен метод, работа с карта, атлас, контурна карта и учебна тетрадка

Ресурси учебник по география и икономика за 6. клас;
учебни помагала – атлас по география и икономика за 6. клас, електронен учебник, учебна те-
традка, учебни стенни карти на света

Предварителна 
подготовка

За успешното провеждане на ролевата игра – състезание е необходимо предварително:
– Да се сформират екипи – отбори – по един за всеки океан. Добре е всеки отбор да включва 
ученици с добри резултати, както и такива с по-малки възможности, за да си помагат взаимно и 
работата да е полезна за всички, а отборите да са равностойни.
– Всеки отбор подготвя кратко съобщение за океана, който представя по предложения план в 
урока. Тази задача може да бъде изпълнена и във вид на презентация, ако е налична необходимата 
материална база и има възможност за съвместна работа с колегите по информатика. Отборите под-
готвят по един любопитен въпрос, гатанка, ребус за своя океан, на който ще отговарят противнико-
вите отбори. Всеки отбор измисля и по един въпрос за останалите три океана към другите отбори.

Разработване 
на новия учебен 
материал

1. ситуация – В началото на часа учителят припомня целите на урока. Мотивира дейностите, 
които ще се извършват от учениците за постигане на поставените цели. Преди началото на със-
тезанието учителят записва на дъската или показва на мултимедията таблицата, в която ще се 
нанасят резултатите от състезанието по етапи и начина на оценяване на задачите.
2. ситуация – Учениците последователно изпълняват задачите по отделните етапи на състезание-
то. По един ученик от всеки отбор разказва за океана си пред картата – оценява се съдържанието 
на краткото съобщение и правилното използване на картата.
3. ситуация – Задачите от третия етап на състезанието изискват работа с учебника – разпозна-
ване на обекти от океаните – остров, залив, проток. Правилно посочените обекти се оценяват с 
по една точка. Задачата е изпълнена, ако са посочени вярно поне 2 обекта.
4. ситуация – Четвъртият етап на състезанието включва решаване на кръстословица. Предложен 
е вариант в учебната тетрадка. Той може да бъде заменен със следната кръстословица:

М

1 А л я с к а

Д

2 А р а б с к о

3 Г в и н е й с к и

4 А м А з о н к а

С

5 К о н г о

А

6 С а Р г а с о в о

Ако решите вярно кръстословицата, ще получите по очертаната вертикала името на най-големия 
остров в Индийския океан.
1. Полуостров в Тихия океан – източното крайбрежие. 2. Море в Индийския океан. 3. Голям 
залив по източното крайбрежие на Атлантическия океан. 4. Пълноводна река, вливаща се в 
Атлантическия океан. 5. Голяма река, вливаща се в източната част на Атлантическия океан. 6. 
Най-голямото море в Атлантическия океан.
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5. ситуация – учениците отговарят за специфични факти и обекти, свързани с океаните. За да 
има елемент на изненада, можете да замените дадените в учебника с други, например:
179 млн. km2; Вашку да Гама; Нова Гвинея; Галапагос; Берингов; Панамски; Арабско; 5527 m; 
Бенгелско; цунами; Хъдсън; Голям коралов риф.
6. ситуация – Шестият етап от състезанието изисква от отборите да открият седемте грешки в 
текста в учебника.
След като Христофор Колумб открил Индия. Португалците решили да се отправят на 
изток и също по море да достигнат тази приказна страна. За ръководител на флотилията 
бил определен младият благородник Фернандо Магелан.
На 8 юли 1497 година корабите напуснали пристанището на португалската столица 
Лисабон и се отправили на север. Отначало те плавали покрай североизточните брегове 
на Африка, а после навътре през Атлантическия океан, с цел да бъдат избегнати неблаго-
приятните морски течения и ветрове. Към края на годината Вашку да Гама заобиколил нос 
Хорн и южната част на Африка.
След това флотилията следвала източноафриканското крайбрежие и на някои места били 
установени връзки с местното население и китайските търговци. На 20 май 1498 г. море-
плавателите достигнали индийския град Кейптаун.
В края на август мореплавателите поели обратния път и покрай източните брегове дос-
тигнали нос Добра надежда.

Предложеният текст в учебника може да бъде заменен от следния:
Първото околосветско плаване на Джеймс Кук започва от Великобритания. Той плава през 
Атлантическия океан, заобикаля от север Южна Америка и достига остров Мадагаскар в 
Тихия океан. Изследва бреговете на Нова Зеландия и открива, че те са три големи остро-
ва. През 1770 г. Кук достига до западното крайбрежие на Австралия и изследва Големия 
Бариерен риф. След това плава на юг и достига до остров Нова Гвинея. Мореплавателят 
посещава остров Хавай, разположен близо до Индия, и продължава пътя си през Индийския 
океан. Заобикаля Африка покрай нос Рас Хафун, като преминава в Атлантическия океан и се 
завръща във Великобритания.
След изпълнението на всички задачи учениците коментират оценките, поставени в таблицата 
от учителя за всеки отбор, и се оформя крайният резултат. Учениците могат самостоятелно да 
оценят участието си по предложената скала. Оценка слаб не се предвижда. Учителят може да 
постави оценка както на работата на целия екип, така и на индивидуалното участие на всеки 
ученик.
Учителят прави количествена и качествена оценка на работата на учениците и обявява приключ-
ването на урока.
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ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА САМОПРОВЕРКА  
ОТ УЧЕБНИКА ЗА 6. КЛАС

Входно равнище
Въпрос Отговор Точки
1 б 1
2 а 1
3 20° с.ш., 40° и.д. 2
4 а 2
5 б 1
6 метаморфни 2
7 в 1
8 в 1
9 в 1
10 г 1
11 г 1
12 б 1
13 б 1
14 миграция 2
15 в 1
16 Франция – Европа – република

САЩ – Северна Америка – република
РЮА – Африка – република
Испания – Европа – монархия

4

17 г 1
18 в 1
19 б 1
20 в 1

Скала за оценяване
До 7 т . – слаб 2 18 – 23 т . – мн . добър 5
8 – 10 т . – среден 3 24 – 27 т . – отличен 6
11 – 17 т . – добър 4

Южна Америка
Въпрос Отговор Точки
1 Екватора, Западното, Южната тропична 

окръжност
3

2 б 1
3 в 1
4 Запад-изток 2
5 а 1
6 г 1
7 б 1
8 б 2
9 г 1
10 б 1
11 лятото 2
12 г 1

Въпрос Отговор Точки
13 в 1
14 савани 2
15 а) капибара

б) елен
в) лама
г) свия пекари
лама – характерна само за Южна 
Америка

2

16 в 1
17 в 1
18 г 1
19 в 1
20 г 1
21 Бразилия 2
22 а 1

Скала за оценяване
До 6 т . – слаб 2 19 – 26 т . – мн . добър 5
7 – 11 т . – среден 3 27 – 30 т . – отличен 6
12 – 18 т . – добър 4

Северна Америка
Въпрос Отговор Точки
1 в 1
2 б 1
3 в 1
4 в 1
5 б 1
6 1-А, 2-А, 3-Б, 4-В 4
7 Гранд каньон 1
8 г 1
9 г 1
10 в 1
11 б 1
12 б 1
13 г 1
14 в 1
15 а 1
16 в 1
17 в 1
18 дърводобив 2
19 в 1
20 САЩ 1
21 а 1
22 а 1
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Скала за оценяване
До 6 т . – слаб 2
7 – 10 т . – среден 3
11 – 17 т . – добър 4
18 – 22 т . – мн . добър 5
23 – 26 т . – отличен 6

Азия, Австралия и Океания
Въпрос Отговор Точки
1 г 1
2 Малайски архипелаг 2
3 б 1
4 Мъртво море 2
5 г 1
6 б 1
7 в 1
8 б 1
9 в 1
10 Еър 2
11 Субекваториален, мусони 2
12 Лятото, мусони 2
13 б 1
14 б 1
15 в 1
16 Комодски варан

Птица киви
2

17 в 1
18 б 1
19 г 1
20 б 1
21 б 1
22 1-А, 2-В, 3-Г, 4- Б 4
23 а) Китай, б) Австралийски съюз, в) 

Турция, г) Нова Зеландия
4

Скала за оценяване
До 8 т . – слаб 2
9 – 12 т . – среден 3
13 – 21 т . – добър 4
22 – 29 т . – мн . добър 5
30 – 35 т . – отличен 6

Изходно равнище
Въпрос Отговор Точки
1 б 1
2 а 1
3 в 1
4 в 1
5 г 1
6 г 1
7 б 1
8 б 1
9 Югоизточна, мусони 2
10 а) панда – Азия, б) орангутан – Азия, 

в) кенгуру – Австралия, г) ленивец – 
Южна Америка

4

11 Атлантически океан 2
12 б 1
13 Китай 2
14 г 1
15 б 1
16 а 1
17 Индия, Япония, Филипини 3
18 г 1
19 б 1
20 а 1
21 б 1
22 г 1
23 Част от флага на Великобритания, 

общо колониално минало
3

24 1. Гренландия
2. Бенгалски залив
3. Рио де Жанейро
4. Нова Зеландия
5. Японски острови
6. Гвинейски залив
7. полуостров Кейп Йорк
8. Тихи океан
9. Мексикански залив
10. полуостров Индостан

10

Скала за оценяване
До 10 т . – слаб 2
11 – 16 т . – среден 3
17 – 26 т . – добър 4
27 – 37 т . – мн . добър 5
38 – 43 т . – отличен 6
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ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ  
ЗА КОНТРОЛ

ТЕСТ – ВХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 1

1. Експедицията на кой мореплавател за пръв 
път обикаля Земята от изток на запад от 1519 до 
1522 г.?

а) Христофор Колумб  в) Фернандо Магелан
б) Вашку да Гама   г) Джеймс Кук

2. На географска карта с М 1:100 000 е изоб
разен пътен участък с дължина от 1 cm. Колко 
километра (km) е действителната му дължина?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3. На какви полукълба е разделена планетата 
Земя от Гринуичкия меридиан?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. Посочете едно доказателство за кълбо
видната форма на Земята.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5. Как се нарича слоят, разположен под зем
ната кора и над земното ядро?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8. Кое от изброените понятия НЕ е фактор на 
климата?

а) валежи 
б) океански течения
в) надморска височина
г) въздушни маси

9. За кой климатичен пояс се отнася характе
ристиката: „Малка годишна температурна ампли-
туда. Високи температури през цялата година. 
Голямо количество валежи с постоянен режим.“?

10. Колко е средната соленост на Световния 
океан?

а) 45‰ 
б) 35‰
в) 25‰
г) 15‰

11. Коя е найпълноводната река на Земята?
а) Нил 
б) Конго
в) Амазонка
г) Дунав

6. Къде се намира найдълбоко разположе
ната точка от океанското дъно (–11 022 m)?

а) Атлантически океан
б) Индийски океан
в) Тихи океан
г) Северен ледовит океан

7. Кои скали са известни още като „видоиз
менени“?

а) метаморфни
б) магмени
в) утаечни 
г) седиментни

а) тропичен
б) екваториален
в) умерен
г) полярен
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12. От какво наймного зависи почвеното пло
дородие?

а) от вида на скалата под почвата
б) от броя насекоми 
в) от наличието на хумус
г) от цвета на почвата 

13. Коя природна зона се среща едновремен
но в Азия, Африка и Южна Америка?

а) зона на тайгата
б) зона на влажните екваториални гори
в) зона на полярните пустини
г) зона на широколистни гори

14. Представители на коя религия са народи
те, населяващи Северна Африка и Арабския по
луостров?

а) будизъм 
б) ислям
в) християнство
г) юдаизъм

16. Коя от държавите НЕ е република?
а) Япония
б) Франция
в) Гърция
г) Германия

17. Как се нарича стопанство, при което про
изводството, търговията и цените на стоките и 
услугите зависят от търсенето и предлагането?

а) пазарно
б) централно
в) търговско
г) модерно

18. Коя е найвисоката планина в Африка?
а) Атласки планини
б) Драконови планини
в) Килиманджаро
г) Камерун

15. Първите градове в историята са се появи
ли в:

а) Северна Европа
б) Месопотамия и Средиземноморие
в) Екваториална Африка
г) Океания и Австралия

19. Кое от изброените НЕ е пристанище в Аф
рика?

а) Кайро 
б) Кейптаун
в) Александрия
г) Претория

20. Кои изследователи първи достигат до бре
говете на Антарктида?

а) Фадей Белингсхаузен и Михаил Лазарев
б) Джеймс Кук и Франсис Дрейк
в) Робърт Скот и Руал Амундсен
г) Дейвид Ливингстън и Робърт Пири
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ТЕСТ – ВХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 2

1. Експедицията на кой европейски морепла
вател за пръв път достига до бреговете на Индия 
през 1498 г.?

а) Христофор Колумб 
б) Вашку да Гама
в) Фернандо Магелан
г) Джеймс Кук

6. На кой континент се намира найвисоката 
точка от повърхността на сушата (8848 m)?

a) Азия
б) Африка
в) Антарктида
г) Северна Америка

7. Кой скали са известни още като „утаечни“?
а) метаморфни
б) магмени
в) седиментни
г) видоизменени

8. Кое от изброените понятия НЕ е фактор на 
климата?

а) въздушни маси
б) океански течения
в) надморска височина
г) температура на въздуха

9. За кой климатичен пояс се отнася харак
теристиката: „Има малка годишна температурна 
амплитуда. Преобладават силните и студени вет-
рове. Малко количество валежи, предимно сняг.“?

а) тропичен
б) екваториален
в) умерен
г) полярен

10. Колко е средната соленост на Световния 
океан?

а) 15‰  в) 35‰
б) 25‰  г) 45‰

2. На географска карта с М 1:200 000 е изо
бразен пътен участък с дължина от 2 cm. Колко 
километра (km) е действителната му дължина?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3. На какви полукълба е разделена планетата 
Земя от Екватора?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. Посочете едно доказателство за кълбо
видната форма на Земята.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5. Как се нарича вътрешната част на планета
та Земя, разположена под земната мантия?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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15. Първите градове в историята са се появи
ли в:

а) Океания и Австралия
б) Екваториална Африка
в) Северна Европа
г) Месопотамия и Средиземноморие

16. Коя от държавите НЕ е монархия?
а) Япония 
б) Мароко
в) Испания
г) Германия

17. Как се нарича стопанство, при което про
изводството, търговията и цените на стоките и 
услугите зависят от търсенето и предлагането?

а) модерно  в) централно
б) търговско  г) пазарно

18. Кой е найголемият африкански остров?
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11. Коя е найдългата река на Земята?
а) Дунав 
б) Конго
в) Амазонка
г) Нил

12. От какво наймного зависи почвеното пло
дородие?

а) от цвета на почвата
б) от наличието на хумус
в) от броя насекоми
г) от вида на скалата под почвата

13. Коя природна зона се среща в Азия, Афри
ка, Австралия и Южна Америка?

а) зона на полярните пустини
б) зона на широколистни гори
в) зона на тайгата
г) зона на тропичните пустини

14. Представители на коя раса са народите от 
местното индианско население на Северна и 
Южна Америка?

а) негроидна
б) европеидна
в) монголоидна
г) австралоидна

19. Кое от изброените НЕ е пристанище в Аф
рика?

а) Йоханесбург
б) Александрия
в) Кайро
г) Кейптаун

20. Кой изследова
тел пръв достига до 
Южния полюс?

а) Фадей Белингсха-
узен

б) Михаил Лазарев
в) Робърт Скот
г) Руал Амундсен
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ТЕСТ – ЮЖНА АМЕРИКА – ВАРИАНТ 1

1. Кое твърдение за разположението на кон
тинента Южна Америка НЕ е вярно?

а) Разположен е в Западното полукълбо .
б) Разположен е от двете страни на Екватора .
в) Пресечен е от Южната тропична окръжност .
г) Пресечен е от Гринуичкия меридиан .

2. Кой от изброените природни обекти НЕ е 
част от бреговата линия на Южна Америка?

а) Галапагоски острови 
б) Венесуелски залив
в) Канарски острови
г) Магеланов проток

3. Кой е найвисокият връх на континента 
Южна Америка (6960 m)?

а) Рорайма 
б) Аконкагуа
в) Илямпу
г) Пику де Бандейра

4. Допълнете твърдението: „В Андите се нами-
рат едни от най-големите находища в света на
. . . . . . . . . . . . . . руда“.

5. Кое океанско течение е причина за образу
ването на пустинята Атакама?

а) Гвианско 
б) Фолклендско
в) Бразилско
г) Перуанско

6. Кой климатичен пояс НЕ е представен в 
континента Южна Америка?

а) екваториален 
б) тропичен
в) полярен
г) умерен

7. Коя южноамериканска река извира от Гви
анската планинска земя и е пълноводна през 
лятото?

а) Парана 
б) Амазонка
в) Ориноко
г) Сао Франсиску

9. В кой ред НЕ са изброени животни, които са 
характерни за зоната на влажните екваториални 
и тропични гори?

а) анаконда, иния, капуцин
б) тукан, колибри, кайман
в) нанду, мара, игуана
г) ягуар, ленивец, пираня

10. Кой е найголемият бозайник в Южна Аме
рика?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11. Как се нарича зоната на субтропичните 
степи?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

8. Кое е найголямото високопланинско езеро 
в Южна Америка?

а) Маракайбо 
б) Титикака
в) Поопо
г) Анхел
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12. Каква част от броя на съвременното насе
ление в Южна Америка са индианците?

а) около 10%
б) около 20%
в) около 30%
г) около 40%

13. Как се наричат потомците между европей
ци и индианци?

а) метиси
б) мулати
в) самбо
г) креоли

14. В началото на кой век повечето южноаме
рикански държави получават независимост от 
Испания и Португалия?

а) XV в . 
б) XIX в .
в) XVII в .
г) XX в .

15. Коя земеделска култура НЕ е традиционна 
за Южна Америка?

а) ванилия 
б) кафе
в) захарна тръстика
г) тютюн

17. Кой е найголемият транспортен и про
мишлен център по течението на р. Амазонка?

а) Рио де Жанейро 
б) Бразилия
в) Манаус
г) Сао Пауло

18. Каква част от запасите на дървесина при
тежава Южна Америка?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ресурси на дървесина в 
света (запаси в млрд. m3)

16. Кои южноамерикански държави заемат 
водещо място в световния риболов?

а) Боливия и Парагвай
б) Уругвай и Еквадор
в) Перу и Чили
г) Суринам и Колумбия

16. Кои южноамерикански държави заемат 

19. Как се нарича найголемият водопад в све
та, разположен на границата между Бразилия и 
Аржентина?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20. Кое твърдение за стопанството на Аржен
тина НЕ е вярно?

а) Силно развито е зърнопроизводството .
б) Силно развито е преработването на месо и 

кожи .
в) Силно развито е винопроизводството .
г) Силно развито е производството на кафе .
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ТЕСТ – ЮЖНА АМЕРИКА – ВАРИАНТ 2

1. Кой проток отделя о. Огнена земя от конти
ненталната част на Южна Америка?

а) Дрейк
б) Магелановият
в) Панамският
г) Фолклендският

2. Кое твърдение за разположението на кон
тинента Южна Америка НЕ е вярно?

а) Разположен е в Източното полукълбо .
б) Разположен е от двете страни на Екватора .
в) Пресечен е от Южната тропична окръжност .
Г) Не е пресечен от Гринуичкия меридиан .

3. Коя е найниската точка от земната повърх
ност в Южна Америка (–105 m)?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. Допълнете твърдението: „В пустинята Ата-
кама се намират огромни находища на . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ., от която се произвежда 
ценен минерален тор за земеделието“.

5. Кое океанско течение е причина за обилни
те валежи по източното крайбрежие Южна Аме
рика?

а) Гвианско
б) Фолклендско
в) Перуанско
г) Гълфстрийм

6. Кой климатичен пояс НЕ е представен в 
континента Южна Америка?

а) субекваториален
б) субтропичен
в) умерен
г) субполярен

7. Коя южноамериканска река се влива чрез 
естуара Ла Плата в Атлантическия океан?

а) Парана
б) Магдалена
в) Ориноко
г) Амазонка

8. Кой е найвисокият водопад в Южна Амери
ка?

а) Маракайбо
б) Титикака
в) Игуасу
г) Анхел

9. В кой ред НЕ са изброени животни, които са 
характерни за зоната на влажните екваториални 
и тропични гори?

а) игуана, нанду, мара
б) пираня, ягуар, ленивец
в) капуцин, анаконда, иния
г) кайман, тукан, колибри

11. Коя природна зона се нарича „селвас“?
а) влажните екваториални гори
б) саваните
в) тропичните пустини
г) твърдолистните гори и храсти

12. Колко е броят на населението в Южна Аме
рика?

а) около 200 млн . души
б) около 300 млн . души
в) около 400 млн . души
г) около 500 млн . души

10. Коя е найголя
мата летяща птица в 
Южна Америка?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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13. Как се казват 
потомците от смесени 
бракове между евро
пейци и чернокожи?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17. Кои южноамерикански държави заемат 
водещо място в световния риболов?

а) Перу и Чили
б) Суринам и Колумбия
в) Боливия и Парагвай
г) Уругвай и Еквадор

18. Кой е найголемият град на Южна Америка?
а) Буенос Айрес
б) Рио де Жанейро
в) Сао Пауло
г) Сантяго

а) Амазония
б) Андите
в) Бразилската пла-

нинска земя
г) Галапагоските 

острови

14. Под стопанската зависимост на коя дър
жава се оказват повечето южноамерикански 
държави след получаването на независимост от 
Испания и Португалия?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

15. Коя е наймалката по площ държава в 
Южна Америка?

а) Еквадор
б) Суринам
в) Колумбия
г) Боливия

16. В кой от изброените природни обекти е раз
пространено традиционното домашно животно 
лама?

19. В коя от изброените страни официалният 
език НЕ е испански?

а) Бразилия
б) Аржентина
в) Колумбия
г) Парагвай

20. Кое твърдение за стопанството на Аржен
тина НЕ е вярно?

а) Силно развито е производството на каучук .
б) Силно развито е винопроизводството .
в) Силно развито е зърнопроизводството .
г) Силно развито е преработването на месо и 

кожи .
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ТЕСТ – СЕВЕРНА АМЕРИКА –  
ВАРИАНТ 1

1. Кой океан НЕ мие бреговете на Северна 
Америка?

а) Атлантически океан
б) Тихи океан
в) Индийски океан
г) Северен ледовит океан

2. Докъде достига Христофор Колумб по вре
ме на първото си плаване през 1492 г.?

а) залив Хъдсън
б) остров Куба
в) остров Гренландия
г) Бахамските острови

3. Кой е найвисокият връх в континента Се
верна Америка (6190 m)?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. В коя двойка природен обект – полезно из
копаемо има несъответствие? 

а) планина Апалачи – въглища
б) Мексикански залив – златна руда
в) полуостров Лабрадор – желязна руда
г) планина Кордилери – сребро

9. В коя природна зона живее мисисипският 
алигатор?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5. Кой е найюжни
ят климатичен пояс в 
континента Северна 
Америка?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6. Кое твърдение е грешно?
а) Западните склонове на Кордилерите са с по-

вече валежи спрямо източните .
б) Между Апалачите и Кордилерите се образува 

„климатичен коридор“ .
в) Най-високата температура е измерена в До-

лината на смъртта (+65,7°С) .
г) В района на Мексиканския залив се проявя-

ват вихрови бури, наречени торнадо .

7. Допълнете: „Най-дългата (4240 km) и пълно-
водна северноамериканска река, която се влива в 
Северния ледовит океан, е . . . . . . . . . . . . . . . . .“.

8. Прочутият Ниагарски водопад се намира на 
едноименната река, която свързва две езера. 
Кои са те?

а) Ери и Онтарио
б) Хюрън и Горното езеро
в) Мичиган и Хюрън
г) Горното езеро и Ери

1

3 4

2

5

6

Нижнеколимск
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10. В кой ред са изброени животни, които се 
срещат в зоната на тайгата?

а) канадски рис, лос, кафява мечка, вълк
б) опосум, пума, броненосец, тапир
в) алигатор, койот, колибри, свиня пекари
г) мравояд, широконоса маймуна, пуйка, колиб-

ри

11. За коя природна зона се отнася характе
ристиката: „Почвите са предимно блатни. На север 
преобладават лишеите, мъховете и бо ровинките. 
Характерни са нискорасли ели, върби и брези, дос-
тигащи едва до 1 – 1,5 m височина.“?

а) савани 
б) тайга
в) тундра
г) прерии

12. Кое твърдение за населението на Северна 
Америка е грешно?

а) На континента живеят над 550 млн . души .
б) Най-гъсто населеното място са Бермудските 

острови (1300 души/km2) .
в) В древността Северна Америка е била засе-

лена с хора от Южна Америка .
г) Ескимосите са местното население на о . 

Гренландия .

13. Коя част от населението на САЩ живее в 
специално създадени резервати?

а) потомците на робите, докарани от Африка
б) потомците на местното индианско население
в) потомците на първите европейски колониза-

тори
г) потомците на преселниците от Азия

14. Коя от изброените европейски държави 
НЕ е сред колонизаторите на Северна Америка?

а) Испания 
б) Франция
в) Великобритания
г) Португалия

15. Коя земеделска култура НЕ е характерна 
за земеделието на Северна Америка?

а) захарна тръстика
б) тютюн
в) памук
г) чай

20. Трансконтиненталната автомагистрала в 
Канада свързва градовете:

а) Отава и Едмънтън
б) Монреал и Ванкувър
в) Ванкувър и Халифакс
г) Торонто и Отава

16. Кой град НЕ е голямо северноамерикан
ско океанско пристанище?

а) Ванкувър 
б) Ню Йорк
в) Бостън
г) Далас

17. Каква промишленост преобладава в стра
ните на юг от САЩ и в района на Карибския ба
сейн?

а) хранителна и текстилна
б) металургична и машиностроителна
в) дърводобивна и самолетостроителна
г) корабостроителна и дървообработваща

18. Кой от изброените американски щати НЕ е 
сред найразвитите в туризма?

а) Хаваи
б) Калифорния
в) Флорида
г) Айова

19. Коя е столицата на Канада?
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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ТЕСТ – СЕВЕРНА АМЕРИКА –  
ВАРИАНТ 2

1. Докъде достига Христофор Колумб по вре
ме на първото си плаване през 1492 г.?

а) Бахамски острови
б) остров Гренландия
в) остров Куба
г) залив Хъдсън

7. Допълнете: „Най-дългата (6420 km) и пълно-
водна северноамериканска река, която се влива в 
Атлантическия океан, е . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ .

2. Кой океан НЕ мие бреговете на Северна 
Америка?

а) Северен ледовит океан
б) Индийски океан
в) Атлантически океан
г) Тихи океан

3. Коя е найниската точка на сушата в Север
на Америка (–85 m)?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. В коя двойка природен обект – полезно из
копаемо има несъответствие?

а) планина Кордилери – сребро
б) полуостров Аляска – златна руда
в) полуостров Лабрадор – нефт
г) планина Апалачи – въглища 

5. Кой е единственият климатичен пояс, който 
отсъства в Северна Америка?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6. Кое твърдение е грешно?
а) В района на Мексиканския залив се проявя-

ват вихрови бури, наречени торнадо .
б) Най-високата температура е измерена в До-

лината на смъртта (+56,7°С) .
в) Между Апалачите и Кордилерите се образува 

„климатичен коридор“ .
г) Западните склонове на Кордилерите са с 

по-малко валежи спрямо източните .

9. В коя природна зона естествено е разпрос
транена гигантската секвоя?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1

3 4

2

5

6

8. Прочутият Ниагарски водопад се намира на 
едноименната река, която свързва две езера. 
Кои са те?

а) Горното езеро и Ери
б) Мичиган и Хюрън
в) Хюрън и Горното езеро
г) Ери и Онтарио
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10. В кой ред са изброени животни, които се 
срещат в зоната на тундрата?

а) полярна лисица, бял заек, елен карибу, морж
б) опосум, пума, броненосец, тапир
в) алигатор, койот, колибри, свиня пекари
г) мравояд, широконоса маймуна, пуйка, колиб-

ри

11. Кой вид мечка НЕ се среща в Северна Аме
рика?

а) барибал
б) торбеста мечка
в) гризли
г) полярна мечка

15. Коя земеделска култура НЕ е характерна 
за земеделието на Северна Америка?

а) чай
б) кафе
в) тютюн
г) банани

20. Трансконтиненталната автомагистрала 
свърз ва градовете?

а) Торонто и Отава
б) Отава и Едмънтън
в) Монреал и Ванкувър
г) Ванкувър и Халифакс

12. Кое твърдение за населението на Северна 
Америка е грешно?

а) Ескимосите са местното население на о . 
Гренландия .

б) В древността Северна Америка е била засе-
лена с хора от Североизточна Азия .

в) Най-гъсто населеното място са Бермудските 
острови (1300 души/km2) .

г) На континента живеят над 850 млн . души .

13. Част от коя група сред населението на 
САЩ живее в специално създадени резервати?

а) потомците на преселниците от Азия 
б) потомците на първите европейски колониза-

тори
в) потомците на робите, докарани от Африка
г) потомците на местното индианско население

14. Коя европейска държава е сред колониза
торите на Северна Америка?

а) Испания
б) Италия
в) Германия
г) Португалия

16. Кой град НЕ е голямо северноамерикан
ско океанско пристанище?

а) Хюстън 
б) Бостън 
в) Лос Анджелис
г) Ванкувър

17. Каква промишленост преобладава в стра
ните на юг от САЩ и в района на Карибския ба
сейн?

а) самолетостроителна и дървообработваща
б) машиностроителна и корабостроителна
в) металургична и дърводобивна
г) текстилна и хранителна

18. Кой от изброените американски щати НЕ е 
сред найразвитите в туризма?

а) Айова
б) Флорида
в) Калифорния
г) Хаваи

19. Коя е столицата на САЩ?
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

г) полярна мечка
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ТЕСТ – АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ – 
ВАРИАНТ 1

1. Кое твърдение за географското положение 
на Азия НE е вярно?

а) Свързва се с Африка чрез Суецкия провлак .
б) Границата с Европа на изток е условна .
в) Полуостров Чукотка се намира в Западното 

полукълбо .
г) Малайският архипелаг е разположен в югоиз-

точната част .

2. Кой полуостров в Азия е найголемият на 
планетата?

а) Корейски
б) Индостан
в) Арабски
г) Мала Азия

6. Кое твърдение за климата на Азия е вярно?
а) През лятото най-горещо е на Малайския ар-

хипелаг .
б) Най-ниската измерена температура е в пла-

нината Хималаи .
в) В Азия са представени всички климатични по-

яси .
г) Островите в Северния ледовит океан са със 

субполярен климат .

7. Коя река има жълт цвят на водите си и се 
влива в Жълто море на Тихия океан? Кога е пъл
новодна?

а) Амур
б) Меконг
в) Хуанхъ
г) Яндзъ

3. Коя е найниската точка от сушата на конти
нента Азия?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4. В коя двойка регион на Азия – географски 
обект съществува несъответствие?

а) Северна Азия – Средносибирско плато
б) Южна Азия – Индо-Гангска низина
в) Източна Азия – планина Тяншан
г) Централна Азия – планина Памир

5. Как се нарича топлото мусонно океанско 
течение, което е фактор за формирането на кли
мата в Източна Азия?

а) Курошио
б) Ояшио
в) Западноветрово
г) Севернопастно

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

9. В кой ред са изброени животни и растения 
от зоната на влажните екваториални и тропични 
гори?

а) паун, мангуста, гавиал, индийска смокиня
б) орангутан, гибон, лори, хлебно дърво, палма 

ротанг
в) барс, тигър, каменоломка, тинтява
г) воден елен, японски жерав, женшен, амурска 

липа

8. Разгледайте кли
матограмата. Опре
делете за кой клима
тичен пояс се отнася. 
Кога е максимумът 
на валежите и на кой 
фактор на климата се 
дължи?

10. В коя природна 
зона живеят бялата 
мечка, моржът и тю
ленът?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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11. Кое от изброените животни НЕ се среща 
едновременно в Азия и Африка?

13. Представители на коя раса са народите ко
рейци, японци и китайци?

а) европеидна
б) негроидна
в) австралоидна
г) монголоидна

15. Коя от азиатските държави НЯМА силно 
развита добивна промишленост?

а) Индия
б) Русия
в) Китай
г) Япония

16. Представители на кои европейски народи 
първи опознават Австралия?

а) испанци и португалци
б) французи и италианци
в) англичани и холандци
г) руснаци и поляци

17. Как се нарича дългата и висока планина, 
разположена в източната част на Австралия?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18. Кое твърдение за природата на Австралия 
НЕ е вярно?

а) Местен вид е евкалиптът .
б) Ехидната и птицечовката са еднопроходни 

животни .
в) Кучето динго е торбесто животно .
г) В пустините и полупустините живее австра-

лийският щраус ему .

19. Коя е столицата на Австралийския съюз?
а) Мелбърн
б) Канбера
в) Сидни
г) Бризбейн

12. Кой от изброените градове е считан за све
щен от гледна точка на религията?

а) Техеран
б) Йерусалим
в) Ер Риад
г) Истанбул

14. Коя от изброените държави е република?
а) Индия
б) Япония
в) Тайланд
г) Йордания

20. Кое твърдение е вярно?
а) В Океания се срещат три вида острови – вул-

кански, коралови и континентални .
б) Град Окланд е столица на Нова Зеландия .
в) Манила, Каляо, Сидни са сред най-големите 

пристанища на Индийския океан .
г) Северният ледовит океан е по-голям по площ 

от Атлантическия океан .

11. Кое от изброените животни НЕ се среща 
едновременно в Азия и Африка?

а)

б)
в)

г)
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ТЕСТ – АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ – 
ВАРИАНТ 2

1. Кой проток отделя Северна Америка от 
Азия?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2. Кое твърдение за географското положение 
на Азия НЕ е вярно?

а) Свързва се с Африка чрез Суецкия провлак .
б) Границата с Европа на изток е условна .
в) Полуостров Чукотка се намира в Западното 

полукълбо
г) Малайският архипелаг е разположен в югоиз-

точната част .

3. Коя е найвисоката точка на континента 
Азия?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7. Коя река (люлка на древна цивилизация) е 
найдълга в Азия?

a) Тигър  в) Яндзъ
б) Амур г) Ганг

8. Кое е найдълбокото езеро в Азия?
а) Балхаш  в) Каспийско
б) Байкал  г) Аралско

9. В кой ред са изброени животни от природ
ната зона на саваните?

а) барс, тигър, фазан, малайска мечка
б) воден елен, японски жерав, рис, лъв
в) орангутан, гибон, лори, носорог
г) паун, мангуста, гавиал, гърбато говедо зебу

10. В коя природна зона живеят магарето ку
лан, антилопите оронго и дзерен?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

11. Кое от изброените животни НЕ се среща 
едновременно в Азия и Африка?

а) слон
б) носорог
в) лъв
г) тигър

12. Кой от изброените градове е считан за све
щен от гледна точка на религията?

а) Дубай
б) Истанбул
в) Ер Риад
г) Мека

4. В коя двойка регион на Азия – географски 
обект съществува несъответствие?

а) Южна Азия – Индо-Гангска низина
б) Северна Азия – Средносибирско плато
в) Централна Азия – планина Алтай
г) Западна Азия – Месопотамска низина

5. Как са наричат сезонните въздушни маси в 
Южна и Източна Азия, които се движат от конти
нента към океана през зимата и от океана към 
континента през лятото?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

6. Кое твърдение за климата на Азия е грешно?
а) През лятото най-горещо е на Арабския полу-

остров .
б) Островите в Северния ледовит океан са със 

субполярен климат .
в) В Азия НЕ са представени всички климатични 

пояси .
г) Най-ниската измерена температура е в Сибир .
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13. Представители на коя раса са народите ин
дийци, араби и евреи?

а) европеидна
б) негроидна
в) австралоидна
г) монголоидна

14. Коя от изброените държави е монархия?
а) Индия
б) Турция
в) Китай
г) Йордания

15. Коя от азиатските държави има силно раз
вита добивна промишленост?

а) Индия
б) Малдиви
в) Монголия
г) Япония

16. Представители на кои европейски народи 
първи опознават Австралия?

а) руснаци и поляци
б) холандци и англичани
в) французи и италианци
г) испанци и португалци

17. Басовият проток разделя континента Ав
стралия от остров:

а) Нова Зеландия
б) Нова Гвинея
в) Нова Каледония
г) Тасмания

18. Кое твърдение за природата на Австралия 
НЕ е вярно?

а) Кучето динго не е торбесто животно .
б) В пустините и полупустините живее австра-

лийският щраус ему .
в) Местен вид е евкалиптът .
г) Ехидната и птицечовката са двуутробни жи-

вотни .

19. Кой е найголемият град на Австралийския 
съюз?

а) Мелбърн
б) Канбера
в) Сидни
г) Бризбейн

20. Кое твърдение е вярно?
а) Град Окланд е столица на Нова Зеландия .
б) В Океания се срещат три вида острови – вул-

кански, коралови и континентални .
в) Северният ледовит океан е по-голям по площ 

от Атлантическия океан .
г) Манила, Каляо, Сидни са сред най-големите 

пристанища на Индийския океан .
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ТЕСТ – ИЗХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 1

1. Кой проток отделя остров Огнена земя от 
Южна Америка?

а) Торесов
б) Берингов
в) Гибралтарски
г) Магеланов

2. Как се нарича високата и дълга планинска 
верига в западната част на континента Южна 
Америка?

а) Анди
б) Голяма вододелна планина
в) Кордилери
г) Хималаи

3. Допълнете: „Пустинята . . . . . . . . . . . . . . е с 
тропичен климат. Тя е най-слабо валежното място 
в Южна Америка“ .

6. Кое твърдение за Южна Америка е вярно?
а) Най-голямата по площ и население държава 

е Аржентина .
б) Основна религия сред местното население е 

протестантството .
в) Най-големият град е Сао Пауло .
г) Манаус е най-голямото пристанище на р . Па-

рана .

7. В коя част на Северна Америка релефът е 
оформен под въздействието на ледниците и 
днес наблюдаваме множество езера?

а) Южна
б) Северна
в) Западна
г) Източна

8. Коя планина е разположена в източните 
части на континента Северна Америка?

а) Кордилери
б) Апалачи
в) Скалисти планини
г) Брегови планини

9. Допълнете изре
чението: „Единствени-
ят климатичен пояс, 
който отсъства в Се-
верна Америка, е . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .“ .

10. Допълнете: 
„Най-пълноводната 
река в Северна Америка 
е . . . . . . . . . . . . . . . 
Тя се влива в Мексикан-
ския залив. Пълноводна 
е през . . . . . . . .“

4. Допълнете: „Най-високият водопад на плане-
тата е открит от американски пилот в първата 
половина на ХХ в. Името на водопада е . . . . . . . .  
Той е висок 979 m“ .

5. Кое твърдение за природата на Южна Аме
рика НЕ е вярно?

а) Анакондата е вид змия, която обитава басей-
на на р . Амазонка .

б) Ламата е опитомено животно в Андите .
в) Пампас се наричат обширни тревни прос-

транства .
г) Кондорът е вид хищен бозайник .
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11. Кое твърдение за природата на Северна 
Америка НЕ е вярно?

а) Бизоните обитават природните зони на 
тундрата и на тайгата .

б) Влажните тропични гори заемат крайбрежие-
то на Мексиканския залив .

в) Обширните тревни пространства в умерения 
и субтропичния пояс се наричат прерии .

г) В Северна Америка живеят бели мечки, меч-
ки гризли и черни мечки .

12. Кое твърдение за Северна Америка е вяр
но?

а) САЩ и Канада са сред най-развитите в сто-
панско отношение страни в света .

б) Промишленото производство в страните на 
юг от САЩ е високотехнологично .

в) В Северна Америка живеят над 100 млн . ин-
дианци .

г) Мексико е първата държава в Северна Аме-
рика, която получава независимост .

13. Коя е причината в  Азия да са разпростране
ни всички климатични пояси и природни зони?

а) вътрешните земни сили
б) географското положение
в) пълноводните реки
г) обширните пустини

14. Коя е найвисоката планина на континента 
Азия?

а) Памир в) Алтай
б) Тяншан г) Хималаи

15. Допълнете: „Сезонните ветрове, които ду-
хат по крайбрежието на Източна Азия, се нари-
чат . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ .

20. Коя група острови НЕ е част от Океания?
а) Нова Зеландия
б) Фиджи
в) Микронезия
г) Антилски

16. Допълнете: „Най-голямото по площ езеро в 
Азия е . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ .

17. Кое твърдение за природата на Азия НЕ е 
вярно?

а) Влажните екваториални гори са характерни 
за Малайския архипелаг .

б) В пустинята Тар живеят лъвове .
в) Двугърбите камили са характерни за пустини-

те на Централна Азия .
г) Тундрата на Азия е най-голямата иглолистна 

гора на Земята .

18. Кое твърдение за Азия е вярно?
а) В Азия живеят основно представители на 

монголоидната и европеидната раса .
б) В Западна Азия е разпространен будизмът .
в) Япония, Китай и Южна Корея са републики .
г) Турция, Индия и Тайланд са монархии .

19. Кой е найвисокият връх на континента Ав
стралия?

а) Аконкагуа
б) Косцюшко
в) Ухуру
г) Денали
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1

3 4

2

5

6

ТЕСТ – ИЗХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 2

1. Кой остров е разположен на юг от Магела
новия проток?

а) Куба
б) Огнена земя
в) Тасмания
г) Шри Ланка

2. Как се нарича найголямата по площ низина 
на територията на континента Южна Америка?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

3. Допълнете: „Най-южните части на континен-
та Южна Америка са заети от . . . . . . . . . . .  
климатичен пояс, докато най-северните – от су-
бекваториалния.“

4. Изберете и допълнете: „В басейна на р. Па-
рана се намира един от най-величествените водо-
пади на планетата. Неговото име е . . . . . . . . . .  
Разположен е на границата на две държави“ .

а) Тугела
б) Ниагара
в) Анхел
г) Игуасу

7. Кой канал свързва Тихия и Атлантическия 
океан и условно разделя Северна и Южна Аме
рика?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5. Кое твърдение за природата на Южна Аме
рика НЕ е вярно?

а) Кондорът е вид хищен бозайник .
б) Пампас се наричат обширни тревни прос-

транства .
в) Ламата е опитомено животно в Андите .
г) Анакондата е вид змия, която обитава басей-

на на р . Амазонка .

6. Кое твърдение за Южна Америка е вярно?
а) Най-големият град е Сао Пауло .
б) Манаус е най-голямото пристанище на р . Па-

рана .
в) Основна религия сред местното население е 

протестантството .
г) Най-голямата по площ и население държава 

е Аржентина .

8. Коя планина заема западните части на кон
тинента Северна Америка?

а) Кордилери
б) Апалачи
в) Атласки планини
г) Горногвинейски планини

9. Допълнете: „Най-студеното място в Северна 
Америка е о. Гренландия, а най-горещото място е 
при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., която е и 
най-ниската точка от сушата“ .

10. Допълнете: „Най-голямото по площ езеро в 
Северна Америка е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . То е 
част от групата на Големите американски езера“ .

11. Кое твърдение за природата на Северна 
Америка е вярно?

а) Бизоните обитават природните зони на 
тундрата и на тайгата .

б) Влажните тропични гори заемат крайбрежие-
то на Хъдсъновия залив .

в) Обширните тревни пространства в умерения 
и субтропичния пояс се наричат прерии .

г) В Северна Америка живеят бели мечки, меч-
ки гризли и торбести мечки .

а) Голяма солено
б) Атабаска
в) Горно
г) Онтарио
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12. Кое твърдение за Северна Америка НЕ е 
вярно?

а) САЩ и Канада са сред най-развитите в сто-
панско отношение страни в света .

б) Страните на юг от САЩ са с високотехноло-
гични промишлени производства .

в) В Северна Америка живеят около 35 млн . ин-
дианци .

г) Първата държава, която получава независи-
мост в Северна Америка, са САЩ .

13. Найголемият архипелаг на Земята е част 
от Азия. Кой е той?

а) Филипински
б) Малайски
в) Бахамски
г) Хавайски

14. Допълнете: „Сезонните ветрове, които ду-
хат по крайбрежието на Южна Азия, се наричат 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“

16. В коя от двойките държава – столица е до
пусната грешка?

а) Китай – Шанхай
б) Япония – Токио
в) Република Корея – Сеул
г) Турция – Анкара

17. Кое твърдение за природата на Азия е вяр
но?

а) Двугърбите камили са характерни за пустини-
те на Централна Азия .

б) В тундрата на Азия е най-голямата иглолистна 
гора на Земята .

в) В пустинята Тар живеят носорози .
г) Влажните екваториални гори са характерни 

за Западна Азия .

18. Кое твърдение за Азия НЕ е вярно?
а) Япония, Индия и Тайланд са монархии .
б) Турция, Китай и Република Корея са републи-

ки .
в) В Източна Азия е разпространен будизмът .
г) В Азия живеят основно представители на 

монголоидната и европеидната раса .

19. Кое от твърденията за Австралия е вярно?
а) Най-големият град е столицата .
б) В континента няма действащи вулкани и лед-

ници .
в) Климатът на континента в топъл и много вла-

жен .
г) Местното население са маорите .

20. Коя група острови НЕ е част от Океания?
а) Хаваи
б) Меланезия
в) Японски
г) Микронезия

15. За коя част от Азия се отнася характерис
тиката: „Най-високата планина в континента . Три-
десет от нейни те върхове се издигат на височина 
над 7300 m .“?

а) Тяншан
б) Памир
в) Хималаи
г) Алтай



75

3 . Отбележете на картосхемата със съответната 
цифра посочените обекти .

1 – Японски о-ви
2 – п-ов Арабия
3 – п-ов Индостан
4 – о . Шри Ланка
5 – р . Яндзъ
6 – пл . Хималаи
7 – гр . Пекин
8 – ез . Байкал
9 – Индо-Гангска низина
10 – Голяма Китайска равнина

4 . Отбележете на картосхемата със съответната 
цифра посочените обекти .

1 – о . Тасмания
2 – Голям австралийски залив
3 – Голям бариерен риф
4 – град Сидни
5 – Голяма вододелна планина
6 – пустиня Виктория
7 – залив Карпентерия
8 – полуостров Кейп Йорк
9 – ез . Еър
10 – река Мъри

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

1 . Отбележете на картосхемата със съответната 
цифра посочените обекти .

1 – о . Огнена земя
2 – Буенос Айрес
3 – залив Ла Плата
4 – Магеланов проток
5 – Панамски канал
6 – Амазонска низина
7 – пустиня Атакама
8 – езеро Титикака
9 – Рио де Жанейро
10 – река Ориноко

2 . Отбележете на картосхемата със съответната 
цифра посочените обекти .

1 – о . Гренландия
2 – Антилски о-ви
3 – полуостров Лабрадор
4 – Мексикански залив
5 – п-ов Флорида
6 – пл . Апалачи
7 – вр . Денали
8 – гр . Ню Йорк

9 – р . Мисисипи
10 – Големи американски езера
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА VI КЛАС 
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГ РАМА

Обучението по география и икономика в VI клас 
е насочено към продължаване формирането и 
развитието на географската култура чрез овладя-
ването на базисни знания, умения и придобиване-

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВ
КА В КРАЯ НА КЛАСА

Области на 
компетент

ности
Знания, умения и отношения

География 
на конти-
нентите и 
страните

Описва важни открития за опознаването на света и развитието на географското познание. Характе-
ризира географското положение и границите на Южна и Северна Америка, Азия, Австралия, Океания и 
на избрани страни в тях.
Характеризира особеностите на природата на Южна и Северна Америка, Азия, Австралия и Океания.
Характеризира политическата карта, населението, стопанството в Южна и Северна Америка, Азия, 
Австралия, Океания и в избрани страни (Бразилия, Аржентина, САЩ, Канада, Япония, Китай, Турция, 
Република Корея, Австралийски съюз и Нова Зеландия).
Характеризира географското положение, границите и особеностите на природата на океаните.

Географска 
информация

Разпознава и използва елементите на географската карта.
Използва, подбира и анализира географска информация от различни източници. Идентифицира и 
изразява мнение за географски проблем(и) на базата на подбрана географска информация.
Представя географска информация в карта, текст, различни графични изображения или чрез ИКТ.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1 2 3

1. Тема География 
на континентите и 
страните

1.1. Географско 
положение, големина, 
брегове и опознаване 
на Южна Америка

Определя географското положение, големината и границите на Южна Аме-
рика по правило.
Сравнява географското положение на Южна Америка и Африка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от Христофор Колумб, 
Фернандо Магелан и Америго Веспучи.
Нанася върху контурна карта названията на: Карибско море, о. Огнена земя, 
острови Галапагос, залив Ла Плата, Магеланов проток, Панамски канал.

1.2. Релеф и полезни 
изкопаеми

Характеризира релефа на Южна Америка. Познава типичните полезни из-
копаеми за Южна Америка и тяхното териториално разпределение. Чете 
профил на релеф.
Нанася върху контурна карта названията на изучените форми на релефа 
(Анди, Бразилска планинска земя, Гвианска планинска земя, Амазонска ни-
зина, Оринокска низина, Лаплатска низина, пустиня Атакама и Патагония) 
и териториалното разпространение на полезните изкопаеми.

профил на ре-
лефа; селитра

1.3. Климат, 
климатични пояси и 
планинска област

Обяснява факторите, които влияят върху елементите на климата в Южна 
Америка.
Характеризира климатичните пояси и планинската климатична област в 
Южна Америка (вкл. и с климатограма).

то на ключови компетентности за заобикалящото 
пространство на регионално ниво чрез изучаване 
на избрани континенти и океани на планетата .
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1 2 3

1.4. Води Характеризира водите на Южна Америка – главен вододел, отточни и безот-
точни области, езера (Маракаибо и Титикака) и водопади (Анхел и Игуасу). 
Характеризира река (Амазонка, Парана и Ориноко) с помощта на хидро-
грама.
Оценява водите като условие за живот и фактор за стопанска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените реки и езера.

1.5. Природни зони Характеризира природните зони и планинската област в Южна Америка.
Представя природна зона на Южна Америка в различни форми (текст, по-
стер, презентация). Разбира необходимостта от опазване на природата на 
континента.

пампа

1.6. Население и 
политическа карта

Характеризира населението на Южна Америка - брой, разпределение, ра-
сов състав, бит и култура.
Описва съвременната политическа карта на Южна Америка.
Изработва политическата карта на Южна Америка върху контурна карта.

индианци;
смесено насе-
ление: метиси; 
мулати

1.7. Стопанство Характеризира съвременното стопанство на Южна Америка – фактори и 
състояние.

1.8. Страни в 
Южна Америка

Характеризира страните Бразилия и Аржентина по правило.

1.9. Географско 
положение, големина, 
брегове и опознаване 
на Северна Америка

Определя географското положение, големината и границите на Северна 
Америка по правило.
Сравнява географското положение на Северна Америка и Южна Америка 
по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от Христофор Колумб 
и Витус Беринг.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите форми: Североаме-
рикански архипелаг, остров Гренландия, Антилски острови, полуостровите 
Лабрадор, Флорида, Калифорния и Аляска, заливите Хъдсън и Мексикански, 
Берингов проток.

1.10. Релеф и 
полезни изкопаеми

Характеризира релефа на Северна Америка. Познава типичните полезни 
изкопаеми за Северна Америка и тяхното териториално разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените форми на релефа 
(Големи равнини, Мисисипска низина, Кордилери и Апалачи) и териториал-
ното разпространение на полезните изкопаеми.

1.11. Климат, 
климатични пояси и 
области

Обяснява факторите, които влияят върху елементите на климата в Северна 
Америка.
Характеризира климатичните пояси и области в Северна Америка по пра-
вило.
Сравнява климатични пояси и области по климатограми.

умерен климат 
– океански и 
континентален;
торнадо; 
субполярен 
пояс

1.12. Води Характеризира водите на Северна Америка – главен вододел, отточни и 
безотточни области, езера (Големи американски езера и Голямо солено 
езеро) и Ниагарски водопад.
Характеризира река (Мисисипи, Макензи и Колорадо) с помощта на хи-
дрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за стопанска дейност.
Нанася върху контурна карта названията на изучените реки и езера.

1.13. Природни зони Характеризира природните зони и планинската област в Северна Америка.
Представя природна зона в Северна Америка в различни форми (текст, 
постер, презентация).

прерии, тайга, 
тундра
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1.14. Население и 
политическа карта

Характеризира населението на Северна Америка – брой, разпределение, 
расов състав, бит и култура. Описва съвременната политическата карта на 
Северна Америка.

ескимоси

1.15. Стопанство Характеризира населението на Северна Америка – брой, разпределение, 
расов състав, бит и култура. Описва съвременната политическата карта на 
Северна Америка.

1.16. Страни в Север
на Америка

Характеризира страните САЩ и Канада по правило.

1.17. Географско 
положение, големина, 
брегове и опознаване 
на Азия

Определя географското положение, големината и границите на Азия по 
правило.
Сравнява географското положение на Азия и Северна Америка по карта.
Описва бреговете по карта.
Описва опознаването и изследването на континента от Марко Поло, Семьо-
нов-Тяншански, Едмънд Хилари и Христо Проданов.
Нанася върху контурна карта названията на бреговите форми: Черно море, 
Мраморно море, Жълто море, Арабско море, Източносибирско море, Малай-
ски архипелаг, Филипински острови, Японски острови, о. Шри Ланка, прото-
ците Босфор и Дарданели, Персийски и Бенгалски залив, полуостровите Тай-
мир, Чукотски, Камчатка, Корея, Индокитай, Индoстан, Арабски и Мала Азия.

1.18. Релеф и полез
ни изкопаеми

Характеризира релефа на Азия.
Познава типичните полезни изкопаеми за Азия и тяхното териториално 
разпределение.
Нанася върху контурна карта названията на изучените форми на реле-
фа (Западносибирска низина, Месопотамска низина, Индо-Гангска низи-
на, Голямата китайска равнина, Средносибирско плато, планините Тяншан, 
Хималаи и Тибетска планинска земя, пустинята Гоби) и териториалното 
разпространение на полезните изкопаеми.

1.19. Климат, 
климатични пояси и 
области

Обяснява факторите, които влияят върху елементите на климата в Азия.
Знае схемата на мусоните.
Характеризира климатичните пояси и области в Азия по правило.
Анализира климатограма на субекваториален климатичен пояс.

1.20. Води Характеризира водите на Азия – главен вододел, отточни и безотточни 
области, езера (Байкал, Каспийско море и Мъртво море).
Характеризира река (Об, Яндзъ, Хуанхъ, Ганг, Тигър и Ефрат) с помощта на 
хидрограма.
Оценява водите като условие за живот и фактор за стопанска дейност в 
Азия.
Нанася върху контурна карта названията на изучените реки и езера.

1.21. Природни зони Характеризира природните зони и планинската област в Азия.
Представя природна зона в Азия в различни форми
(текст, постер, презентация).

вътрешнокон-
тинентални 
пустини; степи

1.22. Население и 
политическа карта

Характеризира населението на Азия – брой, разпределение, расов състав, 
религиозен състав, бит и култура.
Изразява мнение за типични проблеми на населението на Азия: бързо на-
растване броя на населението, пренаселеност, бедност и неграмотност в 
отделни територии.
Описва съвременната политическа карта на Азия. Групира страни в Азия по 
географско положение, площ и брой на населението с помощта на карта и 
статистическа информация.

индуизъм; све-
щени градове
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1.23. Стопанство Характеризира съвременното стопанство на Азия –
фактори и състояние.

1.24. Страни в Азия Характеризира страните Япония, Китай, Турция и Република Корея по пра-
вило.

1.25. Географско 
положение, големина, 
брегове и опознаване 
на Австралия. При
рода

Определя географското положение, големината и границите на Австралия 
по правило.
Описва опознаването и изследването на континента от Абел Тасман и 
Джеймс Кук.
Характеризира природата на Австралия: релеф, полезни изкопаеми, климат, 
води, природни зони. Нанася върху контурна карта названията на брего-
вите форми и основните форми на релефа (Голям бариерен риф, остров 
Тасмания, Голям австралийски залив, залив Карпентерия, п-в Кейп Йорк, 
Голямата пясъчна пустиня, пустиня Виктория и Голяма вододелна планина), 
река Мъри и езеро Еър.

1.26. Население. 
Австралийски съюз

Характеризира населението на континента – брой, разпределение, расов 
състав, бит и култура.
Характеризира стопанството на Австралийския съюз.

аборигени

1.27. Океания Знае островните групи – Меланезия, Микронезия, Полинезия и Нова Зе-
ландия.
Описва опознаването и изследването на Океания –
Миклухо Маклай.
Характеризира особеностите на природата на Океания. Дава пример за 
континентален, коралов и вулканичен остров.
Характеризира особеностите на населението и стопанството на Океания.
Характеризира Нова Зеландия.

маори; папуаси

1.28. Океаните на 
Земята

Определя географското положение, границите и големината на океаните по 
карта: Тихи океан, Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит 
океан.
Характеризира природните особености на океаните. Оценява значението 
на океаните.

Робърт Пири; 
Арктика

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

За нови знания 60%

За упражнения (дейности) 18%

За преговор 4%

За обобщение 8%

За контролни работи 10%

Допълнителни уточнения за конкретния уче
бен предмет география и икономика

Необходимо условие за постигане на целите на 
обучението по география и икономика в VI клас е 
осигуряването на учебни филми, посещението на 
тематични изложби, използването на ИКТ и ин-
тернет . На учениците трябва да се даде възмож-
ност: да открият специфичното и уникалното на 

континентите и океаните; да правят сравнения; да 
изведат някои проблеми на хората в различните 
континенти; да използват ИКТ и интернет за тър-
сене и представяне на географска информация .

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕ
НЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от 
практически изпитвания)

40%

Оценки от контролни работи 30%

Оценки от други участия (работа в час, 
изпълнение на домашни работи, работа по 
групи и др.)

30%
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,  
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности

1 2

Компетентности в областта 
на българския език

Назоваване, определяне, описване, обясняване, характеризиране на географски 
и икономически обекти, процеси и явления; посочване на примери; изказване на 
обобщени изводи. Съставяне на кратък отговор на географски въпрос и текст на 
мислено пътешествие. Изразяване на мнение по географски въпроси.

Математически компетент
ности и основни компе
тентности в природните 
науки и технологиите

Познаване на основни понятия, закономерности, процеси и явления. Четене на 
географска карта, сравняване и анализиране на климатограма, хидрограма, стълб-
честа и кръгова диаграма. Сравняване, разпознаване, разграничаване, групиране, 
определяне на значението, характеризиране (вкл. по правило) на географски и 
икономически обекти, процеси и явления, обобщаване, даване на отговори, основа-
ни на доказателства. Изразяване на мнение по географски въпроси. Изработване на 
схеми, таблици, карти, табла и др.; нанасяне на маршрути и на географски обекти 
върху контурна карта. Определяне на географски координати. Работа с мащаб.

Дигитална компетентност Използване на ИКТ за търсене, събиране, представяне и обмен на информация.

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците, упражняване на самоконтрол при 
изпълняване на дидактически и/или комуникативни задачи, както и при учене с цел 
определяне на собствените силни и слаби страни, на собствения стил на учене.
Използване на информация от различни източници. Работа с елементите на учебни-
ка и с речник. Съставяне на кратък план.

Социални и граждански 
компетентности

Изразяване на мнение по географски въпроси; оценяване значението на обекти, 
процеси, явления и събития; познаване на правила за разумно поведение в различ-
ни житейски ситуации и по време на природно бедствие. Посочване на примери за 
търпимост и взаимно уважение между хората.

Умения за подкрепа на 
устойчивото развитие и 
за здравословен начин на 
живот и спорт

Разбиране на необходимостта от опазване на околната среда.

Компетентности в областта 
на българския език

Български език и литература:
Използва знания и развива умения за работа с различни видове текст, както и 
умения за създаване на: къс повествователен текст в устна или в писмена форма 
по дадена комуникативната задача; план на текст, отговор на въпрос по географски 
проблем.
Изразява естетическата си представа за описваните обекти и предизвика у слушате-
ля/читателя естетическо преживяване.
Използва знания и развива умения за работа с терминологичен речник.
Чрез цялото обучение се развива техниката на четене и писмената култура на учени-
ците. Обогатява се езиковата култура с нови термини и понятия.

Умения за общуване на 
чужди езици

Чужди езици:
Разширяване и задълбочаване на междукултурните компетентности.
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Математическа компетент
ност и основни компетент
ности в природните науки 
и технологиите

Математика:
Математическата компетентност включва в различни степени възможностите да се 
използват математически методи на мислене (логическо и пространствено мислене), 
което спомага за използването на пространствени ориентири при работата с моде-
ли, схеми и диаграми. Разчита реални модели на декартовата координатна система 
и ги интерпретира. Представя едно и също количество като отношение, процент или 
обикновена дроб. Разчита и интерпретира информация, която e зададена чрез диа-
грами и таблици. Прилага знанията за пропорция при изпълнението на практически 
задачи. Оценява и използва съдържателно получен резултат и прогнозира развитие-
то му.

Човекът и природата:
Конвекция. Преходи между състоянията на телата. Температурна аномалия на водата. 
Зависимост на атмосферното налягане и налягането на течностите от височината 
и дълбочината. Физични и химични свойства на веществата. Вещества и химични 
реакции. Аргументира и илюстрира с примери взаимовръзката природа – човек.

Дигитална компетентност Информационни технологии:
Изпълнява задачи, свързани с търсенето, намирането и обработката на информация 
по определени теми в глобалната мрежа.
Изготвя мултимедийни презентации по зададена тема.
Изготвя отговори на географски въпроси, доклади и съобщения, като използва тек-
стообработващи програми.

Умения за учене Български език и литература и ИКТ:
Развива основни умения за езикова и за дигитална грамотност.

История и цивилизации:
Развива умения за ориентиране по картата и пространствено локализиране. Развива 
умения за работа с различни видове карти.
Използва основни понятия – религия, християнство, ислям, юдаизъм, държава, поли-
тическа карта, монархия.

Социални и граждански 
компетентности

Български език и литература, История и цивилизации:
Участва в диалог, умее да оспори мнение, различно от своето, като проявява толе-
рантност и учтивост в общуването.
Изгражда разбиране за единството на системата природа – стопанство – общество. 
Разбира значението на равенството, сигурността и толерантността в обществения 
живот. Формира нагласи за съжителство на хора от различни религиозни и културни 
общности. Изгражда умения за работа в екип.

Инициативност и предпри
емчивост

Технологии и предприемачество:
Изгражда отношение към инициативността, активността, независимостта и новатор-
ството в личния и обществения живот.
Разбира специализацията и разделението на труда като основни фактори за ефек-
тивността на производството на стоки и услуги.
Познава аграрни дейности и понятия, свързани с тях – отглеждане на плодове и 
зеленчуци, оранжерия, парник, птицеферма, кравеферма, свинеферма, овцеферма.
Разбира значението на екологична норма и екологичен проблем.

Умения за подкрепа на 
устойчивото развитие и 
за здравословен начин на 
живот и спорт

Човекът и природата:
Разбира многообразието и неповторимостта на природната среда. Осъзнава необхо-
димостта от опазването и съхраняването на биоразнообразието.
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ОТГОВОРИ: ТЕСТ – ВХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 1

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор в 1 
km

Западно и 
Източно

мантия в а а б б в в б б б а а в г а

Точки 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн. добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ТЕСТ – ВХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 2

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор б 2 
km

Северно и 
Южно

земно 
ядро

а в г г в г б г в г г г Мадагаскар а г

Точки 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн. добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ТЕСТ – ЮЖНА АМЕРИКА – ВАРИАНТ 1

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор г в б медна г в в б в тапир пампа а а б а в в 31,6% Игуасу г

Точки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн. добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ТЕСТ – ЮЖНА АМЕРИКА – ВАРИАНТ 2

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор б а Лагуна дел 
Карбон

селитра а г а г а кон-
дор

а в мулати САЩ б б а в а а

Точки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн. добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ НА ПРИМЕРНИТЕ ТЕСТОВЕ  
ЗА КОНТРОЛ
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ОТГОВОРИ: ТЕСТ – СЕВЕРНА АМЕРИКА – ВАРИАНТ 1

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор в г Денали б субеква-
ториален

в Маккен-
зи

а Влажни 
вечнозе-
лени гори

а в в б г г г а г Ота-
ва

в

Точки 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн . добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ТЕСТ – СЕВЕРНА АМЕРИКА – ВАРИАНТ 2

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор а б Доли-
ната на 
смър-
тта

в екватори-
ален

г Миси-
сипи

г Твърдо-
листни 

вечнозе-
лени гори

а б г г а а а г а Ва-
шинг-
тон

г

Точки 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн . добър 5
7 – 9 –среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ТЕСТ – АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ – ВАРИАНТ 1

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор б в Мърт-
во 

море

в а в в Субеква-
ториален, 
мусони

б По-
лярни 

пустини

б б г а г в Голяма 
вододелна 
планина

в б а

Точки 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн . добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ТЕСТ – АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ – ВАРИАНТ 2

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор Берин-
гов

б Вр. Еве-
рест

в мусони в в б г Пустини и 
полупустини

г г а г а б г г в б

Точки 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн . добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4  
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ОТГОВОРИ: ТЕСТ – ИЗХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 1

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор г а Атакама Анхел г в б б еквато-
риален

Миси-
сипи

а а б г мусо-
ни

Каспийско 
море

г а б г

Точки 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн. добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ТЕСТ – ИЗХОДНО РАВНИЩЕ – ВАРИАНТ 2

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Отговор б Амазон-
ска

Умерен г а а Панам-
ски

а Доли-
ната на 
смъртта

в в б б мусо-
ни

в а а а б в

Точки 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Скала за оценяване
0 – 6 – слаб 2  15 – 20 – мн. добър 5
7 – 9 – среден 3  21 – 24 – отличен 6
10 – 14 – добър 4

ОТГОВОРИ: ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ – В АТЛАСА

Скала за оценяване
1 – 2 – слаб 2  7 – 8 – мн. добър 5
3 – 4 – среден 3  9 – 10 – отличен 6
5 – 6 – добър 4
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