
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
гр. Ракитово, общ. Ракитово, ул. “Тодор Тупаров”№4 

  0886880374•  
e- mail: sou_rakitovo@abv.bg • http://www.surakitovo.com     

 
  

                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
      

По  География и икономика  – 5 клас ООП 
 

 
1. Географска карта и географски глобус. 
2. Градусна мрежа. 
3. Планетата Земя – форма, размери и движения. 
4. Строеж на Земята. 
5. Релеф и полезни изкопаеми. 
6. Климат- фактори и елементи. 
7. Климатични пояси и области. 
8. Световен океан. 
9. Води на сушата. 
10. Природни зони на Земята. 
11. Население на Земята. Селища. 
12. Политическа карта на света. 
13.Стопанство. 
14. Географско положение, големина, брегове и опознаване на Африка. 
15. Релеф и полезни изкопаеми на Африка. 
16. Климат, климатични пояси и области на Африка. 
17. Води на Африка. 
18. Природни зони на Африка. 
19. Политическа карта на Африка. 
20. Антарктида – леденият континент. 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
 За изпит по   География и икономика 6 клас  ООП      

 
 
 

1. Географско положение, граници, големина, брегове, опознаване на 
Южна Америка. 

2. Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка. 
3. Климат и води на Южна Америка. 
4. Природни зони на Южна Америка. 
5. Население и политическа карта на Южна Америка. 
6. Страните в Южна Америка. 
7. Географско положение, граници, големина, брегове, опознаване на 

континента Северна Америка. 
8. Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка. 
9. Климат и води на Северна Америка. 
10. Природни зони в Северна Америка. 
11. Население и политическа карта на Северна Америка. 
12. Страни в Северна Америка. 
13. Географско положение, граници, големина, брегове, опознаване на 

континента Азия. 
14. Релеф и полезни изкопаеми на Азия. 
15. Климат и води в Азия. 
16. Природни зони на Азия. 
17. Население и политическа карта на Азия. 
18. Страни в Азия. 
19. Географско положение, граници, големина, брегове, опознаване на 

континента Австралия. 
20. Природата на Австралия. 
21. Население на Австралия. Австралийски съюз. 
22. Океания 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
За изпит по  География и икономика – 7 клас ООП 

 
 

1. Географско положение, граници, големина, брегови, опознаване на 
Европа. 

2. Релеф и полезни изкопаеми на Европа. 
3. Климат и води на Европа. 
4. Природни зони на Европа. 
5. Население на Европа. 
6. Политическа карта на Европа. 
7. Стопанство на Европа. 
8. Страните в Европа. 
9. Географско положение, граници, големина, брегова линия на 

Балканския полуостров. 
10. Релеф и полезни изкопаеми на Балканския полуостров. 
11. Климат и води на Балканския полуостров. 
12. Природни зони на Балканския полуостров. 
13. Население и политическа карта на Балканския полуостров. 
14. Балканските страни. 
15. Географско положение, граници и големина на България. 
16. Релеф и полезни изкопаеми на България. 
17. Климат и води на България. 
18. Почви, растителност и животински свят на България. 
19. Природни области в България. Дунавска равнина. 
20. Старопланинска област. 
21. Краищенско – Средногорска област. 
22. Тракийско – Странджанска област. 
23. Рило – Родопска област. 
24. Българско черноморско крайбрежие. 
25. Население и селища в България 
26. Държавно устройство и административно – териториално деление на 

България. 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
      За изпит по  География и икономика – 8 клас ООП 
 
 

1. Геосферен строеж на Земята  
2. Атмосфера- състав и строеж 
3. Изпарение, влажност, валежи 
4. Обща атмосферна циркулация. Циклони, антициклони 
5. Климатообразуващи фактори, Климатични пояси и области 
6. Хидросфера. Световен океан.  Свойства на океанската и морската 

вода  
7. Води на сушата. Подземни води  
8. Езера, блата, ледници, реки 
9. Литосфера. Състав на земната кора. Тектоника на плочите 
10. Ендогенни релефообразуващи процеси 
11.  Екзогенни процеси  
12.  Педосфера. Биосфера  
13.  Природни компоненти и природни комплекси. Природни зони  
14.  Природо-ресурсен потенциал на Земята  
15.  Глобални проблеми на съвременността.  Устойчиво развитие  
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
                          За изпит по  География и икономика – 9 клас  ООП 
 

1. Съвременна политическа карта на света  
2. Брой, разпределение и движение на населението в света  
3. Структура на населението в света  
4. География на селищата. Урбанизация 
5. Световно стопанство  
6. Първичен сектор. Земеделие  
7. Вторичен сектор. Енергетика 
8. Металургия, машиностроене и химическа промишленост 
9. Лека и хранително-вкусова промишленост 
10. Третичен сектор – транспорт, съобщение и туризъм 
11. Световни и регионални международни  организации 
12.  Германия 
13.  Франция 
14.  Великобритания  
15.  Русия  
16.  Япония 
17. Китай  
18. Съединени  Американски Щати 
19.  Бразилия 
20. Австралийски съюз 
21.  Република Южна Африка  
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 10 клас  ООП / нова програма/ 
 
1.Географско положение, граници на България 
2. Релеф на България 
3. Полезни изкопаеми 
4. Релеф и полезни изкопаеми 
5. Фактори за формиране на климата в България.Климатични области в 
България 
6. Води на България  
7. Почви в България 
8. Растителност и животински свят 
9. Природни ресурси на България 
10. Дунавска равнина 
11. Старопланинска област 
12. Краищенско- Средногорска област - Задбалкански котловини, Краище, 
Средногорие 
13. Тракийско-Странджанска област 
14. Рило-Родопска област  
15. Черно море. Българско черноморско крайбрежие. 
16. Брой, разпределение и движение на населението 
17. Структура на населението 
19. Държавно устройство и управление на България 
20. Население и  селища  
21. Национално стопанство – структура, фактори и показатели  
22. Първичен сектор – Земеделието  
23. Вторичен сектор. Енергетика 
24.Металургия и машиностроене 
25.Химическа промишленост 
26.Лека промишленост в България 
27.Хранително-вкусова промишленост на България 
28.Третичен сектор. Транспорт и туризъм  
29. Югозападен район 
30. Южен централен район 
31. Югоизточен район 
32. Североизточен район 
33. Северен централен район 
34. Северозападен район 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 10 клас  ООП / стара програма/ 
 
1.Географско положение, граници на България 
2. Релеф на България 
3. Полезни изкопаеми 
4. Релеф и полезни изкопаеми 
5. Фактори за формиране на климата в България.Климатични области в 
България 
6. Води на България  
7. Почви в България 
8. Растителност и животински свят 
9. Природни ресурси на България 
10. Дунавска равнина 
11. Старопланинска област 
12. Краищенско- Средногорска област - Задбалкански котловини, Краище, 
Средногорие 
13. Тракийско-Странджанска област 
14. Рило-Родопска област  
15. Черно море. Българско черноморско крайбрежие. 
16. Брой, разпределение и движение на населението 
17. Структура на населението 
19. Държавно устройство и управление на България 
20. Население и  селища  
21. Национално стопанство – структура, фактори и показатели  
22. Първичен сектор – Земеделието  
23. Вторичен сектор. Енергетика 
24.Металургия и машиностроене 
25.Химическа промишленост 
26.Лека промишленост в България 
27.Хранително-вкусова промишленост на България 
28.Третичен сектор. Транспорт и туризъм  
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 11 клас  ООП / стара програма/ 
 

1. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Югозападен регион 

2. Характеристика на стопанството и социалната среда на Югозападен 
регион  

3. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на Южен 
централен регион  

4. Характеристика на стопанството и социалната среда на Южен 
централен регион  

5. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Югоизточен регион 

6. Характеристика на стопанството и социалната среда на Югоизточен 
регион  

7. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Северозападен регион  

8. Характеристика на стопанството и социалната среда на 
Северозападен регион  

9. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на Северен 
централен регион  

10. Характеристика на стопанството и социалната среда на Северен 
централен регион  

11. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Североизточен регион  

12. Характеристика на стопанството и социалната среда на 
Североизточен регион  
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 11 клас ЗИП  
 
 
1.География и икономика-различни и взаимосвързани науки 
2.Географско положение и локализация на стопанските дейности 
3.Произход и еволюция на човека 
4.Език и култура. География на езиковите семейства и групи 
5.Тенденции в регионалното развитие на населението на планетата 
6.Урбанизация, субурбанизация, реурбанизация 
7.Селищни агломерации и урбанизирани пространства 
8.Природоресурсен потенциал. Природни условия и ресурси 
9.Екологични проблеми и опазване на околната среда 
10.Глобални проблеми и устойчиво развитие на планетата 
11.Икономически концепции за развитието на света. 
12.Съвременни геополитически модели на света 
13.Глобализация и свръх големи градове 
14.Европейски макрорегион 
15.Европейски макрорегиони 
16.Западноевропейски регион 
17.Източноевропейски регион 
18.Възникване и развитие на картографията. Класификация на картите 
19.Географски информационни технологии, геоинформатика 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 11 клас ПП модул 1 
 

1. Основни методи на географското изследване 
2. Процеси и закономерности в геосферите 
3. Процеси и закономерности в литосферата. Релефът като фактор за 

стопанско развитие 
4. Природни закономерности в атмосферата. Последици от промените 

на температурата на глобално и регионално равнище 
5. Процеси и закономерности в хидросферата 
6. Геосферите и формиране на природогеографските комплекси на 

Земята 
7. Природни ресурси и природоресурсен потенциал. Видове природни 

ресурси 
8. Ресурси на световния океан 
9. Алтернативни енергийни ресурси 
10. Природоресурсен потенциал и глобални проблеми 
11. Регионални аспекти на глобалните проблеми 
12. Съвременни аспекти на взаимовръзките в системата “природа-

общество-стопанство“ 
13. Възникване и утвърждаване на концепцията за устойчиво развитие 

на планетата 
14. Антропогенни изменения на природната среда и тенденции за 

устойчиво развитие 
15. Политики на ЕС за устойчиво развитие 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 11 клас ПП модул 2 
 
 

1. География на обществото, регионите и страните 
2. Същност и развитие на политическата география и геополитиката 
3. Геополитически концепции и модели за развитие на обществото 
4. Икономически концепции и модели за развитие на света 
5. Глобализация на политическите  и икономическите процеси 
6. Електорална география и електорално поведение 
7. Езикови семейства и езикови групи в света 
8. Географско разпространение на основните религии в света 
9. Социално-демографски процеси 
10. Демографски преход. Глобални и регионални тенденции в 

демографското развитие на света 
11. Демографски проблем и демографска политика 
12. Съвременните селища 
13. Развитие на урбанизацията в света. Урбанизационни процеси и 

градско развитие 
14. Политическа и икономическа организация на регионите в света 
15. Класификация на страните – критерии и показатели 
16. Типология на страните в света 
17. Международни и регионални конфликти на етнорелигиозна основа 

     18.Регионални конфликти. Регионални аспекти на глобалните проблеми 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 11 клас ПП модул 3 
 
 

1. Глобализацията и регионализацията като основни процеси на 
съвременното икономическо развитие. 

2. Макрорегионализация на света. 
3. Интеграцията – основна форма на организирано сътрудничество 
4. МОДЕЛИ НА СЪВРЕМЕННОТО СТОПАНСТВО. Организация на 

стопанската дейност в различните модели 
5. Пазарното стопанство – развитие и бъдеще 
6. Международните икономически организации – фактор за 

преодоляване на стопанските различия . 
7. Съвременни процеси и икономическо развитие. Модели на 

съвременното стопанство. Международна икономическа интеграция 
8. ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ .Структура на 

външноикономическите връзки 
9. Нововъзникващите пазари – основен двигател на бъдещото 

икономическо развитие . 
10. ДИНАМИЧНО РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ. 

Международният туризъм – съвременна форма на стопанско 
развитие . 

11. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА. 
Световна енергийна система – електропроизводство и 
топлоенергетика 

12. Атомната енергетика – фактор в световната геополитика . 
13. ГОЛЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ В СВЕТА .Електропроизводство 

от възобновяеми източници и перспективи за развитие на 
енергийните проекти 

14. Съвременни приложения на високите технологии в развитие на 
стопанството 

15. Териториално разпределение на производството на високи 
технологии в света 

16. Перспективи за развитие на високите технологии като основен 
фактор за съвременно стопанско развитие 

17. Високите технологии – предвидими предизвикателства пред 
човешкото развитие 



18. ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ . Транснационалните 
корпорации – продукт на процеса глобализация 

19. Проблеми и бъдеще на ТНК 
20. Транснационалните корпорации в търсене на по-добра 

конкурентоспособност развитие 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 11 клас ПП модул 4 
 

1. Географска идентификация на Евроазиатския регион 
2. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Северна 

Европа 
3. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Западна 

Европа 
4. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Южна 

Европа 
5. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Централна 

Европа 
6. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Източна 

Европа 
7. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Централна 

Азия 
8. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Далечен 

изток 
9. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Среден 

изток 
10. Териториална диференциация на Евроазиатския регион. Близък 

изток 
11. Вътрешнорегионална икономическа интеграция 
12. Интеграционни процеси на Балканите 
13. България в регионалната интеграция 
14. Бъдещето на Евроазиатския регион 
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 11 клас ИУЧ-ПП 
 

1. Административно делене на България. Икономическо райониране на 
България 

2. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Югозападен регион 

3. Характеристика на стопанството и социалната среда на Югозападен 
регион  

4. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на Южен 
централен регион  

5. Характеристика на стопанството и социалната среда на Южен 
централен регион  

6. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Югоизточен регион 

7. Характеристика на стопанството и социалната среда на Югоизточен 
регион  

8. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Северозападен регион  

9. Характеристика на стопанството и социалната среда на 
Северозападен регион  

10. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на Северен 
централен регион  

11. Характеристика на стопанството и социалната среда на Северен 
централен регион  

12. Характеристика на географско положение, граници и големина,  
природни ресурси и природна среда, население и селища на 
Североизточен регион  

13. Характеристика на стопанството и социалната среда на 
Североизточен регион  
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                                              К  о  н  с  п  е  к  т 
        За изпит по  География и икономика – 12 клас  ООП  
 
1.Географско положение, граници на България 
2. Релеф на България 
3. Полезни изкопаеми 
4. Релеф и полезни изкопаеми 
5. Фактори за формиране на климата в България.Климатични области в 
България 
6. Води на България  
7. Почви в България 
8. Растителност и животински свят 
9. Природни ресурси на България 
10. Дунавска равнина 
11. Старопланинска област 
12. Краищенско- Средногорска област - Задбалкански котловини, Краище, 
Средногорие 
13. Тракийско-Странджанска област 
14. Рило-Родопска област  
15. Черно море. Българско черноморско крайбрежие. 
16. Брой, разпределение и движение на населението 
17. Структура на населението 
19. Държавно устройство и управление на България 
20. Население и  селища  
21. Национално стопанство – структура, фактори и показатели  
22. Първичен сектор – Земеделието  
23. Вторичен сектор. Енергетика 
24.Металургия и машиностроене 
25.Химическа промишленост 
26.Лека промишленост в България 
27.Хранително-вкусова промишленост на България 
28.Третичен сектор. Транспорт и туризъм  
29. Югозападен район 
30. Южен централен район 
31. Югоизточен район 
32. Североизточен район 
33. Северен централен район 
34. Северозападен район 


