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Страни в Западна и Средна Европа 

  

  

Обединено кралство Великобритания 

  

1.Географско положение.  Страната заема остров Великобритания и североизточната част на 

остров Ирландия, Оркнейските, Шетлъндските, Хебридските и множество малки острови в 

Атлантическия океан и Ирландско море. Дългата брегова линия и многобройните заливи са 

предпоставка за развитие на корабоплаване и пристанищна дейност.  

 2.Природни условия и ресурси.   Релефът е разнообразен. На юг и югоизток преобладават 

хълмистите равнини. Те са по-удобни за живот и стопанска дейност. Северните части на 

Великобритания са заети от ниски планини и възвишения. Страната е богата на каменни 

въглища, желязна и оловно-цинкова руда. В Северно море има находища на нефт и природен 

газ.      Близостта на океана и Северноатлантическото течение са причина за прохладно лято (12 

– 16°C) и мека зимата със средна януарска температура (4 – 5°C).     Снежна покривка почти не 

се задържа. Като цяло времето е неустойчиво и се отличава с чести валежи и влага, причина за 

които са влажните ветрове от океана. И през зимата, и през лятото се образуват мъгли, които се 

задържат дълго време. Част от реките са плавателни. С най-голямо значение е река Темза. На 

нея е разположена столицата Лондон.   

 3.Население.        Населението на страната наброява 66 млн. ж. Градското население е 83%. 

Официалният език в Обединеното кралство е английският. Около 60% от населението са 

християни, главно протестанти, 25% се определят, че не изповядват определена религия. Освен 

тях има общности, които изповядват ислям, юдаизъм и др. религии.        По отношение на 

етническия състав преобладават англичаните . На север живеят шотландци(Шотландия), на 

северозапад ирландци (остров Ирландия), а на югозапад уелсци (п-в Уелс).  

  

4.  Стопанство-стр.47 

 5. Административно и държавно устройство –стр.47  

 Четвърта и пета точки да се препишат върху този лист !!! 


