
МЕСТОПОЛОЖБА И ПРИРОДНИ ОСОБЕНОСТИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Да се потсетиме

Колкав дел од Земјата е покриен со вода?

А што е со преостанатиот дел од Земјата?

Две третини од Земјата е покриена со вода , а преостанатиот 

дел е  копно.



Светот го сочинуваат големи копнени 
површини кои се наречени континенти. 
Континентите лежат на Земјината топка.

Кои се континентите на Земјината топка?



Со помош на географската карта на светот да ја определиме 
местоположбата на Р. Македонија

ЕВРОПА

На кој континент се наоѓа?



На кој дел од континентот Европа  се наоѓа? Поточно Република 

Македонија се наоѓа во средишниот дел на Балканскиот Полуостров

?



Балканскиот Полуостров има поволна местоположба бидејќи низ 
него поминуваат патишта кои поврзуваат 3 континенти. 
Најзначајни патишта се: автопатот Е -75 и железничката пруга 
Скопје - Гевгелија



 Македонија е крстосница на важни 
патишта;

 Тие патишта ја поврзуваат Македонија со 
сите балкански држави, како и со Европа и 
светот.

Македонија има поволна местоположба. 
Зошто?

ЗОШТО?



Излегува ли Македонија на море? не

Затоа велиме дека Македонија е континентална замја .

Иако Македонија не излегува на море има поволна географска положба . 

Зошто? Затоа што преку патните, авионските и железничките линии е 

поврзана со многу европски држави и со други континенти.



Релјефот на Република Македонија е ридско 
планински. Го сочинуваат 3 целини:

 ЗАПАДЕН ДЕЛ – има високи планини  со 
длабоки долини.

 СРЕДИШЕН ДЕЛ – во него се наоѓаат 
котлини. Некои од котлините меѓусебно се 
поврзани со клисури.

 ИСТОЧЕН ДЕЛ – е понизок од западниот 
дел и ги опфаќа левите притоки на реката 
Вардар.

РЕЛЈЕФ НА РМ



Во Македонија владее умерено 
континентална клима со топли и суви лета 

и студени и влажни зими.

КЛИМА ВО РМ



Реките и езерата се големо природно богатство на Македонија.

Низ територијата на нашата земја има извори на минерални 
води ( се користат за лекување на луѓето и загревање на 

оранжериите).

Најдолга река е Вардар. Поголемиот нејзин дел тече низ 
централниот дел на државата.  Извира од под Шар Планина 

од силен извор кај селото Вруток и се влева во Егејското 
Море.

Реката Црни Дрим истекува од Охридското Езеро. Нејзината 
десна притока Радика е една од најубавите и најживописни 

реки во Македонија.

ВОДИ (реки и езера)



Охридско Езеро – најголемо природно езеро во РМ и едно од најдлабоките 
и најпровидни езера во Европа. Има околу 140 ендемски видови животни

Влезено е на листа на природни реткости на УНЕСКО.

Преспанско Езеро – второ по големина во РМ.

Има еден мал остров кој се вика Голем Град.

Дојранско Езеро – е најмало природно езеро во РМ.

Богато е со жив свет, особено риба. Се практикува                                           
редок вид на ловење риба ( со помош на птици – корморани).

Покрај брегот има многу трска.

Вештачки езера – направени од човекот по пат на преградување на речни 
долини. ( Мавровско Езеро, Тиквешко Езеро, Калиманци, Дебарско Езеро 
и др)

ВОДИ (езера)


