
УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
IX КЛАС, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

(ПЪРВО РАВНИЩЕ) 

1. ОБЩО llPEДCTAIШIШ НЛ YIJEБIIЛTЛ IIРОГРЛМЛ. 

В IX юшс се изучава системен курс но Обща география и шш1ишшш с 11рсuбшщава
не на обществено-1·еоцJафското 1ю3шш11е. U 11ачшюто му е 'Jастъ11сно 1пучаш111сто на 
пр11родната структура на Земята, а сJ1сд нс1·0 населсш1ето, селищата, 1юm1п1•1сската 11 

стованската ор1·аюшщш1 на общеслюто, 1·сu1·рафсюпе рспю1111 11 страни в тях. В V, VI 
11 Vll юшс учешщите са изучшзали Земята като шшнсл1 и неiiния 11р11рuдсн обл11к, а 
също география на конт11нент1пе. Това осш·урява добра ем11нр11ч11а бюа ·ш ус11сш1ю 

изучаване на курса в IX клас, като 11редшш111тс 3шшш1 се обобщавш~ рюш11ряuат 11 

задълбочашп. По този 11ач11н •1рез 1юв1пе знания се сп1п1 до ново, 1ю-~н1соко 11ауч11u 

равнище. 

Крайният резултат включва както теоретични (теорни, закономер11ост11, щн1нщш11, 

основни нонятня), тш<а и метод11 11ески ( с1юсобн за деiiност) ·3шшия и уl\1ения. 
Главната цел е да се нродъшки формиране·10 на 1·ео1·рафската култура на учс111щ1пе 

чрез шучаването на природната структура на Зеl\lята, нриродноресурсння 1ютсшн1ш1, 

110тп11•1еската 11 соцншню-нко1юм н ческата организация но обществото, 11аселе1111с 1 u, 
селнщата, спшанството, гшш111пе гео1·рафс1<11 репю1111всветu11 стра11и u ·1ях. По-конк
ретно целта на курса е разкр11вш1ето на l\1I1U1·006pю11eтu в света, сы1ътстuшю с остри 

проблеми 11 11ропшоречш1. По то:т ш11 11111 в цяJюспшя курс на 0Gу 11еш1е ~·сографшпа 

разглежда редица нроблеми 3аедно с друг11 науки като история, G1юJюп1я, ХИl\ШЯ, фи

зика и т.н. 

Обучението но География и шш1ю.шиш в JX клас до11р11нася за: 
• Придобнване на умения и навици за самостоятелна работа и 1·сографсю1 аншшз на 

съвременните процеси и явления в света; 

•Развиване на 11uзнав:пелшпс снособ11ост11 на учениците - ;юп1•1ескu мислене, наб-

людатешюст, памет, реч и др.; 

• Усвояване на общочовешюпе це1111ост11; 
• Разшнряване на екшюг11 111нпа нм кyJl'lypa. 

Формиране на умения за работа с репюнална геu1·рафска литература, uф11щшшю 

пр11ет11 международни и държавни документи; съставяне, оформяне и аналш на карт

ни и статнстнчески юто•шици и други информационни матер1tал11 за 11рщюдата, насе

лението, световното стонанство. 

Курсът но Гео."zюфия и шш1юJ1t11ш в IX кш1с не само до11ринася за формиране на 
географската култура на учешщ11тс, но 1111н1е и uажва роля в нроцеса на J111ч1юст11ша и 
социалната им реалнзацня. 
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11. ЦЕЛJI llЛ OБYttEHllETO 110 ПЮГJ>ЛФШI ll llKOllOi\JIШЛ IX KJIЛC
llbl'lIO l'ЛlШllЩE. 

Целите на uбу•1сю1етu 110 Гсо;рафия и шш1ю11шш в lX клас са: 
•Да се изяснят uс1ю1ш11те зако1юмер1юсти в разв11п1сто на 11рщюдата чре.~ усвоява

не на с11стемн11 знания ·.ш 1·со1гафсюпе особе11осп1 на Земята като 11J1ш1ел1 от Сиы1че

вата система; 

•Да се ршкрият В3Ш11\Ювръ:иште на щн1родата с човешкото общество, юпu се ак

цевп1ра върху е1ю1101·11ч111пе 11роб11ем11 с ошед устойч11вото разв11т11е на 1 е01·рафсю1та 
среда; 

•Да се усвои система от научни 311ш1ш1 за комrшекса - 11рщюда, насене1111е, стш1ш1-

ство, региони и r·радове - в J'Jюбале11, репюшшен и нuщю1шлен обхват; 

• Да се нридобият умения и ш1шщ11 за самостоятеJiна работа 11 1·е01-рафсю1 ш1ш1113 
на съвременшпе 11роцсси 11 яш1е11ш1 в света; 

• Да се донрннесе за разв1п11ето на IЮ]Наватешште с11особ11осп1 на уче1шшпе -
лш·и•ню мис11е11е, набтодате111юс·1~ ш1мет, реч 11 др.; 

•Да се съ:щадат у у 11ешщ1пе 1юзшшатеш111 с11особ11ост11 и качества за работа с гео1·

рафски текс·1~ документи, 1<арл1, статистически матер11а1ш 11 др.;,.. 
•Да до11ринесе за ориент11рането на учешщнте н съвреме111111те 1юmпнческн, 11ко

номи•1ески и културни събrпня; :ш форм11ра11ето на крrп1J1ню м11сле11е; 

• Да осмислят значе1111ето, мястото 11 ршшта на I'СОl'рафсюпе 3шш11я като една ос
новна, неотменима част от съдържанието на 11юбашнпе 11роблем11 на съвремешюстга; 

•Да се рюкрие 11ршюж11мостта на знанията и уменията 1ю Г'со<'/юфия u uко110.н111ш 
в стопанския, 1ю1шти 11еския 11 култур1111я живот на човека. 



111.Очдкедни РЕЗУЛТАТ!f IV. УчеБно СЪДЪРЖАНИЕ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ЯJ\Рд НА УС Очаквани резуmати на ниво учебна проrрама Очаквани резуmати по теми Основни нсеи Контекст и 
8ыможност:.t за 

между пред-

\ понятия дейности (за 
метни зръзки 

uялата nporoaмa) 

Ученикът mоябва да усзои: • Обект и На ~енщrа 

Тема 1: Р°Ззвитие и С"оsременна струкrjра на геоrрафската предмет на тоябвада r;~ 
ЯДРО No 1: 

наука. географията ~ 
ПРИРСДНА 

Очаквани резултати: • Системен выможноr:т 
СТРУКТУРА И 1. Дефинира сбе!<Та, r;~:едмета и съаременната струКJУРа на подход да: 
PEC1PCit НА географската наука • Хуманизация 

1 ЗЕ.'.IЯТ>. 2. Проследява тенденциите е развитието на географската нау~а - • Икснсмизация Разг~ежда 

хуманизация. икснсм11зация. еi<ологизация. • Еколсr'1заuия съвсеменната 

з. ОсъJнава несёхо,аимоСТ"а от приложението на схтемния cтpyкrflJa на 

подход е геограdюите ~зслепвания геоrраф и ята като 

Стандаfт No1: Тема 2: Г еосферен строе;к на Земята • Гессфера резуmат от Сфюика: 

Характеризира от~елните ~ехфери " npoue-::.tтe. Очаквани резултаТ11: • Атмосфера нейнот:> 

nроrдчащи в тях. 1. Знае :~ространеiвения сбхват и sещестзения състав на • Хидросфера развюие Г;;ави-а~.;:щ 

Очаквани резултати: отделните rгссфери • Литссфера 
~лън~еsа радиация. 

1. Обяснява геосферния строеж на Зе\lята 2. Познава основните nроцес:.1. rч:отичащи в отделните геосфер~ • Педосфера Набr:JСдава 3Т\ю:ферно 

2. Прави извоци за аръзките между ~ессферите" з. Разбира резултатите от взаимсдействията между reocq:ep11e nрисодни наr.яrане. 

npoцec:.tre, протичащи э тях 4. Анализ~ра таблиuен и графичен материаn за rессферите 11 явления. темщ:аr;ра. 

З. Осъзнава несбхсдимсстта ат i1рсвежданетс на прави 11зеоди характз~:ни оа МЪiНОСТ на -
наvцни изслеnвания на ret:c:Dei:итe 5. Осъзнава nо110011ното :::11ине7sо на ::емята някои гессфери эешес7аата. мерни 

Стандарт N!!Z: Темз З: nрироднк компоненти и комnлекс:.t на Земята • Природни 
еднниц;~, \\ЭГriИТНС 

поле, кснвекu;щ 
Разкрива закснсмерност~1Тi:! а Г<?!:графс:<сто Очаквани резулт:~ти: КС.\\ПЛекс;~ 

ИJЛЭС€НИе, 
разпространение на природните ксмnсненти и 1. Характеризира ос::бенсстите на природните компоненти и 

КСН!]еНЗЭIJИЯ 
врЪJките между тях. закономерностите а 7е;JИТсриалното им раwространение 

Наблюдаеа С химия: 
Очаквани резуmати: 2. ИлJСстрира с ,рш.1ерн зръзките между природните компоненти 

фиг.м1о1 за Самсропн11 
1. Разкрива особенсст:.rте на nрирод~ите и фсрм~1ранета на nрирсдните ксмnлекс:.t 

nри~:оцата i<a еr.ементи. съставни 
компоненти и ксмплекс'1 3. Анализира карт;;и и JРЭ<?ични 114атериали с nриродсгэографско 

Эемятз 1тнерали. 
2. Прави заклJСчения за sръ.:ю.\i'е \\еж,..nу природните съдържание ка~сонатю1 екал>~. 

компоненти и ксмплекс'1 .!: Дискутира зг.ияниеr.:: на ·:тоnанскзта дейнсст нз чсвека за 
sъг.1ена ~~1Сал~на, 

з. Осъзнава природното е411нсi80 на Зе!llЯТа :.~зuенението ~а nрирспните ко11r.оненти и комrJlекси 
?абоп1 в еК'АП , хим11зъ1о1 :ча sсnите и 

зт~ссфе:сния зыцух. 

1 

JЭМ'Ъi=СllТ<;Ла 3 
сксгнатз с:Jеда i 
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Стандарт №3: 
Сравнява природните зони на Земята и оценява 
техния природноресурсен потенциал. 

Очаквани резуmати: 
1. Съпос-:-авя природните зони на Земята 

2. Илюс;рира с примери значението на зоналността 
и азоналността за nрирсдното разнообразие на 
Земята 

3. Дискутира оскъдността на природните ресурси и 

необходимостта от раuионалнсто им използване 

Стандарт N!!4: 
Изяснява глобалните проблеми. свързани с 
опазването и рационалното използване на природните 

ресурси и околната среда: познава концеrщията за 

устойчиво развитие 
Очаквани резултати: 

1. Разбира същността. причините и последиuите от 
проявлението на сурсвинно-енерrийния и 
екологичния nроб~ем 

2. Анализира различни документи no проблемите и 
прави изводи 

3. Оценява значение;о на концеnuията за 

устойчиво развитие при ~ешаване на глобалhите 
екологични поослеми 

Тема 5: Природни зони на Земяrа 
Очаквани резултати: 
1. Разкрива особеностите на природните зони 
2. Познава основните геоrрафсхи закономерности ( зонаnl'ост и 

азоналност) 

~ Разкрива връзката между геоrрафското разпространение на 
nриропните зони и проявата на основните reorpaфci<и 

законсмерности 

Тема 6: Природноресурсен потенциаn на света 
Очаквани резултати: 

1. Разграl'ичаеа sидО!!еТе щ:иродни ресурси и па~навэ 
закономерностите в географС'.<ото им разпрос110анение 

2. Оценява природнсресурсю1я потенциал на Зем;;та 

З. Разработва реферат за алтернативни енергийни и ми~е~ални 
pecypc1t 

i . Осъзнава връзката между иксномическото развитие и 
nрир<11;норесурсния потенциал 

Тема 7: rлобални проблеми - суровинно-енерrиен и екологичен 1 
Очаквани резултат;\: 

1. Познава nричинw.е за възниксането на суровинно-€нерr1tйния ' 
проблем и пътищата за неговото решаване 

2. Илюс-:-рира с примери еко11оrичните nос;~едиuи от 
замърсяването на околната среда 

З. Анализира статистически материали и nраВ14 извоаи :а 
тенде~uиите е :.1зменението на окслна;а среда 

4. Знае принципите. целите и значеhието на концепцията за 

устойчиво развитие 
§_, Коментира дейността и ролята на международни 

nраеителствени и неnравителс-:-вени срганизации по 

проблемите на устойчивото развитие 

• Хоризонтална и 
вертикална 

зоналност 

• Азонаnност 
• Природна зона 

• Природно
ресурсен 

nотенuиал 

• Класификация 
на присодните 

ресурси 

• Алте;::нативни 
ресурси 

• Глобален 
проблем 

• Суроеинно
енеоr~ен 

nрсблем 

• Еколоrичен 
nрослем 

• Устсйчиво 
\ развитие 

С биология: 

Sиосфера, 

екосистеми. 

екологични фактори. 
разпространение на 

организмсвия сsят. 

биоми на сушата. 

природозащитни 

организаuии 

с химия: 

Видове замърсители; 

' химизъм на водите: 
екологиuен проблем 
С биология: 

Международни 

nриро,аозашит~и 

организаuии: 

еколоrдчен прсблем 



с.с 
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Стандарт №5: Тема 8: Природни рискове • Природен риех С Физика: 

ЯдРо№2: 
ГЕОГРАФИЯ 
НА 

НАСЕЛЕНИЕ

ТО И 

СЕЛИЩАТА 

Идентифицира причините за различни природни Очаквани резултати: • Класификация Електромаrнитни 
рискове (земетресения, наводнения. свлачища и др.) и 1. Дефинира понятието ·природен риск" на природните вълни; епицентър; 
последиците от тях 2. Класифицира природните рисиове в зависимост от причините рискове формиране на 
Очаквани резуmати: за проявлението им • Мониторинг времето (конвекция, 
1. Ра31раничава видовете природни рискове и 3. Изработва реферат за големи природни бедствия и адвекuия. инверсии. 

причините за тях ~иците от тях изпарение 

2. Проследява на карта районите с териториално 4. Познава правилэ:та на поведение при природни бедствия 
проявление на стихиИни природни явления 5. "Коментира възможностите за проrнозиране и борба със 

З. Осъзнава зависимостта на човека от природните стихийните природни явления 
стихийни явления и несбходиuосrта от борба с 
тях 

Стандарт№ 1 
Обяснява геодемоrрафските характеристики на 
населението в света 

Очаквани резуmати: 

1. Характеризира броя. гъстотата. движението и 

структурите на населението, еniическите и 

релиrиозни особености 

2. Анализира статистически картни и rрафични 

материали и прави изводи за различията в 

демоrрафските показатели 

Э. Осъзнава сложността на етническите и 
релиГ11Озните проблеми. необходимостта от 
толерантност при решаването им 

Стандарт№2 
Изразява отношение към демографския проблем и 
аргументира начините за неrовото решаване 

Очаквани резултати: 

1. Познава същността на демсrрафския проблем. 
2. Обяснява насоките на демографската политика в 

различните части на света. 

3. Предлага m,тища за решаване на демоrрафе'~ия 
проблем. основавайки са на концепцията за 
устойчиво развитие. 

Тема 1: Населението в света 
Очаквани резултати: 

1. Знае сснсвните П!Жазатели, характеризиращи движението на 

населението. и обяснява териториалните им различия 

2. Разrраничава видовете структури на населението и разкрива 

връзката иu с движение на населението 

3. Анализира графични материали. предстаsящи половс
възрастоеата струкtура на населението 

4. Разкрива връзката межщ демоrрафските показатели и 
социално-+1ксномическото раэаитие 

5. Коментира тенденциите и динамиката на демоrрафските 
показатели на разли'-'ни страни и формулира изводи 

Тема 2: Демографски проблем и демографска политика 
Очаквани резуnтати: 
1. Обяснява причините за възникването на демсrрафския 

проблем. 
2. Разrраничава различните аспекти на де1,1оrрафския проблем и 

териториалното им проявление. 

3. Анализира rраф1чни wатериали. представящи полово

възрастоваrа структура на населението. 

4. Дисi('fТира демсrрафската пслитика в С'Траните с различно 

икономическо развит~е 

5. Доказва връзката ме:«Ду демоrрафския ~роблем и други 

rлобаr.ни nрсблеми на човечес-nзото . 

• Движение на 
Работи с-ое 

населението История: 

(естествен и 
СТаТИСТ~1ЧескИ 

Население. етнос, 

механичен 
материали 

народ, етнсrрафсхи 

прираст. rрупи 

миrрации) 

• Структура на Фклосо~ия: 

населението Дис~<риминация. 

• Човешки сеrрегация. религ.~и 

ресурси 
. 

• Икономически Литеоа:r:та: 

активно Езикови семейства 

население 

• Полово-
възрастова 

пирамида 

• Демоrраq>ски 
Изработва 

проблем 

• Де1,1оrрафски rрафични 

взрив 
модег.и 

• Демоrрафска 
политика 

• Демоrрафска 
ситуация 

-----~··----·- -- .. • „„ ···--·-·--·-··----""··· ·-·---··--·----·------------------------------~ 



Стандарт№З ~ Демоrрафските различия в света 
Работи с Сравнява демоrрафската с~пуация в различните части Очаквани резултати: 

на сsета 1. Съпоставя демоrрафски показатели на различни страни документи и 

Очаквани резултати: 2. Анализира статистичти и rрафични материали и формулира извежда 

1. Разкрива причините за различията на проблеми тенденции 

демоrрафсхата ситуация в различните части на 3. Доказва връзката между демоrрафския взрив и други глобални 
света проблеми на човечеството 

2. Анализира демоrрафската си-:уация с помощта 

на различни информационни източници 

з. Съпоставя демоrрафски показатели на различни 
страни и формулира изводи 

Стандарт N9 4 Тема 4: Геоrрафия на селищата • Класификация 
Наблюдава 

История: 

Прослецява възникването и развитието на селищата и Очаквани резултати: на селищата Възникване и 

промяната на функциите на rрадовете 1. Разкрива факторите за възникване и развитие на селищата филми за големи 
развитие на 

Очаквани резултати: 2. Класифицира rрадоеете според функциите им 
rра,сове в светз 

селищата 

1. Проследява развитието на селищата 3. Обосновава връзката между историческото и икономическсто 
2. Знае типовете селища и техните функции развитие на rрадовете и промяната на функциите им чрез 

3. Коментира nерсnективите за развитие на проучване на градове no избор 
различните типове се.~ища 4. Оценява предимствата и недостатъците на rрадския начин на 

живот 

Стандарт№5 Тема 5: Урбанизация • Урбанизация 
Дискутира Представя развитието и териториалните особености Очаквани резултати: • Аrломерация 

на урбанизацията и коментира проблемите, свързани 1. Проследява развитието на урбанизацията • Меrалоnолис проблемите на 

с нея 2. Илюстрира с примери връзките между урбанизацията и урбанизираните 

Очаквани резултати: икономическото развитие "' територии 

1. Знае същността на урбанизацията з. Характеризира t,Рмите на урбанизация 
2. Разrраничава особеностите на урбанизираните 4. Проследява на г rрафската карта урбанизирани територии 

ТерlfТории в различнlf!"е части на саета, хато 5. Оценява полсжителните и отрицателните страни на 

определя проблемите им урбанизацията 
з. Дискутира проблемите на урбанизираните 

територии и обосновава насоки за решаването 

им 



Стандарт № 1: Тема 1: Политически системи • Политическа 
ЯдРоNоЗ Представя съвременната полит~еска карта на Очаквани резулrати: rеоrрафия .1 

Политичес· света като резултат от глобалните политически 1. Познава същността на държавата и особеностите на еидсвете • Г еополитика 
КАИ СТОПАН- процеси: коментира реrионалните конфликти и държави и политически системи • Г еостратегия 
СКА ОРГАНИ· причините за възникването им 2. Проследява формирането и изменението на съеременната 

ЗАЦИЯ НА Очаквани резулrати: политическа карта на света, разкривайки факторите за 

ОБЩЕСТВОТО 1. Познава същността и значението на изменението Я 
политическата rеоrрафия, rеополитиката и 3. Посочва районите с регионални конфликти, изяснявайки 

\ 

ГЕОГРАФИЯ геостратеrията пw,.~ините за аъзникsането им 

НА 2. Характеризира ОСООеНОС7'.!Те на основните 4. Анализира връзката между геополитика. гесстратеr.~я, политико-

световното политически системи гесrрафско положение. иконсмогеоrрафско положение 
СТОПАНСТВО 3. Коментира съвременните 11эменения на s. Обосновава значението на политическата rеоrрафия и 

политическата карта на света и насоките за геостратеrията за развитие на световното стопанство за 

лреоцоляване на реrионалните ~онФликти поеодоляеане на оеrионалните конФnикти 

Стандарт N!!2: Тема 2 : География на световното стопанство • Саетовно 1 

Разбира основните механизми на пазарната Очаквани резулrати ; стопанство 

икономика; степенува no значимост факторите за. 1. Познава същността на световното стопанство и съере~енния му 
развитие на световната cronaнcmo rеоrрафски wцел 
Очаквани резулrати 2. Определя ролята на прироцноrеоrрафските и р~!р:ните 
1. РаэКРива същността на световното стоnанстео фактори. соuиа.1но-икономическите. научно-iехниuесхите и 

1 
1 

2. Познава основните механиэuи на пазарната еколоr.~чни фактори, като ги степенува no знаuимост 1 

иконоuика 3. Характеризира белезите на пазарната с;оnанс-;ю и ра:;бира 
3. Оценява ролята на научно-технИ'!еските и неговите механизми 

екологичните фактори за съвременното 4. Коментира пазарното и централизираното стопанство uрез 

развитие на стопанството основните показатели 

5. Коментира съаре'-lенните ссuиално-икономически r.роолеми и 
арrументира ;n, i11Ша за ;яхнато решаване 

1 

1 

1 1 



-· 
Стандарт №З: ~ : География на световното стоnанс;во - сектори и • Първичен сектор 
Групира икономическите отрасли по сектори: отрасли. първичен сектор 
първичен (,Добивен), вторичен (обработващ). Очаквани резултати: 
третичен (обслужващ) и характеризира тяхната 1. Знае струкrfРата на първичния сектор (земеделие. добив на 
териториална структура. nолезни изкопаеми. дърводобив. лов и риболов) и факторите за 
1. Разкривэ струкrfРата на световното стопанство неговото развитие 

по сектори и no отрасли 2. Характеризира земеделски отрасъл по алгоритъм 
2. Характеризира стопанските отрасли no З. Анализира статистически. rрафични и картоrрафски материали и 

алгоритъм прави изводи 

з. Характеризира териториалните разположения 4. Определя различията в развитието на земедел~ето в страните с . Вrсричен 
на струкrfрооnределящите отрасли на различна степен на икономическо развитие сектор 
световното стопанство 5. Комекrира проблемите на първичния сектор и предлага пътища 

4. Ксментира проблемите на отраслите от трите за решаването им 

сектора и npe!Jлaraт насоки за решаването им ~: Вторичен сектор 
Очаквани резултати: 
1. Знае същност;а, значението и структурата на вторичния сектор 

(енергетика, металургия. машинqоене и металообработване, 
1 

химическа промишленост. производство на строителни 
1 

материали и строителство. дървсnреработване, цеЛ'fЛозно-

1 

1 
хартиена. лека и хранително-вкусова промишленоС":') . Третичен 1 2. Характеризира струк:урооnределящ отрасъл no алгоритыА 

1 
сею-ор 

1 

Э. Определят основните фактори за териториалното разnоnожение 1 
на металурr>IЯТа, машиностроитеnната и химическата i 1 

промишленост 

4. Оценява nрестру!<iурирането на r.ромишлеността на страните в 
прехода към пазарна икономика 

5. Коментира тенденциите в разеи;ието на енергетиката и 
машинос;роенето 

Тема 5: Третичен сектор 

1 

Очаквани резуmати: 

1 1. Знае същността. оссбенсстите. фактсрите иR'Руюурата на 
третичния сектор (транспорт и съсбщения. търгоеия, туризъм. 

1 1 наука и куmура, образование, здравеопазване. c:1r1 рност и 
1 отбрана. сnорт) 

2. Характеризира основните отрасли на третичния сектор -
транспорт. ~уризъм по алгоритъм 

! 1 
3. Анализира статис-;:~чески и rрасрични материали и картосхеми и 

формулира изведи 

1 
4. Доказва значението на отраслите на третичния сектор за ' 

жизненото равнище на насгле+iие7о 1 1 

i ! s. Ouetiяea значението на науката и осразованието оа социално-

1 икрнсмическото оазеиrие 
1 



Тема 6: Полюси на световното стопанство 
Очаквани резуmаrи: 

1. Знае причините за значителните различия в социално-

икономическото развитие на страните в света. 

2. Обяснява най-характерните черти в икономиката на САЩ, 

страните в ЕС и на Япония. 
З. Анализира статистически и графични материали ~ форщлира 

изводи 

4. Групира развиващите се страни. отчитайки степента им на 

\ социално-икономическо развитие 

5. Оценява значението на съвременната география за изучаването 
1 ~а различията по региони 

Стандарт №4: ~: Глобални проблеми на съвременността 
Излага знания за mобалниrе проблеми на Очаквани резултати: 
съвременността (суровинно-енергиен, еколоrnчен. 1. Обяснява причините за възниюзането на С'fРGвинно-
продовоnстеен и др.) и арrумеНТi!ра пътищата за енерmйния. продоволствения. еколоrичния и демоrрафския 
тяхното решаване проблем 
Очаквани резултати: 2. Раз1<рива роля-та на концеnцията за устойчиво разеитие за 
1. Познава глобалните проблеми на решаване на mс:балните проблеми 

съвременността и тяхното териториално з. Обосновава значението на географията за решаването на 
проявление mобалните проблеми 

2. Разглежда глобалните nроблеми като резуmат 4. Разработва есе и реферат по nосоцените nрсблеми 

от взаимодействията в сисrе!.lата nрирода -
общество - сrоnанство 

3. Обоснсвава предложения за решаване на 
mс:балнкте nрсблеми. изхождайки от 
концепцията за устойчиво развитие 

Стандарт №5: Тема 8: Световни регионални и международни организации 
Обяснява nринциnите на международното Очаквани резуrттати: 

сътрудничество и дейността на някои международни 1. Обяснява принципите на междунароаното сътрудничество 
организации: прави заключения относно роляrа на 2. Знае-дейността на ООН. ЕС, ЮНЕСКО, НАТО 
·глобаr.изацията" за нарастващата зависимост э. Сбос1ЮВава ролята на международното сътрудничество за 
между страните. опазване на световния мир и за преодаляеане на реrионаnнкте 

Очаквани резутати: конфликп1 
1. Излага знания за международни организации - 4. Осъзнава неООходимостта от разширяването на ЕС за страните 

ООН, ЕС. ЮНЕСКО. НАТО от Източна Eepona 
2. Обяснява ролята на ;лобализацията за 5. И:~rотвя реферат :ia дейнсстта на основните международни 

съвременното развИТ!1е на общесmото и организации 

стоnанството 

3. Обсснсваеа несбходимосттз от междунароцно 
сътрудничество в съвременната геополитиче<:ка 

обстановка 



ЯдРОNо4 

ГЕОГРАФСКИ 
РЕПЮНИВ 

СБЕТА И 

СТРАНИ ВТЯХ 

Стандарт№1: 
Обяснява ролята на историческите 11 rеоrрафсх1Пе 
фактори за различията в развитието на регионите 
Очаквани резуmати: 
1. Познава rеоrрафС1<1Пе регионм в света 
2. Обяснява социаnнс>-икономическите различия в 

регион1Пе 

З. Оце.чява значението на регмонаnната rеоrрафия 
за nрогноэиране развитието на геоrрафскит е 
региони 

Стандарт №2: 
Характеризира особеностите на rеоrрафскиtе 
региони в света и прави изводи за техните 

специфични особености и проблеми 
Очаквани резуmати: 

1. Характеризира географските региони по 

алгоритъм 

2. Коме~ира ~облемlfТе и перспективите за 
развитието на регионите 

Стандарт №З: 

Разкрива особеностите на стоnансmо10 на 
регионите на примера на избрани страни 
Очаквани резуmати: 

1. Познава сrруктурата на стопанството на всеки 

рел1он 

2. Разкрива контрастите в стоnансксто развитие no 
реrиони 

3. Описва особеностите но стопанството на 
регионите на лримера на избрани страни 

~ : Регионална география 
Очаквани резуmати: 
1. Излага· знания за обосоояването на историка-географските 

регмони на света и за значението на реrионаnната география 

2. Разкрива комллексното влияние на лриродните. историческите, 

икономическите. демоrрафСl!ите и политическите фактори за 

формиране на реrионите 

З. Разграничава географскиrе региони в Европа. Азия. Америка. 
Африка, Австралия и Окезния 

4. Изобразява на кар1осхема rеоrрафскиtе региони 
5. Коментира особеностите и проблемите в развитието на главните 

географски реmони 

~:Географски региони в Европа, .Азия и Америка 
Очаквани резуmати: 
1. Излага знаниR за специфичното в природата. населението и 

стоnансmото на все1<11 регион 

2. Анализира графични, картни и статистически материали и прави 
изводи ~ развитието на реr~сните 

З. Обосновава значението на международното икономическо 
сътрудничество за ра~итието на географските региони 

4. Посочва проявлението на ре!\\онаnните проблеми 

~ : Стопанско развитие на реrионите и страните в тях 
Очаквани резуrпати: 
1. Познава сrруктура;а на регионалното стопанство по сектори и 

отрасли 

2. Разкрива различията в стопанството на реmоните на nр11мера 
на избрани страни 

3. Дискутира стопанските проблеми на странитQ,,и формулира 
изводи 

• r есrрафски реrиони 

•Регионална 

rеоrрафия 

1 

С истсоияtа : 
Историчеtки 

фактори за 

създаването >f 
стопанското 

развитие на дадена 

страна: 

нсторпческ.~1 

СЪОifП!Я и 

ВШ!ЯЮ1е1'0 ИМ 

DЪрХ\' 

съвре~1еююrо 

състоя1ше на 

стопан.:-rвото на 

да2ена стv:1ш1 



Стандарт N!14: Тема 4 : Страни - типични представители на съотаетния реrион 
Характеризира 113бра1111 страни 8 реrnоните на Очаквани резуmати: 

основата на nроблемно.;;rрансведсмия nодход. 1. Познава алгоритъма за характерис-:-ика на страни 
Очаквани резултати: 2. Определя мястото но отделните страни а световното стспанстео 
1. Мотивира избера за изучаване на дадена по определени икономически показатели 

страна з. Сравнява страните по степен на икснсмичес~о разеитие. като 

2. Разкрива уникалното в нейния природен. посочва оещи и специфични особеност;~ за ас11ка една от тях 

демоrрафски и стопански облик на основаrа на 4. От~q;сява стопанската спеuиализация на изу4аеаните страни и 
nроблемно-странсведския подход\ очертава техните nробле!АИ 

3. Очертава нейната стопанска специализация и 
Факторите. които са я dюрмирали " 1 

Стандарт N!15: Тема 5: Глобални проблеми на съвременността и тяхното 
1 

1 
Очертава проблемите на реrо1оните и дискутира проявление по реrиони 

1 
решаването им съобразно концепцията за Очаквани резултати: 

устойчивото развкrие. 1. Дефинира проблемите на региона и ососеносrите в неrсвото 
Очакзани резултати: теритсриаr.но проявление 1 

1 
1. Очертава сnецифичните nробnеми на все~и 2. Степенува проблеми no значимvсr 

1 реrион и обяснява nриuините за а-ъз.-икеанетс З. Проучва опита на състе1етния ~еrисн ::а тяхното решаеане 1 
1 1 им 4. Разкрива зна'-!ението на меж.:rународното сътрудничество за 1 

1 1 

12. Разкрива и дис~<уrира rерпариапното решаване на реrиснаr:н~пе nрсбnе111и 1 1 

1 
1 

nрояеление на прсбnе'411те на асе~и i:;erAoн 1 ' ' 
Стандарт №1: Те\1а 1: Подходи и иетоди з с-оаременните reorpaq:c:.и и •Системен nсдхс~ С "4ЭТе11.атика: 1 

Рас::т1 с 1 ЯдРО N! 5 Познава оснсените подходи и методи з икснсмически нзследвания •Дистанционни 
сi5шсrгсrраф-

мсщз6. 

1 ГЕDГР~ФСУА съеременните географски и икономически Очакаани резуmати: методи КССО!::.!Нат·~а 
СКИ А 

1 
~ изследвания. 1. Характеризира основните nодхо.аи и vе;оди в rгографскюе и система, 

Очаквани резултати: икоf/Смическите изследвания 
ВЩШ!ЧНИ 

rесметрнчми тег.а ИКС·НОМИЧЕ<:· 
кэ.рr,1 1 

liA 1. Познава експедиционно- полевия 2. Осъзнава несбходимостта от nрило'4<е~иеТD на с;истемния (сФера. KOt1)iC. 
1 

ИН~СF~,IАЦИ'1 картографсхия- , сравнителния. статисn1ч~кия. подхсд в rесграфските и ;.,ко1<0:.1ичес~i!Те :.1::.сr.эдван11я •Линеен ~ащаб 
1 
цилиндър) i 

И РАБ.JТА С 

\ 2. 

математическия. баланссвия и дистанuионните Тема 2: Картографията и r1Юrрафското nо3нанне • К'артсграфски i 1 

НЕ1 методи Очаквани резултати: проекции 

1 ' 
1 

Разбира сж:темния пробле1,1но- 1. Познава мат:;;аr..;ческите елементи ;;а геоrраФс:<1тте карти 1 
и •Кnаснфикация на 1 2. Разграничава основните видове rесrрафсхи кар;;1 

1 
сrрановедския nопход rеографсхите карти 

1 1 
1 3. Осъзнава значен11ето на научните методи и З. Решава картографски задачи с геоrрафа<И коорд~нат11 и мащаёи Tonol',)ad:cкa карта 1 

подходи за р&.:Jаsането на редица rлобалr.и. 4. Умее дs рабоrи с топограq>ска карта 

1 

1 
1 

реrионапни и t,,tестни проблеми 5. Оценява зна..,ение;о на rеографскит~ каоп1 з \:а~nиuни обnасти 

на живота 1 i 
Стандарт N112: Тема З: Географски информационни сисrеми (Гi!С)-същност н 

1 · 

Г еограсрс:<а i 
' Лознава възможностите на recrpad:cxw.<! приложения инфсрмациснна 
1 :.нфсрмационни сисrеми (ГИС) и nрактическоrо им Очакаани резуmати: система (ГV!С) 

приложение в живота 1. ПоJнава същноmа на ГИС • Интегриране на 
\ 1 Очаквани резуrттати: 2. Разбира щ:укrурата на базите от даl'~И в п·с данни вГИС 

1. Гio3t!aea ПIС З. Знае осноени;е сt:лас7и на ,1~:;иr:сжен~е на П :с • Г еоинфсрм~и~1Qн-

1 
12. Определя сферпе на п~:;~1r:о:«ение 4. Осъзнава чесбходимостта от изr.ол;sането ~а със~еменнита ни rexнcnorAи : 

гесинсср.~;щнснни технслсrnи в ·к11ес<а i 



Стандгрт N!!З: 

Съпоставя rесграфски карти с различно тематично 
съдържание. 

Очаквани резултати: 

1. Анализира картодиаrрами, картосхеми и 

формулира изводи 

2. Оценява приложението на rеографските карти с 
1 р~з.лично тематично съдържание в различните 
1 

1 

ооласти на науката и nрактика;а 

j Стандарт №4: 
Аналюира с;атис;ически таёлици и rраф1~ни 

Те•да 4: Работа с информационн11 материали с географско и 
1 1 материали с геоrрафсхо и иконоимичесхо икономическо съдържание 1 

\ съдържание и прави изводи 
1 

1 
Очаквани ре3уmати: Очаквани резултати: 

\ 
' 1. Познава выможн~r.-ите за използване на 

1. Пщнава оснсвни-те източниuи на rесrрфска и икономическа 

о1'!етни и манови данни за г;юrрафските 
информаuия 1 

r:роцеси и явления 1 
2. Анализира полово-възрастова пирам.ща на 

1 
1 1 

з. населението 

з. Оuеняеа възможностите за прогнозиране на 

rеоrрафските проuеси и яеления въз основа на 
2. Прави бибЛ110графсхи nроучвания и със;авя специализирана 

статис7ически и rрафични матеаиаг.и 
rеоrрафска и икономическа библиоrра<;Jия i Стандарт № 5: 

Проучва и анализира ра::ли~ни видсве доК'у-~е~ти и 

1 з. 
1 

извлича информаuия от тях; съставя реферат и есе с 

rеоrрафско съдържан11е 
Извr:ича и ана, :изира rеоrрафска и икснсмичес~ инфсрмаuия от 1 

Очаквани резултати: 
различни източници 

\ 1. Ана~изира текстсве от различни изтсчниuи -
ВС1*1ЩН€ВНИЦИ, списания. стаТИС7ИЧесКИ 

сnравоун;щи, rеоrрафски и научни тр:дове .i. Състаея реферат и есе no зададена тема или проблемен аъnрос 
>1 Т. Н. 

2. Познава ссноените изисквания за съставяне t".a 1 
есе и реферат с recrpaфcxo съдържание i 

3. Коментира есета и реферати с гесгра<:;Jско 1 
1 
1 

съдъо'!<ание 1 i 



У. CllEЦllФIPlllJI METOДJI 11 ФOl'l\111 llЛ ОЦЕШIВЛllЕ llЛ llOCТllЖEllllHTЛ 
НЛ PIEfflll(Л 110 llРЕДi\Н:ТЛ В СЪОТLШТllШI КЛЛС (l'ЛIИШЩЕ). 

Прн оцснява11с 11а 1юсп1же1111ял1 на учсш1ю1снеuбхuднмо11·шо11:.~uа11сн1 на р;лml'1-

н11 фupl\111 с u1лед създава11сто на свободна 11 11ы11ю11с1ша 11·.н~ва 11а вссю1 у•1с1111к, 11а 

не1·ов11те 1юстшксш1я 11 възмuж11осл1. Проверкати трябва да от•1ст~.: 1юд1{J/ов1ш1а 11 р:п
в1п11ето на учен11ка, като 11р1юр1пспю се оценяват уl\1сн11яп1 11 1<01\111стс11пюсп1·1с му, 
фuрм11ран11 u щ11.щсса на uGy 11c1111c. Фuрl\111рш1сто и оцс11я11а11сто 11а умс1111ята с 11р<1к111-
ко-11ршюжен характер е 11р1юр1пст в срав11е1111с с фактшю1·шпа: 

• Орп1111п11рш1с 11осъщсствя~ш11с1ш собствената с11 у 1 1сб11а лсii1юст 110 1"1.~01 parjmя; 

• 1 Iр11до611ва11с 11 11з11ш1·11ш11с 11а 1 со1·рафска 1111формшщя, с11особ1юст ·3а 1 ворчсска 

деiiнuст; 

• Анш111з на с11туацш1в11рщющпа и обществото 11търсс11с11а 11\)ШНIJJllll рсшс1111я; 
• Изграждане на собствено 1\111с1111с 11 оценка :щ дсl\101·рафсю1, сто11<111с1<11 11 11ш111п1-

ческ11 11роблем11; 

• Участие в дсiiнuст 1ю 1п1ю11·нтнс, възстшювявш1с 11 обоппявш1с 11а 11р11рон11ата 
среда - в семсiiслюто, учшшщсто, ссш1щето. 

Уч11телят трябва да 11одход11 к1,J\1 11ровсрката 11 оцс111шп1 ш1 :J11а1111ял1 11 особс110 11а 
уменнята в ю.1чсспютu 11 на важс11 фактор :.ia ра·Jв11п1сто, ст11мут1рансто и 11р110Gщава
нето на учсн11ка в учсб11ш1 11роцсс. 

94 



УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
IX КЛАС, 
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 
(ВТОРО РАВНИЩЕ) 

1. ОБЩО Ш'ЕДСТЛШШЕ llЛ YIШJ)JIЛTA lll'ОГРЛМЛ. 

Учебната щю1,рама 1ю п_'fЩЮ1/тя 11 111mmJ.11111ш :ш IX ю~ас - второ ршишще, е 11ред

назшt•1е1~а за за.Цы1ж1пешю11·1G11раеl\lа 11 11роф11ю1р:111а 1юд1·отош<а 11а у•1ен11ц1пе u СОУ. 
Тя отразява необход11м1пе съпьржатетш 11роме1111. 1<011тu се 1tзвh1шншт в обра:ншал:т1а

та с11стема. Гlредш1:шаче11а с за уче111щ111е, кu11тu 111\ШТ 1ю-зады160•1е1111 1111л:реL·11 ·1а сы~

ремснната 1·ео1·рафска карп1ш1 на света 11 дава възl\южност да се ~жшрш1т 1ю-ншюспю 11 
взаимоuбусJ1ове1ю 1·ео1·рафсюпе ас11ектн 11а 11pu6JICl\t11Тc на съвреl\1еююстп1. Профш111ра

ното обучение 11ред1юш1п11ю-ш11рою1 l\lсждунредмепш ш11е1]ХtJ11юс·1~ разкршш в още 1ю

голяма степен връзюпа на 1·ео1-рафш1та 1шкго с обществе1111тс, така 11 с щтрощште ш1ук11. 
В резултат на това уt1ешщ11те ще 1юлу 1шг възl\юж1юст за фuрм11ра11е на е.шш 1ю-ця11ос

тен, съвременен научен свстшлед 1ю )\Ш'.mенu важшпе пюбашш 11роблеl\111 11а съвреме11-

ностrа, която ще Ш\1 осшури m1ч1ю мнение и акпшна 1гажд~ска 1ю·шц11я 1ю тях. 

11. ЦEJlll llЛ <ШУЧЕIШЕТО rю ГЕОП'ЛФШI н 111\0llOi\tl.ШЛ в l:X l\.llЛC
BTOl'O l'ЛШШЩЕ. 

Целите 1н1обу•1еш1ето11р11 заJ-tЪJ1ж1пеJ11ю11·зб11расмата н 11рофш111ра11ата 1ю;н·u·1овю1 

110 Геогрт/тя u шш11ш1шш в IX ю~ас са: 
- Да се разшири, зады1бо•ш и конкретизира ге01·рафската култура на у•1еншщте 'ja 

няко11 сложни 11роблем11 на съвременното 1·ео1·рафско 1юз1-нш11е, п1х11:.т.1 съвреl\1е1-1ш1 

регионална структура, щш•шн1пе, които 1·и нораждат, 1<акто и научшпе 1юдхош1 11 сред
ствата за тяхното решаване; 

- Да се 1юсп1п1е ра311ип1е 111ю111<рсплнране1ш 1·ео1ршjJсю1я 1юд'юд като ос1юве11 е.11е

мент на общата кутура 11а уче111щ11те, коiiто ще 11r.1 осш·урв необхощll\lата ком11ете1п1юст 
11ри обнсненнята и ш1ш111'31пе на бър:ю щюме11я11щл1се1·еш·рафска деliстшпешюст в света; 

- Да се из1·р1щи 11 усъвършс11ства системата от уl\1с11ш1 за: обобщенш1. за саi\юстш1-
телно осм11стше на съществс1юто в отдешште тсм11, разкр1шане 11 обясняване 11а 11р11-
чин1-10-следствените връзки на 113у•швш111те 11pu6J1eм11, 11ронес11 11 яш1еш1я; самостоятен
но ра3крнване на между11редметните връ·лш; ар1·уменп1ршю и JЮПРНЮ 11злш·ш1е на зна

нията в обобщен вид; аш1шп11ране на граф11чн11 н статистически матср11шш с гео1·1х1фско 

и ком1шекс1ю съдържание 11 11равене 11а ювод11; съставяне на реферат 11 есе с 1·ео1,рафско 
съдържание; изготвяне 11а уче1111чес1ш 11рuект11 с 1·еш·рафска и 111<011оl\111чесю1тef\tal11ка; 

самостоятет~а работа с до11ы1111петш 11ауч11а 11 с11равочна ш~тература 1ю l't~о1гафт1: 
- Да дощншесе за ек0Jюп1ч1юто въз1111л11111с на учсш1шпе; 

- Да до11ринесе 'Ja uр11с11т11рш1ето 111\1 в CЪB\)Cl\ICllllllTC l!OJllПll'ICCKll, 111\01/0f\lll'ICCIOI 
и куJ1тур11и събитш1; за фuрм11рu1-1ето на кр11п1ч1ю м11сле11е; 

- Да се осмислят 31шчеш1ето, мястото 11 рuлята на гсu1рафсюпс з1ш1111я ю110 една 
основна, неотменима част от съдържшшето на ~:нuбалшпе 11роблеl\111 11:1 съвреl\1сн~юст
та; да се разкрие важното 11ршюж1ю ·зш1че1111е на 1·ео1'}1афската наука 1111рею1:-.1ствата11а 

11рофилираното обу'lе1111е в бъш·арското у 1 111J111ще. 



111. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ . IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

1 2 3 4 5 8 
ЯДРА НА 

1 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
УЧЕБНОТО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕ~~И Основни нови КОНТЕКСТ И ме;~щnРЕдl.tЕТНИ 

СЪдЪРЖА•НИЕ понятия ДЕЙНССТ'.1 ВРЪЗКИ 

1 
Ученикът трябва да усвои: На 'tченика т11ябва .;ia 

Ядро№1 се даде възможност 
1 Диференциация и\ Природна Стандарт N2 1: Обяснява процес;1те на глобап11ото Тема 1: Актуални проблеми 8 разsитието на . м; 

структура и затсr.ляне на климата и изтъняване на озоновия слей. съвременната rеоrрафия интеrрация а Истооия: 

реС'jрСИ Очаквани резултати: Очаква'ни резуmати: гесграфската • Раёсr~ э е~иr. i'!стсрия оа 

на 1. Разбира процесите на глобалното затопляне на 1. Излага знания за основните тенденции а развитие10 наука гесrра~С'.оое оприrия 

Земята кnимата на сьвременнзrа география • Насrюдава .1риродни 
2. Характеоизира факторите за затсnляне иа 2. Характеризира nрсцесите ча ;\ИС:ере~циация и . Меж,::.удис~:дr.г.и- явг.ения. характе::ни 

климата и изтъняване на озсновия сnсй интеграция на географското познание нарен no.i::xoд за някои rеосфери 
' 3. Оценява ролята на човека Ja rлсбалните з. Илюстрира с примери как rеографските изс.:~едвания 

1 
премени а атмосферата nодnомаrат решаването на rnавните еког.оrиuни . Експедиционни и . сг осиrjри ,::.ocrьn 

прсбnеми з сзета стациснарни де ,1нd;о~мациснни Биология; 

4. Осъзнава несбходимсС'r.'а от ксмr.лекснс изучаване наблюдения източr.ици Всден 'ръ;свсат 
на nрироцната среда Кръrсв~ат на 

Тема 2: Проблемът за rлсбалнитг к..1иматични . Сателитни . посети въгnерсда. 

промени платформи и сате- астрснсмичес~а ,А.нт~сrсген~и rрсме~~ 

Очаквани резултати: литни сбсsсватсрия в литсс:::ерата 

1. Знае факторите, които алияят на разпределението на изображения 
! енергията в с11стемата земна говърхнина-а„мссфера . Слънчева . ИJ~абот~ есе и 

2. Ра:збира nричинип~ за rлобалнста затсnляне на 
радиация реферат с различна 

климата и изтъняване на сзснсвия спой проёг.ематика Мат'!маr„ка: 

з. Прогнозиоа къде и какви ще бъдат псследиЦ14те ст . Парникови ~азсае Мащаб. ' 
Сrандарт № 2: Илюстрира с примери териториалното глобалното затопляне . Sещ8С'7За . Проценr. 
nрсявnение на сr,.,х11йн11те при~сдн11 яаг.ения .i Тема З : Закономерности в териториалното 

разрушаващи 
Премил. ксос;:::инатна 

анал1Ф1ра зъзмсжностите за борба с тях проявление на природните рисхове 
озснсеия сr.сй 

с;.с~ема 

Очаквани резултати: Очаквани резуmатм: . наблюдава филми 1. Проследява териториал~ота ~~:сяеnен11е на 1. Познава тектснсхите npoцec:.i и рисхаsете, ::эързани с . Природни и •а :;r;:и~с;:ни >1 
стихийните и nрирсдн11 явnения Филос::с:Ьия: тях 

антропоrе~ни с;ихийни явления 
2. Ссъзнава необходимостта от бо~ба със 2. Обяснява ">ричините за nрирш:;ните ;;искове Стнсшение uсве~-

стихийните и при-родни явления з. Прсследява на (артата зулканичните и земетръсните 
опасности и 

природа 

" Изготвя <артосхема на земетаъсни огнища э пояси в света 
рисхсве „, 

отделни реrАони 4. Познава възможностите за прсгнозиране на . Сеизмични зони 
стихийните nриро;:.ни явления и 11етоднте за бсрба с Фи:!иха: 

Стандарт № З: Познава nринциn1пе на ;:колсmuния тях 
Сеизмичен рис~ 

Механизъм на . 
"4Снитсринг и ссъзнава необходимоС':Та ат nero 5. Реагира оnrАмално а екс~емни ·~rуации nриро;,нита ~ис:;све 

Очаквани резултати: Тема 4: Екологичен 1~1ониторинr 
1. Разбиоа принципите на ексг.с111..,ния мсн11тср11нг Очаквани peзyrrrant: 
2. РэзГ])аничаеа зна ... ението ча ~~сnсr.!'<ния 1. Обяснява същността на е~слог;,чния мс~итсринг 

Глсбален 
. nссэ•'4 Уестната 

мсниrсоинг на различни нива 2. Характе~изщJJ ·:Т~УКТ'J\:атз на r1ационалн·Ая 
. 

Химия; 
F~!CC 

з. Сценява необходимсс7Та от •::";>.Jдаване на еколсГИ"ен мсhитс~инr 
екологичен Касбона;ни ~к31щ . .1ссг;~ 

! \ЮНИТОDИНГОВа (;~<:781\t<J на лскзглно. реr.tенално з. Познава сргзниза1.;'1ятз ~ фvнк411снисзнето ~а мснитор11нr Минесаrи. . 



и глобално равнище мониторинга 
и~следсвателс~а эамърситепи на . Йерархичl'!а лаборатория към водите, атмосферата. 

струюура на някой инс;итут на почвите, Ядро №2 Стандарт N21: Разграничава типовете 
нацио-налния 6,.\Н Химиэъм tia во:,ите 

Геоrрафия на выnроизвсдrnо и обяснява миrрациите на 
екологичен 

населението и НЭСSЛеtiиеТО Тема 1: Основни '"1nове възnро~uводство на мониторинг •Да работи със 
селищата Очаквани резутати: населението 

Сiатистжески 1. Знае ссмовните типове възnроизводство на Очаквани резултати: 
материаnи и Философия: 

населението 1. Разкрива връзките между типовете възпроизводство . Демоrрафс:<а формулира изеоди Ценност на куптурните 2. Сравнява типовете еъзnро11зводс;во на и геоrрафсхите, ;.,кономиuесхите и културно· пслиmка различия; 
населението психолоr.~ческите фактори •Да систематизира :.. Релиr~озен светоглед; 

з. Коментира съвсеменните миграционни прсцес;.1 2. Проследява на картата типовете эъзnроизводство на представя з граф1чен 
населението виц географска и Гражданско 

3. Обsц;нява причините за миграционните прсцеси 
икономичесха обоазование: 

4. Формулира изводи за демсгра<::схата с;.rтуация е информация Fолята на езиi<а. 
1 отдеr.ни рег'1они и С":"рани е тях религията. тоадиt.;;1:пе 
Тема 2: Миграции на насеnението •Да сюсет;.1 етнсrрафски 
Очаквани резуnтати: 

'1ЛИ прирсдонауuен Истооия: 
1. Знае развитието на миграционните nрсцес~ 

му1ей Традиции, бит, Кул;у~:а 
2. Обяснява причините за миграционните потоци Народ. Етнос 
3. Проследява на картата миграционпите потоци на 

населението 

4. Обссновава ролята на демографска-та полип1ка на 
Стандарт № 2: Познава типологията на селищата и решаване на миграционни проблеми 

•Да посети различни 
идентифицира формите на r~:адско заселване 

сеr.ища Очаквани резултати: Тема 3: Типоnогия на селищата 
•Да коме~тира научни 1. Характеризи~а типовете селища Очаквани резултати: • Градска агломерация ;екс;ове и дохумеtfщ История: 2. Разграни4ава формите на градско заселване 1. Знае l(l]аС;tфикацията на mповете селища 

съдържащи Начин на живот; 3. Коментира развитието на ;рад-<:ките 2. Разграни4ава rрадовете според фунl<Q!ите им 
географска и религиозни аяреания 

аглсмерации з. Изработва схема на селище 
икономическа Химия: 

ин<!JОрм ация Замърсяване на 
Стандарт N! 3: Сравнява положителните и 

•Да наблюr.ава филми въздуха и водите 
отрицателните страни на живота в урбанизираните Тема 4: Съвременни урбаниззционни проце1:и в света • Мегалсnолис за урбанизисани Фиnосоmия: 

1 

територии, катс провежда примери от различни страни Очаквани резултати: „ 
• Субурбанизация територии Модег.и rta со~с.r.но 

Очаквани резуnтати: 1. Разграничава основните типове урбанизация поведение 
1. Рi\збира блаrаnриsпните и небnаrсnриятни 2. Проследява на ~артата мегалоnсnис;!Те в света • r иnоее урбанизаt.;Ия Истоdt!я: 

последици за човека от развитие~о ма 3. Изготвя реферат за бъдещото раzзитие на Историчесхо разsитие 
урбанизацията мегаnоnоnисюе на rрадс11е1е 

Ядро N23 2. Сравнява типовете урбанизация в света 4. Осъзнава необходимосrта от регулиране на 
Политичесха и з. Ксментира еъзможнос::и за реrуnиране на урбс;низационните npcцecil 
стопанска урбанизациснните npoi.;ecи 
организация на 

обществото С"Тандарт N2 1: Дискутира политическите и . Да работи в екип икономическите събития в света Тема 1: Електорална rеоrрафи11 lинm~туции, партии, . Епектосат История: 
Очаквани резултати: избери/ . Да работи сос Политичес:си мсдеnи 1. Fазбиоа воъзхата и зависимостта 111eжt:v Очаквани оезvnтати: 

на •mсаеление: 
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ЯдроN!4 
Геоrрафсхи 
региони в света 

и страни а тях 

икономическото развитие и nолит!flесхите 

процеси 

2. Разграничава икономИЧ1ЭС1<Ите от политическите 
събития 

3. Оценява значението на географ-ските фактори 
за икономическото и nолиr<..~ческото развиr..~е 

Стандарт № ~: Обяснява ролята на 
специализацията, конкуренция-та и инвестициите за 

развитието на икономиката 

Очаквани резултати: 
1. Познава проявлението на специализацията и 

конкуренцията в различните страни 

2. Представя разликата между централизирано и 
пазарно стопанство по отделни показатели 

з. Дискутира проявлението на инвестициите за 
определени страни 

Стандарт К11: Сравнява сrеnента на стоnанс•о 
развитие на отделни страни по ОQЮвни социално-

икономически показа-тели, извежда проблеми и 

тенденЦ1-1и 

Очаквани резултати: 
1. Излага знания за социалнс-ик0ttомичесхите 

показатели 

2. Представя в табличен и графичен вид страните в 
света по иконо11tичесхи показатели 

3. Ко11tентира основните тенде.чции в стоnансхото 
развитие на географските реrис1<и и страни 

1. Осъзнава значението на електоралната география за 
всеки гражданин като бъдещ гласоподавател 

2. Анализира социологични анкети и nроrноэират 
бъдещи избори 

3. Коментира съвременни nолитичесхи събития и 
формулира изводи 

4. Представя в граф~ вид резултатите от различни 
избори 

Тема 2: Раз111m1е и специфика на световното 
стоnа11СТ11О 

Очаквани резултати: 
1. Познава териториа!\ната струКТ'/ра на световното 

стопанство 

2. Сравнява сnецифични особеносr11 на 
централизираното и nаэарното стопанство 

3. Илюстрира с примери връзката между 
специализацията, кснкуренцията и икономическото 

развитие 

4. Оценява значението на наr~<ата като главна 
производителна сипа 

ТемаЗ: Съвременни форми на международната 
икономическа интеrрацмя 

Очаквани резултати: 
1. Знае nредлоставките за извършващите се 

интеrрационни npoЦl!C'A в света 

2. Проследява появата и развитието на 
интернационалните и rлобализационни процеси в 
световното стопанство - трансмационални ~омпании 

э. Оценява регионалните особености на световното 
сrоnанство - ФАО, СТО, ЕС, НАФТА. ЕАСТ. 

4. Оценява nредимстватз на зоните на свободна 
търговия 

!!м!..t.Съвременни проблеми и теttденции в 
социално·икономичесхото paзвlfnle на страните в 

света 

Очаквани резултати: 
1. Анализира прll"ините за различнаrа стеnен на 

социапно-иконсмжеско развитие на страните в света 

2. Изработва графични материал11, изразяващи 
степента на стопансхо развитие чрез nоказаrеля 

брутен национален nродуl(Т на човек от населението 
з. Познава съесеменната клас-..~фихация на страните no 

стоnансхо развитие 

4. Сравнява страните no степен на икономическо 

. Електорална статистически развитие на 

Геоrраф1я материали и11СТитуциите 

• Мажоритарна Философия: 

избирател-на Демокрация; 
система правова държава: 

• Прсnорциснална закони; власr и 

избирателна свободи; права на 

система чсвека . Наблюдава \ . СпециализаЦ1-1я фиnми,показващи История: . КонкуренЦ1-1я стопанството на Стоnансхо развитие: . Инвестиции отделни страни н~ни и техничес:<И . Коопериране открития за наnре1rока 

на аrделните страни 

. Транснациснални 
компании 

. Зони эа свободна 
търговия 

Търговски 
. Работи в екип . 

стокооборот . Рабоl'\.1 с Истооия: 
/вътрешен 1-1 

recrpaфcx1-1 нау;ни Рэзеиr.tе на страните; 
външен 

самобитносr 
стокообсрст/ трудове . Вънwендъnг . Използва . Индекс на живот 

статисr..~чески . 6руrен 
мационален 

справочници 

продукт 

. Използва раэлИ<Jни 

инd:осмационни 



развитие източници История: 

5. Дисхутира проблемите на различните rрупи страни Стопанско развитие на 
страните; историческо 

Тема 2: Геоrрафия на регионите и куmурно развитие на 

Очаквани резултати: страните 

1. Знае географското положение, rраниците и 
големината на rеограф-схите региони и страни в тях 

2. Характеризира природноресурсния пстенциал на 

геоrрафскмте региони и страни в тях 

3. Познава населението на геоrрафските региони и 

страни в тях 

4. Обяснява особеностите в икономическото развитие Paбor.ic 
на географските региони и страни в тях всекидневници, 

Стандарт № 2: Анализира географските и 5. Разrраничава отделните географсхи райони в списания, 

Ядро№5 иконом"'4ее00е аспекти на регионалните конфликти избрани страни ПОЛИТИчес:<И И История: 

Г еографсха и Очаквани резултати: иконсмжесхи Военни конфл:.1кп1; 
икономическа 1. Излага знания за реrnонални конфликти статии роля на България за 
информация и 2. Обяснява rеоrрафскмте аспекти на регионалните Тема 3: Регионални конфликти мира на Sапханите 
работа с нея конфликти Очаквани резултати: 

3. Дисхутира икономическите аспекти на 1. Знае основните фактори за поява и разв~тие на 

регионалните конфликти регионалните конфликти 

2. Разrраничава видовете регионални конфликти -
Стандарт NI 1: С11СТематизира и представя в политически, ~:елиmозни. етнически, екологични и 

графичен вид географска и икономическа информация т.н. 

Очаквани резултати: 3. Изтъква значението на регионални;е конфликти за 
1. Изработва диаграми за различни производства разви111ето и стабилността на reorpaфcooe реrиони 

2. Построява полово-възрастова пирамида на 
населението 

3. Създава картосхеми по дадени nокаэатепи 
Стандарт № 2: Коментира научни текстове и 
документи. съдържащи reorpaфcxa и икономическа 
информация 
Очаквани резултати: Изработва реферат 
Стандарт NI 3: Разработва ученически проекти с 
rеогсафска и иконсмичесха тематика 



\'. CllEЦllФllLJllll i\IETOДll 11 ФOl':\111 llЛ (ЩEll.SIВЛIШ llЛ llОСТllЖ'IШШIТЛ 
llЛ YЧElllllC\ 110 ПРЕДl\IЕТЛ. 

Прсд1шде11шп 1ю-1·ош11\1 бpoii часове за щюфш111ра11а 1юд1п1ов1<а 1ю l'co,'/)(/</nm u 
uктюнmй1 в IX клас щша възl\юж1юст за 1ю-чссто 11 1ю-задълбо•1с110 11ровсряна11с 11 
оценяване на з1шнш1та 11 уме11шпа на учсшщ11те. Оцс11ява11сто 1ш раш111щс 11рофш111ра
на 11од1·отов1ш нада 1жш1ю върху 1·со1·рафс1<ата 1<01\111стс1п1юст 11а уче1111ц1пс, т.с. в1.,рху 

с11особ11остта 111\1 на базата 11а ус1юс1111 1·со1·рафсю1 311а11ш1 са1'vюсннпе111ю ;щ в1•~11р11с-
1\НП 11 01.:1\lllCJJЯT OTДCJlllll ТС0)1СП\111111 ll(ЮбJICI\111 На ПХН'\1афш1та, да 11'3ВЪJ1ШВ<IТ cpalHlll 1 С
ЛСН а11ш111з на разш1чшпе 1ще11 111ю1ще11ц1111, да 1лра:ншат 1<Jтл1ч1ю r.1и1.:J1c11c, да 1п11ш1-

зват 1.:11равоч11а тпсратура 11 самостоятсшю да разработват 11ауч11а те·щ. 
Оценяшшсто се 11звършва въ·J основа 11а 011рсдслс1111 кр1пср1111 ·н1 вся1<а дсiiност, с 

конто учс1111ц11тс са за1юз11ап1 11рс1(вщн1тсJ11ю. 

\'1. i\IETOДllЧECIOI YJ{ЛJЛllШI llO llРШIЛГЛIШТО llЛ У 1ШЫIЛТЛ lll'OП'Л:\IЛ, 

ПPEДllЛЗllNIEllЛ ЗЛ УЧllТЕЛНТЕ 110 ПЮП'ЛФШI И IШOllOl\1111\Л В IX КЛЛС
ВТОРО РЛIШJIЩК 

РаздсJt VI от учебната 111ю1·1х1ма 11ма 1н:задъшюпслс11 характер. У•111·1сJ11п с Иl\lат 
възl\юж1юст cal\111 да шбсрат мсто;щ, ко11тu ;щ 11:.~1юJ1:тат в своята работа. Трябва ita се 
11аблсп1е на uчаюзашпе рс:.~уJ1пп11 от 1<шю1ш 2 11 3, 1ю1по ще се ll'JIIOJпвaт 'Ja ш1с11я11ш1с 
в края на учебната 1·од1111а. Лкцс11тът трябва да 11а;щс 1н.рху yl\lc11ш11 а 11а у•1с1111111пс. 

Пр11 ядро No 4 „Гсо1·рс.нl1сю1 рс1·1101111 11 стр111111 в тях" с добре ла се 1п11ол·.1ш1 с11сд-

1111ят ш11·ор11тъм за хара1<тср11сп1ю1 11а страна: 

1. lео1·рафско 1юJюжснне; 1·ру1111ра11с на държав111пс 1·рш111щ1 110 сониатю-111<0110-
м11ческ11 щшз11аu11; размер ш1 шющ1а. 

2 д .1' " . ържавно и 1юлит11ко-ад!\111шн.:тратшшо устрш1спю. 

3. IIстор11ко-1·е01fJафск11 uсuбе11ост11 щш форм11рансто ш1 държав11атп тер1пор11я -
ОСНОВН\1 СТШШ. 

4. 1 Iстор11ко-гсо1·рафск11 11ер1юд11 на засстншсто н сто11ш1ското усвояване 11а ·1 ср11то-
р11ята. 

100 

5. С11сц11ф111<а на 11р11род11орссурс11ш1 1ютс1щ1шл 11 11р111юдо1юmвш1сто. 
б. Ге01·раф11я на т1ссJ1с1111сто. 

7. Особс1юсп1 в 111<01101\Н\11сс1юто ра:ш11п1с - ос1юв1111 сл11111 11 рспюш1J11111ас1нж111. 
8. Обща характер11ст11ка на ШЩllOllaJIНШI C'I ОШШСЮI I<OMllJICl<C. 
9. Географски райони. 


