
ORAŞELE LUMII



DEFINIłIE ŞI ELEMENTE 
COMPONENETE

Aşezările urbane sau oraşele sunt 
aşezări umane cu număr mare de 
locuitori,cu clădiri numeroase şi dotări locuitori,cu clădiri numeroase şi dotări 
superioare,cu funcŃii economice şi 
sociale importante,
Oraşul este format din:populaŃie,vatra 
oraşului sau intravilanul şi zona 
înconjurătoare sau extravilanul,



VECHIMEA ORAŞELOR

Cele mai vechi civilizaŃii urbane au apărut în Asia,în 
Mesopotamia,în antichitate
Cel mai vechi oraş din lume este Ierichon din 
Iordania-aprox.7000 ani,
Oraşe vechi:Ur,Uruk,Babilon,Tyr,Sydon,Oraşe vechi:Ur,Uruk,Babilon,Tyr,Sydon,
Byblos,Memphis,Mohenjo-Daro,în Asia,Cartagina în 
Africa;
în Europa:Atena,Roma,Micene,Cnossos
pe teritoriul Ńării noastre au fost întemeiate de către 
greci oraşele:Histria,Callatis,Tomis,de către 
daci,davele ,iar de către romani  oraşe care s+au 
pastrat cu nume schimbate până 
astăzi:Napoca,Drobeta,Dierna,Turris,Carsium,ş.a;



Ierihon-vedere aeriană



ATENA



MOHENJO-DARO



CALLATIS



TROIA



DAMASC-CEA MAI VECHE CAPITALĂ-
3000 DE ANI



HARAPPA



HISTRIA



ROMA



ORAŞE MEDIEVALE

Începutul evului mediu a fost o perioadă de 
decădere a oraşelor datorită invaziilor 
populaŃiilor migratoare;
Oraşele medievale au apărut ca târguri, cu Oraşele medievale au apărut ca târguri, cu 
funcŃii comerciale şi 
meşteşugăreşti:Leipzig,ca cetăŃi,cu rol de 
apărare:Deva sau au  fost capitale ale unor 
Ńări ori regiuni:Bucureşti,Suceava,Kiev,Mos-
cova,Berlin,VeneŃia,Amsterdam



SANKT PETERSBURG



LONDRA



BUDAPESTA



PARIS



HAMBURG



CRACOVIA



KIEV



MOSCOVA



ORAŞELE MODERNE

Au apărut începând cu sf. sec. al XVIII-lea în regiuni 
cu resurse naturale,ca centre industriale sau ca 
noduri de c ăi de comunica Ńie,
Unele existau din perioada antică sau medievală dar 
abia acum s-au dezvoltat economic;abia acum s-au dezvoltat economic;
În anul 1800 populaŃia urbană era de doar 3% din 
populaŃia Globului;
Oraşele au crescut ca număr începând cu a doua 
jumătate a  sec. al XIX-lea odată cu dezvoltarea 
industriei şi transporturilor.



NISA



FRANKFURT PE MAIN



TORINO



MANCHESTER



WASHINGTON



Rio de Janeiro



AMSTERDAM



ORAŞE 
CONTEMPORANE

Sunt oraşele sec.XX-XXI;
Sunt cele mai numeroase,
Specific sec. XX sunt marile aglomeraŃii Specific sec. XX sunt marile aglomeraŃii 
urbane,conurbaŃiile şi megalopolisurile,
arii urbanizate de dimensiuni uriaşe 
cum ar fi:Boswash,Marile Lacuri,Brazili-
an şi Tokkaido



HONG KONG



LA PAZ



NEW  YORK-face parte din megalopolisul Boswash



TOKYO



NAGOYA



KOBE



OSAKA



SAO  PAULO



CHICAGO



CLASIFICAREA 
ORAŞELOR DUPĂ 

FUNCłII
Oraşe industriale
Oraşe cu funcŃii comerciale:Hanovra,
Oraşe cu funcŃii culturale:FlorenŃaOraşe cu funcŃii culturale:FlorenŃa
Oraşe cu funcŃii universitare:Oxford
Oraşe cu funcŃii de servicii:Predeal
Oraşe cu funcŃii politice şi administrative cum 
ar fi capitalele:Canberra,Brasilia
Oraşe cu funcŃii complexe



AMMAN-IORDANIA
capitală



ANKARA-TURCIA
capitală



BRASILIA-capitală



CANBERRA-AUSTRALIA
capitală



FLORENłA-oraş cultural



POTOSI-Peru-oraş industrial



CRACOVIA-oraş universitar



OXFORD

UPPSALA
Oraşe universitare



SANTOS-BRAZILIA



DAVOS-ELVEłIA
StaŃiune montană



KARLOVY VARY
staŃiune balneară



ROTTERDAM



BORDEAUX



DETROIT
Oraş industrial

LUDWIGSHAFEN
Oraş industrial



BAYREUTH
Oraş al festivalurilor



surse

Wikipedia.org
Geografie,manual pentru clasa a V-a


