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7.razred 

 
Danes boš poskušal izvedeti nekaj več o gospodarstvu  Vzhodne Evrope. Pri 

tem si boš pomagal z učbenikom str.103 – 105 in atlasom. Preberi besedilo v 

učbeniku in preglej tudi slike in zemljevide.  

 

Zapis v zvezek 

GOSPODARSTVO VZHODNE EVROPE 

 

Kmetijstvo 

 

1.Najboljše možnosti za kmetijstvo so v pasu stepe in gozdne stepe. 

Najpomembnejša kulturna rastlina je pšenica, ki dobro uspeva na černozjomu. 

Največ je pridelajo v Ukrajini.  

2.Bolj proti severu, kjer je hladnejše podnebje dobro uspeva: krompir, rž, 

ječmen in oves. 

 

Industrija 

 

Rusko gospodarstvo si je po razpadu Sovjetske zveze opomoglo predvsem 

zaradi izvoza zemeljskega plina in nafte. 

 

a)Rusija ima zelo veliko naravnih bogastev, ta  se v glavnem nahajajo v 

azijskem delu Rusije. 

b)Na severu Zahodnega sibirskega nižavja so največje zaloge zemeljskega 

plina na svetu. Zelo veliko  ima tudi nafte. Tako nafto kot zemeljski plin 

izvažajo po naftovodih in plinovodih v druge države. 

c) V Sibiriji so velika nahajališča tudi drugih naravnih bogastev, vendar zelo 

težko pridejo do njih. 

d) V nekdanji Sovjetski zvezi je bil poudarek na težki industriji, predvsem na 

železarstvu in jeklarstvu. 

d) Zaradi težke industrije je okolje še danes  močno prizadeto. Nekatera 

območja je prizadelo jedrsko onesnaževanje. 

 

Opiši jedrsko katastrofo v Černobilu in kraj poišči na zemljevidu. V teh dneh se 

je tam nekaj dogajalo. Kaj? ( učbenik str.105) 

 



Na vprašanja poskušaj odgovoriti sam, če pa ne bo šlo imaš dane tudi 

odgovore. Prosim, pošlji mi naloge v pregled. Nekateri se še niste oglasili. 

Čakam. 

PONOVITEV Vzhodne Evrope 

Vzhodna Evropa in Severna Azija kljub svoji velikosti zajemata le štiri 

države. 

 

 

 

 



 

 S pomočjo naštetih besed, ki se nanašajo na določeno državo, sklepaj, za 

katero državo gre.  

1 Sibirija + največja država na svetu + Moskva + leži v Aziji in v Evropi = 

 dobri pogoji za kmetijstvo + 48 milijonov prebivalcev + večja od Nemčije + 

meji na Slovaško = 

 meji samo na dve državi + romanski jezik + nekoč del Romunije + le malo 

večja od Slovenije =  

nima izhoda na morje + meji na Litvo + Minsk + ima podobno ime kot Rusija= 

 RUSIJA, UKRAJINA, MOLDAVIJA, BELORUSIJA 

2.Obkroži naravne enote, ki so v Vzhodni Evropi in Severni Aziji.  

 Nemško-poljsko nižavje, Zahodnosibirsko nižavje, Pireneji, Šarsko-pindsko 

gorstvo, Ural, Sibirija, Kavkaz, Himalaja, Vzhodnoevropsko nižavje 

3. V Vzhodni Evropi in Severni Aziji so hladnejša podnebja in temu 

prilagojeno rastlinstvo. Poveži podnebje z rastlinstvom. 

celinsko podnebje    mahovi, lišaji, nizko grmičevje  

tundrsko podnebje    tajga, iglasti gozdovi    

zmerno hladno podnebje   stepa 

 

4. Vzhodna Evropa in Severna Azija sta zelo redko poseljeni. V učbeniku si na 

strani  98  oglej zemljevid, ki prikazujeta gostoto poselitve 

A) Primerjaj poselitev Vzhodne Evrope s poselitvijo v ostalih enotah Evrope. Kaj 

opaziš? Vzhodna Evropa je poleg Severne Evrope najredkeje poseljen del 

Evrope. 

B) Kako se znotraj Vzhodne Evrope spreminja gostota poselitve? 

 Gostota poselitve se zmanjšuje proti severu in vzhodu. Večje zgostitve 

prebivalstva so ob rekah in večjih mestih. 

 C) Primerjaj poselitev Vzhodne Evrope s poselitvijo Severne Azije. Kaj opaziš? 



 Vzhodna Azija je še redkeje poseljena kot Vzhodna Evropa, večja gostota 

poselitve je le na jugu. 

 Č) Naštej nekaj dejavnikov, ki vplivajo na gostoto poselitve. 

 Na gostoto poselitve vplivajo geografska lega, nadmorska višina, podnebje, 

oddaljenost od morja in bližina reke, promet, gospodarska razvitost 

območja . 

 

5. Najpomembnejša gospodarska dejavnost v Vzhodni Evropi in Severni 

Aziji je industrija. V učbeniku na strani 104  preberi zapis, ki govori o 

gospodarstvu, in odgovori na vprašanja. 

A) Kje so največja rudna nahajališča v Vzhodni Evropi in Severni Aziji?  

Največja rudna nahajališča v Vzhodni Evropi in S. Aziji so v Sibiriji in na 

Uralu. 

B) Zakaj velik del rud v Vzhodni Evropi in Severni Aziji ne izkoriščajo?  

Velik del rud v Sibiriji ne izkoriščajo zaradi hladnega podnebja, velike 

oddaljenosti in slabe prometne dostopnosti. 

C) Kakšne vrste industrija prevladuje v Vzhodni Evropi in Severni Aziji? 

 V . Evropi in S. Aziji prevladuje težka industrija. 

 Č) Zakaj so številne tovarne na tem območju v preteklosti propadle?  

Številne tovarne na tem območju so propadle zaradi zastarele tehnologije in 

nekonkurenčnih izdelkov. 

D) Katere so posledice propada tovarn? 

 Posledice propada tovarn so socialni nemiri, visoka stopnja brezposelnosti, 

revščina, odseljevanje v razvitejše države. 

 

 

 


