
SEVERNÁ ÁZIA

Celú oblasť severnej Ázie 
tvorí časť jediného štátu –

RUSKA
-rozlohou je najvä čší štát
na Zemi
-¾ jeho územia ležia v Ázii,
zvyšok v Európe
-rozloha je 267- krát väčšia
ako SR

Obmýva ho: Tichý oceán,
a Severný ľadový oceán .
Od Ameriky ju oddeľuje 
Beringov prieliv .
Významné polostrovy: 
Kamčatka, Tajmýrsky pol.
Patrí tu aj ostrov Sachalin .
Ural tvorí predel medzi 
európskou a ázijskou ćasťou
Ruska. 

Základná škola s materskou školou CI 32,

Dubnica nad Váhom

SEVERNÁ ÁZIA



Príroda

Krajina severnej Ázie 
je veľmi rozmanitá.

Najznámejším pohorím 
je  Altaj.

V okolí veľkých riek 
ležia rozsiahle 
nížiny pokryté 
močiarmi. 

Najväčšími riekami sú: 
Ob, Irtyš, Jenisej, 

Lena, Amur, 
Angara.

Nachádza sa tu 
najhlbšie jazero na 
Zemi: Bajkal.

Sú tu dlhé chladné 
zimy, krátke teplé 
letá.

Väčšina severnej Ázie je pokrytá prevažne 
ihličnatými lesmi – tajgou.

Väčšina krajiny má dlhodobo zamrznutú pôdu. 
V lete sa na jej povrchu tvoria močiare.



Obyvatelia
Riedko osídlenú severnú Áziu si pod názvom Sibír (Spiaca zem) postupne pred 

zhruba 400 rokmi podmanilo Rusko.
Rusi postupne zakladali osady a mestá, no dodnes je táto krajina riedko 

osídlená.
Takmer ¾ obyvateľstva žije v mestách na juhu.

Najväčším mestom je Novosibirsk. 
Najvýznamnejším prístavom je Vladivostok. 

Väčšinu obyvateľov tvoria Rusi. 

hymna: http://www.youtube.com/watch?v=Ct3pMWmok-Y



Hospodárstvo

Severná Ázia je využívaná najmä ako zdroj nerastných surovín, od ropy a 
zemného plynu, cez železnú rudu a uhlie až po diamanty a zlato. 

Lesy sú zdrojom dreva, významný je tiež rybolov.

Severná Ázia je lákavá svojimi prírodnými krásami, no hromadné návštevy 
turistov ju zatiaľ obchádzajú.

Obrovské vzdialenosti pomáha 
prekonať 

železničná Transsibírska magistrála , 
ktorá je najdlhšou na svete.

Rozvinutá je aj letecká doprava.



Ruské stepi
� Stepi sú rozľahlé trávnaté plochy mierneho pásma, ktoré sa rozprestierajú naprieč Áziou.

� Step je slovo ruského pôvodu.

� Západné stepi sa rozprestierajú v dĺžke 4000 km od trávnatých ukrajinských nížin cez Rusko a 
Kazachstan až k pohoriu Altaj na mongolskej hranici.

� Východné stepi sú vyššie položené a chladnejšie ako západné stepi a rozdiel medzi letom a 
zimou je tu taký ako kdekoľvek inde na zemi. 

� Na stepiach žijú už vyše 600 rokov kočovní pastieri.

� Ľudia skrotili kone a začali na nich jazdiť pred 500 rokmi zrejme práve na stepiach medzi 
Čiernym a Kaspickým morom.



PRACOVNÝ LIST Č. 1

Téma: Severná Ázia

1. Doplň správne pojmy:

a., pohorie medzi ázijskou a európskou časťou Ruska ...........................
b., prieliv oddeľujúci Áziu od Ameriky .....................................................
c., ázijský plostrov v Tichom oceáne ......................................................
d., Transsibírska .....................................................................................

2. Najpočetnejší národ oblasti: ............................ ..........................

3. Rozhodni o pravdivosti nasledujúcich tvrdení.

a., Územie Ruska je veľmi husto osídlené.                           Áno         Nie
b., Severná Ázia je pokrytá prevažne tundrou.                     Áno         Nie
c., Rusko je rozlohou najväčší štát na Zemi.                        Áno         Nie
d., Najvýznamnejším prístavom je Vladivostok.                   Áno         Nie



OSTROV

POLOSTROV

POHORIE

RIEKA

MESTO

4. Nasledujúce geografické  
pojmy správne roztrie ď do  
tabu ľky:

Nová Zem
Kola
Altaj
Volga
Omsk
Lena
Jakutsk
Ural
Krym
Sachalin
Čukotka
Kurily
Kamčatka
Amur
Vladivostok
Novosibirsk

Zaujímavos ť

Jedným z najviac ohrozených zvierat severnej Ázie je
tiger ussurijský, ktorý žije v lesoch 
Ďalekého východu medzi mestami Chabarovsk a 
Vladivostok.
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