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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 
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Дата/ден от седмицата: 08.12.20. - ВТОРНИК 

    Тема на урочната единица/страница:  

 

Русия -стр.52 
 

 

1.Географско положение и площ. 

 

  Русия е най-голямата по площ страна в света. Простира се на два континента – в източната 

част на Европа и северната част на Азия. На запад Русия има излаз на Черно и Балтийско 

море, на север на Арктичния океан, а на изток на Тихия океан. 

  Разстоянието между крайните ѝточки – от Балтийско море до Тихия океан е 10 хил. км. 

Русия граничи с 14 държа-ви (Норвегия, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Беларус  

(Белорусия), Украйна, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, Северна Корея). 

Беринговият проток я отделя от американския щат Аляска, а Японско море – от Япония.  

2.Природни условия и ресурси. 

 

   Огромната площ на Русия е предпоставка страната да притежава изключително 

разнообразни при-родни условия и ресурси. Голяма част от територията ѝе заета от обширни 

равнини.  

   Най-големи са Източноевропейската равнина и Западносибирската низина,между тях се 

издига планината Урал.На изток от Западносибирската низина е разположено 

Средносибирското плато. В източните и южните райони преобладават планинските масиви.    

На юг се издигат планините Кавказ (с най-висок връх в Европа – Елбрус, 5642 м), Алтай, 

Саяни и др. На полуостров Камчатка има действащи вулкани. 

    Русия разполага с огромни запаси на природни ресурси – нефт, природен газ, въглища, 

руди на черни и цветни метали, диаманти. Тайгата е източник на дървесина. Страната 

притежава огромно разнообразие от растителни и животински видове. 

   Голяма част от територията на Русия попада в пояса на умерения климат. В западните и 

средните части кли-матът е континентален, на изток – мусонен. Северните части на страната 

попадат в субарктичния и арктичния пояс. Големите реки са Волга, Об, Енисей, Лена, Амур, 

Печора, Северна Двина и др. Те са условие за развитие на речно корабоплаване, риболов, 

туризъм, добив на електроенергия. Най-големи езера са Байкал, Ладожко езеро и Онежко 

езеро.  

3.Население. 

 

   По-голямата част живее в европейската част на страната (80%). Градското население  

е 74%, а средната гъстота – едва 9 д/кв.км. Като цяло населението на Русия застарява. 

   В страната има над 200 националности и етнически групи. Официален език е руският. 

Преобладаваща религия е християнството (източно православие – 73%) 

 

4.Стопанство.-стр.52 

 

5.Административно и държавно устройство.-стр.52 

 

ТЕЗИ ДВЕ ТОЧКИ ДА СЕ ПРЕПИШАТ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ ИЛИ В ТЕТРАДКАТА!!! 

 


