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Отговори и обяснения

Компонент А

I. Вътрешни геосфери

Темата „Вътрешни геосфери“ е част от по-общата тема „Геосферен стро-

еж на Земята“, която от своя страна включва подтемите:
I. Земята като система от геосистеми
II. Географска обвивка. Определение. Състав
III. Основни географски закономерности: зоналност, азоналност, ритмич-

ност, кръговрат на веществата
IV. Вътрешни геосфери
1. Земно ядро

а) външно
б) вътрешно

2. Земна мантия
а) граница на „Гутенберг“
б) граница на „Мохорович“ („Мохо“)
в) астеносфера

3. Земна кора
а) континентален тип
б) океански тип

V. Външни геосфери
1. Литосфера – включва земната кора и най-горната част на земната ман-

тия. Има дебелина 50–200 км.
2. Атмосфера

а) състав
– газове (азот – 78%; кислород – 21%; други – 1%)
– водни пари – 0–4%
– твърди частици

б) строеж
– тропосфера (до 10–12 км)
– стратосфера (от 10 до 50 км)
– мезосфера (от 50 до 80–90 км)
– термосфера (от 80 до 200 км)
– йоносфера (от 80 до 800 км)
– екзосфера (над 800 – 1000 км)

3. Хидросфера
а) Световен океан – 97,2% от водите в хидросферата
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б) води на сушата – 2,8% от водите в хидросферата
– води в ледниците и вечните снегове – 2,15%
– подземни води – 0,625%
– води в реките и езерата – 0,0171%
– водни пари в атмосферата – 0,001%

4. Биосфера – организмовият свят на Земята
а) биоценоза

– фитоценоза
– зооценози
– микробоценози

5. Педосфера – почвената покривка на Земята
VI. Процеси в геосферите
1. Процеси във външните геосфери

а) затопляне на земната повърхност и атмосферния въздух
б) атмосферна циркулация

– обща атмосферна циркулация
– пасатна циркулация
– зона на западните ветрове (циклони и антициклони)
– полярна циркулация

в) океански и морски течения
– топли
– студени

г) изпарение, кондензация, валежи
2. Процеси във вътрешните геосфери

а) образуване и изменение на скалите в земната кора
– магматизъм
– метаморфизъм
– седиментилизъм
– геоложки кръговрат

б) движения на земната кора
– колебателни (епейрогенни)
– разломни (разломни структури – разломи, хорстове, грабени)
– нагъвателни (гънкови структури – антиклинали, синклинали)

VII. Движения на литосферните плочи. Теория за тектоника на плочите
1. Литосферни плочи: Евроазиатска, Африканска, Северноамериканска,

Южноамериканска, Индо-Австралийска, Антарктическа и Тихоокеанска
2. Срединни океански хребети (СОХ)
3. Планинообразуване
4. Земетресения и вулканизъм
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Съдържание на темата „Вътрешни геосфери“

Знанията за вътрешния строеж на Земята (вътрешните геосфери) се по-
лучават предимно чрез косвени методи. Засега най-голямата дълбочина, до
която е достигнал човек, е около 3000 м (в Южна Африка), а най-дълбокият
сондаж – около 12000 м. За опознаване на вътрешните геосфери се използ-
ват данни от сеизмичните проучвания. При земетресенията се образуват се-
измични вълни, които променят рязко скоростта си при преминаване през
среди с различна плътност. Благодарение на тази особеност се съди, че в
земната вътрешност има няколко концентрични обвивки с различна плът-
ност – вътрешни геосфери. Това са земното ядро, мантията и земната кора.

Централната част на Земята е изградена от ядрото. То е разположено на
дълбочина от 2900 км до 6378 км (центъра на Земята). На него се падат око-
ло 16% от обема и 34% от масата на Земята. Ядрото е съставено предимно
от оксиди на желязото и никела. Поделя се на вътрешно, разположено на
дълбочина от 5100 км до 6378 км, и външно – между 2900 и 5100 км. Пред-
полага се, че веществото във вътрешното ядро се намира в твърдо, а във
външното – в полутечно състояние. Температурата в ядрото е 5000 ◦С.

Мантията е разположена между 80–100 км и 2900 км дълбочина. Тя се
отделя от земното ядро и земната кора чрез резки сеизмични граници. Гра-
ницата ѝ с ядрото се нарича „Гутенберг“, а със земната кора – „Мохорович“
(„Мохо“). На мантията се падат 82,8% от обема и 65,3% от масата на Зе-
мята. Тя е изградена от оксиди на силиция, магнезия и др. Температурата в
нея от 1000 ◦С в най-горния слой достига до 2000 − 2500 ◦С близо до ядрото.
В горната част на мантията е разположена астеносферата, върху която се
извършват движенията на земната кора.

Земната кора представлява най-горната твърда обвивка на Земята. Тя
има дебелина при най-високите планини 70–100 км, при равнините и низини-
те – 35 км, а под океаните – 10 км. На земната кора се падат едва 1,2% от
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обема и 0,7% от масата на Земята. В състава ѝ преобладават оксидите на
силиция, алуминия, желязото, калция и др. Под океаните и континентите тя
има различен строеж.

Континенталният тип кора се състои от три слоя: базалтов, гранитен и
седиментен (утаечен).

Океанският тип кора е изграден от два слоя – базалтов и седиментен.
Земната кора не е цялостна. Тя е разделена на 7 големи плочи (литосфер-

ни плочи), върху които са разположени континентите и океаните: Евроа-
зиатска, Африканска, Индо-Австралийска, Северноамериканска, Южноаме-
риканска, Тихоокеанска и Антарктическа. Литосферните плочи се намират в
непрекъснато движение, предизвикано от движенията на пластичната асте-
носфера. На места те се разделят, на други се подпъхват една под друга, като
предизвикват земетресения. Движението на плочите има голямо значение
за образуването на земната кора и формирането на планинските системи, а
също и за разположението на континентите.

Обща закономерност на вътрешните геосфери е нарастването на плът-
ността на веществата в дълбочина – от 2,7–3,5 g/cm3 в земната кора до повече
от 15 g/cm3 в земното ядро.

II. Източна Дунавска равнина

Темата „Източна Дунавска равнина“ е част от по-общата тема „Дунавска
равнина“, в която се разглеждат въпросите:

1. Географско положение и граници
2. Морфографска характеристика

а) релеф и геоложки строеж
б) полезни изкопаеми
в) климат
г) води
д) почви, растителност и животински свят

3. Подялба
а) Западна
б) Средна
в) Източна

4. Стопанска оценка

Съдържание на темата „Източна Дунавска равнина“

Източната Дунавска равнина се простира от долината на р. Янтра на запад
до Черноморското крайбрежие на изток; северна граница е р. Дунав, а на юг
граничи с Източния Предбалкан.
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В сравнение с останалите части, Източната Дунавска равнина е най-висока
и най-обширна (19700 км2). Поради по-силните издигания на земната кора
тук ерозията е разкрила на повърхността най-старите части от мезозойска-
та седиментна покривка на Мизийската плоча. Тези скали изграждат и най-
високите части на релефа. В Източната Дунавска равнина се намират По-
повските, Разградските и Самуиловските височини. На север от тях са раз-
положени обширните Лудогорско и Добруджанско плато, а южно от тях –
Шуменското (в което се издига най-високата точка на цялата Дунавска рав-
нина – връх Търнов дял, 502 м) и Провадийското плато. Лудогорското и Доб-
руджанското плато са дълбоко разчленени от ветрилообразна речна мрежа.
На много места в тях реките губят постоянния си отток и се образуват сухо-
долия. Те са най-характерната особеност на релефа в Добруджанското пла-
то. Река Русенски Лом и нейните притоци са образували дълбоко всечени
във варовиковите скали каньоновидни долини, на места дълбоки до 100–150
м. На север покрай р. Дунав се намират обширните алувиални низини Поб-
режие и Айдемирска.

Климатът в тази част, както и в цялата Дунавска равнина, е умеренокон-
тинентален. Характеризира се със сухо и горещо лято и студена зима.

В Източната Дунавска равнина, поради особеностите на скалния състав
и релеф (окарстени варовици), почти липсват повърхностно течащи води (с
изключение на р. Русенски Лом). Тази част е богата на подпочвени води, ко-
ито обаче се намират на голяма дълбочина.

Почвената покривка е представена от плодородните черноземни почви.
В поречията на р. Дунав и р. Русенски Лом са разпространени алувиално-
ливадни почви, а по възвишенията и платата – сиви горски почви.

Естествената растителност, в миналото представена от степна тревиста,
е почти напълно унищожена и заменена с културни растения. В поречията
на р. Дунав и р. Русенски Лом, а също и по склоновете на възвишенията, са
разпространени някои широколистни горски видове – топола, върба, дъб,
липа и др. Животинският свят е представен главно от гризачи и птици. В
поречието на р. Дунав се намира езерото – резерват „Сребърна“ за пеликани
и други водоплаващи птици.

Източната Дунавска равнина е сравнително бедна на полезни изкопае-
ми. С най-голямо значение са находищата на каолин в района на селищата
Сеново, Ветово, Каолиново и Тодор Икономово, на кварцови пясъци (Разг-
радско) и варовици (Русенско). В източната част на равнината са разкрити
залежи на висококачествени черни въглища, но засега те не се експлоатират
поради голямата дълбочина, на която се намират (над 1900 м).

В стопанско отношение Източната Дунавска равнина е много добре усво-
ена. Плодородните черноземни почви, в съчетание с умереноконтинентал-
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ния климат, предлагат благоприятни условия за отглеждане на пшеница (то-
ва е „житницата на България“), слънчоглед, зърнено-бобови култури и др.
По речните долини е развито зеленчукопроизводството, а по склоновете на
възвишенията и Дунавския бряг – лозарството.

На базата на полезните изкопаеми е развита стъкларската и порцелано-
во-фаянсовата промишленост.

Компонент Б

1. (В) В географската обвивка отделните геосфери проникват една в дру-
га, обменят различни вещества и енергия и взаимно си влияят.

2. (А) Астеносферата е част от земната мантия – най-горният ѝ слой. Ас-
теносферата и земната кора образуват литосферата, която има дебе-
лина 50–200 км.

3. (Г) Високите темпове на добиване на полезни изкопаеми, тяхното не-
рационално използване са довели до намаляването или изчерпването
им в много региони на света. Съчетанието с неравномерното им раз-
пределение и различното качество на залежите е довело до възниква-
нето на суровинно-енергийния проблем, който е един от най-сложните
проблеми на съвременността.

4. Азия. Средната гъстота на населението е 86 д/км2; в Европа – 67 д/км2;
в Африка – 27 д/км2; в Северна Америка – 16 д/км2; в Латинска Амери-
ка – 25 д/км2 и в Австралия и Океания – 3 д/км2.

5. (Б) Демографската ситуация се променя във времето и пространството
и се влияе от различни фактори – природни, икономически, политичес-
ки, културни, религиозни и др.

6. (А) Мегаполисът Босваш (между Бостън и Вашингтон – САЩ) е с на-
селение 45 млн. души, приблизително 7 пъти повече от населението на
България.

7. (Г) Испания е монархия.
8. (Г)

9. (В) Мексико не е световен производител на пшеница.
10. (Б) Китай произвежда около 210 млн. тона чугун и 220 млн. тона сто-

мана.
11. (Б) Региони, в които се добива най-много нефт и природен газ.
12. (Б) Швейцария. Другите европейски страни, които засега не членуват в

ЕС, са: Норвегия, Хърватска, Сърбия, Македония, Украйна, Албания,
Беларус, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Русия.

13. (А) Едни от най-богатите залежи на природен газ в Русия се намират в
Западен Сибир.
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14. (А) В последното десетилетие Китай се нарежда на първо място в све-
та по нарастване на БВП (над 8%).

15. (Б) Столицата на Япония е Токио. Пекин е столица на Китай.
16. (Б) Връх Китка се намира на 22◦22′ и.д.
17. (А) 378 км.
18. (Г) Колебателните движения са ендогенни релефообразувателни про-

цеси.
19. (А) Бобовдолски; Маришкият басейн (отг. Б) е на лигнитни въглища;

Балканбас (отг. В) – е на черни, а Свогенският (отг. Г) – на антрацитни
въглища.

20. (В)

21. (Б) Горнотракийска низина.
22. (Г)

23. (В) Транспортът е част от третичния сектор на националното стопанс-
тво.

24. (В) До 2005 г. близо 50% от произвежданата у нас електроенергия се
падаха на АЕЦ.

25. (А) Хасково е център на коприненотекстилната промишленост.
26. Първата у нас жп линия – Русе – Каспичан – Варна, е построена през

1866 г.
27. (А) Несебър не е център на балнеоложкия туризъм.
28. (В) Старозагорска област.
29. (Г) Шумен.
30. (Б) Тук е единствената за сега у нас АЕЦ „Козлодуй“, пусната в действие

през 1974 г.

Компонент В

1.

1. Бразилия, 2. Венецуела, 3. Колумбия, 4. Еквадор, 5. Перу, 6. Боливия,
7. Чили, 8. Парагвай, 9. Аржентина, 10. Уругвай.

2.

1. гр. София, 2. Перник, 3. Благоевград, 4. Пазарджик, 5. Смолян, 6. Кър-
джали, 7. Ямбол, 8. Сливен, 9. Бургас, 10. Добрич, 11. Търговище, 12. Ве-
лико Търново, 13. Ловеч, 14. Враца, 15. Видин.
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Ключ за верните отговори

Компонент Б Компонент В

1. (В) 1. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка
2. (А) 1. Бразилия
3. (Г) 2. Венецуела
4. Азия 3. Колумбия
5. (Б) 4. Еквадор
6. (А) 5. Перу
7. (Г) 6. Боливия
8. (Г) 7. Чили
9. (В) 8. Парагвай

10. (Б) 9. Аржентина
11. (Б) 10. Уругвай
12. (Б) 2. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка
13. (А) 1. гр. София
14. (А) 2. Перник
15. (Б) 3. Благоевград
16. (Б) 4. Пазарджик
17. (А) 5. Смолян
18. (Г) 6. Кърджали
19. (А) 7. Ямбол
20. (В) 8. Сливен
21. (Б) 9. Бургас
22. (Г) 10. Добрич
23. (В) 11. Търговище
24. (В) 12. Велико Търново
25. (А) 13. Ловеч
26. 1866 г. 14. Враца
27. (А) 15. Видин
28. (В)
29. (Г)
30. (Б)

Карта за самооценка

Компонент А Брой точки (0–45 т.)
+

Компонент Б Брой точки (0–30 т.)
+

Компонент В Брой точки (0–25 т.)

Общо точки
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