
AFRIKA



AFRIKA
- Třetí největší světadíl plný 

kontrastů

- Na severu se rozprostírá 

obrovská poušť Sahara

- Okolo rovníku jsou vlhké, stále 

zelené rovníkové pralesy

- Na jihu jsou suché a horké území



AFRIKA
- Je zde více než 50 států

- Prochází jí rovník i nultý poledník

- Leží tedy na všech polokoulích 

světa (severní, jižní, východní, 

západní)

- Sousedí s Evropu a Asií



AFRIKA
- Největší státy jsou Alžírsko, 

Kongo, Libye, Egypt, Jihoafrická 

republika, Súdán

- Nejlidnatější stát je Nigérie

- Nejvýznamnější města Káhira, 

Pretoria, Nairobi, Dakar, Tunis, 

Alžír, Kinshasa



POLOHA

 Rozloha asi 30 000 000 km2

 Bílý mys  - 37°s. š., 9°v. d..

 Zelený mys  - 14°s. š., 17°z. d.

 Střelkový mys - 34°j. š., 20°v. d.

 Mys Hafún  - 10° s. š., 51° v. d.



OBYVATELSTVO

 Žijí zde lidé různých ras a jazyků

 V severních oblastech žijí 
Arabové

 Ve střední části afričtí černoši, 
Křováci a Hotentoti

 Je zde také obyvatelstvo 
evropského původu

 V Egyptě vznikla jedna z 
nejstarších kultur světa



VODSTVO

 Nejdelší řeka je Nil

 Nejvodnatější a zároveň druhá 
nejdelší řeka je Kongo

 Další významné řeky: Niger, 
Limpopo, Zambezi, Orange

 Je zde také mnoho velkých jezer

 Viktoriino, Tanganika, Čad, Volta, 
Malawi



POUŠTĚ A POHOŘÍ

 Největší pouští je Sahara

 Další významné pouště jsou 
Kalahari, Namib, Libijská, Velká 
písečná, Núbijská

 Významné pohoří jsou Velký a 
Malý Atlas, Dračí hory a Etiopská 
vysočina

 Největší horou je Kilimandžáro

 Další hory jsou Džabal Tubkal, 
Ras Dašan, Uhuru



Členitost

- je  malá
•poloostrov
• ostrov
• souostroví 
•průliv  
•zálivy:

Madagaskar

Somálský

Mosambický

Velká Syrta

Malá Syrta

Guinejský

Kanárské o.



Co sis zapamatoval

 Rozloha: 30 000 000km2
 Afrikou prochází …………………………………………                       

i …………………………….. poledník, proto leží na 
všech ………. polokoulích. Afrika sousedí s 
…………………………… 
přes………………………………………moře a 
………………… průliv a s ……………………………. 
přes ……………………… moře. Afriku od 
…………………..odděluje …………… vykopaný 
…………………………………….. průplav.                                                                                                    
Členitost Afriky je …………………………., 
poloostrov se nazývá 
……………………………………….., ostrov ………… 
……………………………., ostrovy 
…………………………………, záliv 
………………………………………



Tohle je správně

 Rozloha: 30 000 000 km2

 Afrikou prochází rovník i nultý 
poledník, proto leží na všech čtyřech 
polokoulích. Afrika sousedí s Evropou 
přes Středozemní moře a Gibraltarský 
průliv a s Asií přes Rudé moře. Afriku 
od Asie odděluje uměle vykopaný 
Suezský průplav.                                                                                                         
Členitost Afriky je malá, poloostrov se 
nazývá Somálský, ostrov Madagaskar, 
ostrovy Kanárské, záliv Guinejský.



Děkuji za pozornost


