AFRIKA – SPLOŠNO
1. Na karti imenuj velike naravnogeografske enote Afrike
in naštej večje države!
2. Opredeli lego Afrike glede na toplotne pasove, oceane,
okoliška morja, zalive in celine!
3. Kakšne kamnine prevladujejo v Afriki? Opiši tektonska
dogajanja v vzhodni Afriki (vzhodnoafriški tektonski
jarek)!
4. Ob karti imenuj mladonagubano gorovje, vulkanska
višavja ter večje kotline v Afriki. Katero pogorje je
najvišje v Afriki in koliko je visoko?
5. Opiši in razloži kroženje zraka v tropskem pasu (zenitno
deževje – kondenzacija – pasati)!

AFRIKA – SPLOŠNO
6. Iz klimogramov odčitaj temperature in padavine;
izračunaj razlike med najtoplejšim in najhladnejšim
mesecem; odčitaj letni čas sušne in deževne dobe.
7. Opiši tipe rastlinstva v Afriki in jih pokaži na karti!
8. Katera območja v Afriki so gosto poseljena, katera
redkeje in zakaj?
9. Na karti imenuj različne rasne skupine prebivalstva
Afrike.
10. Razloži, zakaj so v Afriki pogosta medplemenska
nasprotja.

SEVERNA AFRIKA
1. Primerjaj naravne pokrajinske enote Severne
Afrike (Sredozemlje, Atlas, puščava).
2. Opiši oaze ter pojasni razloge za njihov
nastanek.
3. Opiši značilnosti in pomen reke Nil za to
območje v preteklosti in danes!
4. Katera morja povezuje Suški prekop in zakaj
je pomemben?

TROPSKA AFRIKA
1.Kaj je Sahel in zakaj so tam pogoste lakote?
2.Katere kulturne rastline so značilne za rastlinske
pasove: oaze, savana, tropski deževni gozd?
3.Kje v Afriki je veliko naravnih bogastev in katera
so to?
4.Opiši tradicionalno kmetovanje domačinov v
Nizki ekvatorialni Afriki (nabiralništvo,
požigalništvo, motično–selilno poljedelstvo).
5.Kaj gojijo na plantažah na visoki ekvatorialni
Afriki in zakaj je ta predel turistično zanimiv?

JUŽNA AFRIKA
1. Kako si sledijo rastlinski pasovi v Južni Afriki in
zakaj? Zakaj je v Južni Afriki ob obali
Atlantskega oceana nastala puščava Namib?
2. Kaj je že zelo zgodaj privabljalo belce v Južno
Afriko? Kateri Evropejci so se doseljevali?
3. Kaj je bilo značilno za politiko apartheid? Ali je
še uzakonjen?
4. Kako je apartheid vplival na razvoj Južnoafriške
republike (JAR)? V čem se JAR danes razlikuje
od ostalih držav?

