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ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА-СТР.62 

 

Съвременна политическа карта на света 

В далечното минало не е имало държави. Те се образуват с развитието на стопанството и 

формират политическата карта на света.  

 

Същност и развитие на политическата карта 

 

       Политическата карта е тематична карта на цялото земно кълбо, континент или голяма част 

от него, на която са изобразени с различен цвят държавите, техните граници, столици, по-

големи градове, пътища и др. За разлика от общогеографската карта, на политическата не се 

нанасят формите на релефа и реките.  

      Политическата карта непрекъснато се променя със заселването на нови земи, промените на 

границите, териториите, възникването и изчезването на държави. В древността се развиват и 

западат държави в Южна Европа, Азия, Северна Африка, например Древен Египет, Асирия, 

Персия, Картаген, Древна Гърция и Древен Рим. 

     През средните векове възникват нови държави като Византия, Империята на франките, 

Свещената римска империя, Киевска Рус и др.  

 

     След Великите географски открития (XV в.) рязко се променя политическата карта на 

света. Големите европейски държави създават свои владения в други континенти. Така 

възникват колониите. Това са страни и територии, намиращи се под властта на чужди 

държави, без политическа и стопанска самостоятелност. Най-големите английски колонии в 

миналото са били САЩ, Канада, Индия, Австралия.  

 

     След Първата световна война (след 1919 г.) от политическата карта на света и Европа 

изчезва мощната някога Австро-Унгарска империя и на нейно място се създават нови 

държави. Нараства мощта на САЩ, на бившия Съветски съюз, на Япония, а намалява 

влиянието на бившата "владетелка на моретата" - Великобритания. 

     След Втората световна война се разпада колониалната система и почти всички колонии 

стават независими държави. През 1991 година се разпадат Съветският съюз, Чехословакия и 

Югославия. Съединените американски щати (САЩ) стават свръхсила в света.  
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ТАЗИ ТОЧКА ОТ УРОКА ДА СЕ ПРЕПИЕШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 

 

 

 


