


Ukrajina 

Bielorusko 

Moldavsko 

Rusko 

Na mape ukáž, kde sa nachádza: 

Moldavsko 

Ukrajina 

Bielorusko 

Rusko 



Ktorá vlajka patrí ktorému štátu? 

Bielorusko Ukrajina 

Moldavsko Rusko 



Ukrajina 

Bielorusko 

Moldavsko 

Rusko 

Aké sú hlavné mestá týchto štátov? 

Kyjev 

Minsk 

Kišiňov 

Moskva 



UKRAJINA 



Základné údaje 

• počet susedných štátov: 7 

• polostrov Krym 

• mestá: Kyjev, Odesa, Charkov, Donec´k, Užhorod 

• rozloha: 603 628  km²  

• počet obyvateľov: 42, 4  mil. 

• hlavné mesto: Kyjev 

• mena: hrivna 



 pohoria: Karpaty, Volynsko-
podolská vrchovina 

 nížiny: Dneperská, 
Čiernomorská 

 moria: Čierne, Azovské  
 rieky: Dneper, Dnister, Desna 
 podnebie: mierne 
 rastlinstvo a živočíšstvo:  
    stepi, listnaté a zmiešané lesy 
    mierneho pásma 

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 



• počet obyvateľov: 42,4 mil.  

• jazyk: ukrajinčina 

• národnosti: Ukrajinci, Rusi, Bielorusi, Moldavci, Krymskí Tatári 

• vierovyznanie: pravoslávie 

• Hospodárstvo:  
• poľnohospodárstvo – úrodné černozeme - pšenica, kukurica, tabak, zelenina, 

slnečnica, zemiaky, vinič,... 

• nerastné suroviny- čierne uhlie, železná ruda 

• priemysel- výroba strojov a zariadení na ťažbu, výroba veľkotonážnych 
nákladných automobilov, Záporožec 

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 



Cestovný ruch: Kyjev- Kyjevská Rus – historické pamiatky, Katedrála sv. Sofie,  
Krym – prímorská rekreácia Lastovičie hniezdo 

Zaujímavosti: Černobyľ, Krym, občianska vojna, ropovody, Antonov AN-225 

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
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KYJEV 
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MOLDAVSKO 

• rozloha: 33 850 km2 

• počet obyvateľov: 4,2 mil. 

• hlavné mesto: Kišiňov 

• rovinné územie, stepi 

• hospodárstvo: 
najchudobnejší štát, základ 
tvorí poľn. a potravinársky 

• vhodné podmienky: 
broskyne, marhule, melóny, 
vinič, slnečnica, tabak 
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Ako sa volá polostrov, o ktorý vedú spor 

Ukrajina a Rusko? 

Kola 

Krym 

Krum 



Ktoré pohorie sa nachádza na Ukrajine? 

Alpy 

Karpaty 

Ural 



Ako sa volá more, ktoré obmýva Ukrajinu? 

Jadranské more 

Čierne more 

Egejské more 



Čo vieš o Moldavsku? 

je vyspelý štát 

je zamerané na poľnohospodárstvo 

je zamerané na priemysel 



Aké podnebie je na Ukrajine, v Bielorusku a 

Moldavsku? 

subtropické 

mierne 

teplé 



Aké je hlavné mesto Bieloruska? 

Minsk 

Moskva 

Kyjev  



Broskyne, marhule, melóny sa pestujú 

najmä ... ? 

 na Ukrajine  

V Bielorusku   

   V Moldavsku 


