
Nórsko a Švédsko 

Označujú sa ako škandinávske štáty 



Nórsko 



NÓRSKO 

• Konštitučná monarchia  

• Hlavné mesto: Oslo 

• Počet obyv.: 5 mil. 

• Mena: nórska koruna 

• Úradný jazyk: nórčina 
 

  



POLOHA 
• Nórsko sa 

rozprestiera na záp. a 

sev. časti 

Škandinávskeho 

polostrova 

• až tretina územia leží 

za severnou polárnou 

kružnicou 

    (polárny deň a polárna 

noc) 



• Nórsko 
susedí s 3 
štátmi 

• obmýva ho 
Barentsovo 
more (1), 
Nórske 
more, 
Severné 
more (2), 
prieliv 
Skagerrak (3) 

• pobrežie je 
veľmi 
členité; 
najväčší fjord 
sa volá 
Sognefjord 
(203 km) 

Švédsko 

Fínsko 
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Fjord je špeciálny typ morského zálivu, pozostatok po činnosti ľadovca v ľadovej dobe.  
Je to dlhý (niekedy aj desiatky kilometrov) a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých  
oblastiach v blízkosti mora prehĺbením údolí riek vplyvom tlaku postupujúcich 
ľadovcov. Fjordy majú strmé svahy, ktoré sú často erodovadé ľadovcami až pod hladinu 
mora, kde môže more dosahovať značnú hĺbku, netypickú pre pobrežné oblasti.  
Údolie má tvar písmena U.  



POVRCH 

• Nórsko je hornatá 

krajina 

• Škandinávske vrchy 

• nórske fjordy 

• najvyšším vrchom 

Nórska je 

Galdhøpiggen - 

2469 m n. m 
Galdhøpiggen 



TYPY KRAJÍN 
• najväčšiu časť krajiny 

zaberajú ihličnaté lesy 
(tajga) a tundra 

 



Hospodárstvo, 

Poľnohospodárstvo 
• Nórsko je vyspelý, bohatý štát  

 

•  rybolov, ťažba dreva, ťažba ropy 

a zemného plynu (Sev. more), výroba 

kovov , výroba lodí a zariadení pre 

vodné elektrárne 

 

• predovšetkým kvôli prípadnému 

obmedzeniu ťažby ropy a rybolovu 

Nórsko opakovane odmietlo vstup do 

EU 

 

• V poľnohospodárstve  chov hov. 

dobytka,  oviec, kožušinovej zveri 

 



SAAMOVIA (Laponci) 

• Saamovia alebo staršie 
Laponci sú najstaršia 
etnická skupina žijúca v 
Laponsku (severné Nórsko 
a Švédsko, Fínsko a ruský 
polostrov Kola) 

• v minulosti sa živili hlavne 
rybolovom, chovom 
sobov a lovom zveri, žili 
väčšinou nomádskym 
životom, no dnes tak žijú 
už len máloktorí 

 



BERGEN 
• druhé najväčšie nórske mesto 

• drevené domy na nábreží  sú 

zapísané na zoznam 

svetového dedičstva 

UNESCO 



ROALD AMUNDSEN 
• * 1872 – † 1928 

• bol nórsky polárny bádateľ 

• ako prvý človek dosiahol 

južný pól v roku 1911 (o 35 

dní skôr ako britský polárnik 

Robert Scott) 



ZAUJÍMAVOSTI 

• Vikingovia sú predkovia 
dnešných Dánov, Nórov a 
Švédov známi 
dobyvačnými výpravami 
zo Škandinávie a Dánska 
do Británie, na Island, do 
Grónska, Severnej 
Ameriky a inde 

• slovo „viking“ má viacero 
významov: lupič, 
moreplavec, pirát 

 



ZAUJÍMAVOSTI 

• lyžovanie je zimný 

šport, ktorý vznikol 

práve v Nórsku 

• lyžovanie pôvodne 

slúžilo k doprave, v 

priebehu 20. storočia sa 

postupne stalo 

športovou a rekreačnou 

aktivitou 

Ole Einar Bjørndalen je sedemnásobný 
majster sveta v biatlone (a držiteľ 6 zlatých 
zo ZOH) 



Švédsko 
 



Švédsko 

• Hlavné mesto: Štokholm 

• Štátne zriadenie: konštitučná 

monarchia 

• Počet obyvateľov: 10,5 milióna 

• Úradný jazyk: švédčina 

• Mena: švédska koruna 

• Zo všetkých štátov Severnej Európy 

má najväčšiu rozlohu a najviac 

obyvateľov! 

 



Prírodné podmienky, 

poľnohospodárstvo 

• Povrch hornatý 

• V a J nížiny 

• Rastlinná aj živočíšna 

výroba 

• Obilniny, krmoviny, 

zemiaky, cukrová repa 

• Chov sobov, 

kožušinových zvierat 

 

 



Hospodárstvo 
• Najsilnejší štát Severnej Európy 

• Najväčšia ložiská železnej rudy v 

Európe 

• drevo 

• Výroba nákladných a osobných 

automobilov (Volvo, Scania) 

• Výroba chladničiek, práčok, 

vysávačov (Elektrolux) 

• Výroba nábytku, papiera 

(IKEA) 



Hospodárstvo 



Cestovný ruch, mestá 

• Príroda, kultúrne 

pamiatky 

• Jazerá 

• Národný park Abisko 

• Štokhlom 

(Benátky 

severu) 

• Malmö 



Štokhlom 



Zaujímavosti 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 


