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АВСТРАЛИЙСКИ СЪЮЗ 

 Къде се намира Австралийския съюз? 



Какво е държавното устройство на 
Австралийския съюз? 

 парламентарна монархия 
 държавен глава - кралицата на 

Великобритания/Общност на нациите-53/ 
 генерал –губернатор 
  Какво е стопанството?  
- силно развито 
- фактори 
- стопански отрасли 



Голям бариерен риф 





 





 
 
 
 
 
 
 
 

С И Д Н И 



СИДНИ е най-големият и най-стар град в 
Австралия (основан през 1778 г.), разположен 

в щата Нов Южен Уелс.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D0%B5%D0%BB%D1%81


Така е изглеждал града през 1793 г. 



ДНЕС заедно с 
предградията 

населението му е около 
4,3 милиона и се счита 

за най-големият 
финансов, транспортен, 

търговски и културен 
център в Австралия . 



Сидни  често е обявяван за един от 
най-красивите градове в света 



Почитан заради пристанището си 





Красиво 
крайбрежие 



Операта в Сидни 



Сидни Харбър - най-големият мост в Сидни, и 
един от най-големите стоманени дъгови мостове в 

света.  
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8A%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1


Университетът  в Сидни, създаден през 1850,  
е най-старият университет в Австралия  



Това е град, който предлага много 
развлечения свързани най-вече с водните 

спортове 



Това е град със съвременен 
транспорт 



много зеленина 



аквариуми 



Един от първите , които посрещат 
новата година 



Бихте ли желали да го посетите? 



Дейности за затвърждаване на 
знанията: 3D проект 



 



 Проучване организират ли се екскурзии от 
България до Австралия , още какво бихме 
видяли там освен град Сидни и колко ще ни 
струва удоволствието? 



БЛАГОДАРИМ 
 ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Изготвил: Добрин Илиев Цанев – VII a 
          Радка Янкова Златева – VII б 
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Сотиря, общ. Сливен 
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