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Население и политическа карта на Азия – стр.82 

 

3.Религия, език, бит и култура. 

 
От Азия са тръгнали всички световни религии, а континентът е дом на мнозинството от 

последователи на всички нехристиянски религиозни течения. В Азия се намират единствените 

държави, където ислямът или християнството не са една от официалните религии. 

Католицизмът е доминиращата в Източен Тимор и Филипините. В Армения, Кипър и Русия 

преобладава източното православие. Християнството е широко разпространено в Южна 

Корея, където около 25% от населението са християни. В Близкия изток, Китай и Индия се 

намират другите по-съществени християнски малцинства.  

Ислямът се изповядва от около 960 милиона души в Азия или почти 62% от всички 

мюсюлмани в света. Родината на исляма е Близкият изток, където той продължава да бъде 

доминиращата религия. Най-голямата в света ислямска държава е Индонезия. В Южна Азия 

живеят около 30% от всички мюсюлмани в света. Мюсюлманите са мнозинство в повечето 

държави от Централна Азия, а в Китай те наброяват между 20 и 100 милиона души.  

Азия е дом на стотици езици, групирани в няколко големи езикови групи. Съществуват и 

няколко изолирани езика, сред които най-големи са японският и корейският. В някои азиатски 

държави има повече от един официален език. В Индонезия има над 600 езика, в Индия над 800 

и във Филипините над 100. 

В Азия се говорят 23 от 30 най-говорени езика в света, като само владеещите китайски като 

майчин или първи чужд надхвърлят 1 милиард. Арабският се владее от от над 220 милиона, но 

по-голямата част от използващите го са в Африка. Руският продължава широко да се използва 

в страните от бившия Съветски съюз, а английският е официален език в няколко азиатски 

държави. 

 

5.Проблеми на населението. – стр.84 

 

 

ТАЗИ ТОЧКА ОТ УРОКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ!!! 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8

