
 

 

                           SCHEMA LECTIEI: MARI ORAȘE EUROPENE 

 
 

 

Europa este unul dintre cele mai urbanizate continente. 

ORAȘELE: 

- Populație numeroasă; 

- Funcții economice importante (industrie și servicii); 

Elementele unui oraș: 

• Intravilan, 

•  extravilan  

•  populația 

Clasificarea orașelor europene: 

1. După poziția geografică: 

a. Europa Nordică: Oslo, Copenhaga, Stockholm etc.; 

b. Europa Centrală: Berlin, Praga, București etc.; 

c. Europa Estică: Moscova, Kiev, Minsk etc.; 

d. Europa Vestică: Londra, Dublin, Paris etc.; 

e. Europa Sudică: Roma, Atena, Barcelona etc.; 

 

2. După vechime: 



 

 

• Orașe grecești: Atena, Tomis etc. 

• Orașe medievale: Hamburg, Genova, Veneția, Paris, Londra, Viena, Praga etc. 

• Orașe din epoca modernă: Liverpool, Sankt Petersburg, Rotterdam etc. 

3. .După numărul de locuitori: 

- 1-2 mil. locuitori: București, Barcelona. 

- 2-5 mil. locuitori: Roma, Paris. 

- 5-10 mil. locuitori: Sankt Petersburg, Londra. 

- peste 10 mil. locuitori: Moscova, Istambul. 

4. După funcția îndeplinită: 

- comercială: Genova. 

- industrială: Torino. 

- culturală: Cannes. 

- de servicii: Vichy. 

- financiară: Londra. 

- portuară: Rotterdam. 

II. Zonele funcționale: 

- administrativă (instituții publice); 

- rezidențială (de locuit) 

- industrială 

- culturală, în care există o densitate mare a obiectivelor de cultură. 

Moscova 

 
• capitala Federației Ruse 

• traversată de râul Moscova 

• cel mai mare oraș european 

• centru politic, economic, cultural, educațional, financiar și de transport 

 

Londra  

• capitala Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord  

• traversată de fluviul Tamisa 

• important centru financiar și comercial, industrial, de comunicație, educațional și turistic. 

 



 

 

Berlin 

• capitala Germaniei  

• situat pe râurile Spree și Havel  

• centru politic, cultural, științific, educațional, turistic și de transport important. 

 
 

Paris - Orașul luminilor 

• capitala Franței  

• situat pe fluviul Sena 

• unul dintre cele mai mari centre economice, culturale și de transporturi din lume 

• cel mai vizitat oraș din lume 

 
 

Roma - Orașul celor șapte coline 

• capitala Italiei 

• situată pe râul Tibru 

• cuprinde statul enclavă Vatican, cel mai mic stat din lume. 

• unul dintre cele mai vechi orașe europene 

 
Tema: 

Rezolvați din manual  în caiete  la pag.61. Aplică (ambele exercitii) analizând harta alăturată. 


