
REŠITVE    AFRIKA – DELITEV:  

SEVERNA IN TROPSKA AFRIKA 

 
1. Med Atlaške države prištevamo:  

 Maroko, Alžirijo in Tunizijo 

 

2. Zakaj jih tako imenujemo? 

Ker sežejo v gorovje Atlas. 

 

3. Prebivalstvo S Afrike: 

- prevladujejo Arabci , 

- prvotni prebivalci, ki živijo na območju Atlasa so Berberi , 

- v puščavski notranjosti pa živijo Tuaregi.  

 

4. Pogoji in možnosti za življenje: 

- ob SZ obali, kjer je sredozemsko podnebje so pogoji za življenje 

ugodni; ljudje se ukvarjajo  s kmetijstvom (gojijo sredozemske 

kulturne rastline),  turizmom, pomorstvom in industrijo. 

 

- v gorovju Atlas so pomembna nahajališča rud, npr: fosfati, črni 

premog, železova ruda, svinec, cink…. 
 

- puščava Sahara: pogoji za življenje so zelo slabi , tu pa so tudi  

 

pomembna nahajališča nafte in zemeljskega plina  . 

 

Kaj so oaze in kako so nastale? 

Oaze so »otoki« zelenja sredi puščave. 

Nastale so tam, kjer v puščavi pride talna voda po naravni ali 

umetni poti ( jo črpajo) na površje. Glej skico U/21! 

 

5. Kje izvira reka Nil in kam se izliva? 

Reka Nil izvira v Visoki ekvatorialni Afriki in teče proti severu. Izliva 

se v Sredozemsko morje. 

 

6. Katere gospodarske dejavnosti so se razvile na in ob reki Nil? 

 Namakalno poljedelstvo, rečni promet, turizem in pridobivanje    

          električne energije (Hidroelektrarna Asuan). 

 

7. Kakšne negativne posledice je povzročila izgradnja Asuanskega jezu? 

          Reka Nil ne poplavlja več, zato ni več naravnega gnojenja (ne odlaga  

          rodovitnega blata na poljih). 



8. Zakaj je pomemben Sueški prekop? 

Je pomembna morska pot, ki povezuje Sredozemsko morje z Rdečim 

morjem. Omogoča bistveno krajšo vodno pot iz Evrope do J in V 

Azije ter Avstralije. 

 

9. Tropsko Afriko delimo na: 

- Nizko ekvatorialno Afriko ( obsega Kongovo kotlino ) 

- Vzhodno Afriko ali Visoko ekvatorialno Afriko 

- Zahodno Afriko ali zaledje Gvinejskega zaliva 

 

10.  Zakaj Kongovo kotlino imenujemo Zeleni pekel? (opiši življenjske    

pogoje!) 

Tu uspeva težko prehoden tropski deževni gozd, je zelo vroče, zelo 

vlažno,veliko je insektov, ki prenašajo tropske bolezni. 

 

11.  Katera naravna bogastva so značilna za Kongovo kotlino? 

           Les, diamanti, zlato, baker, uran in druge rude. Ob Gvinejskem    

           zalivu pa nafta in zemeljski plin. 

 

12.  Plantaže so veliki nasadi, na katerih gojijo 1 vrsto kulturnih rastlin, 

katero izvažajo.  
 

      Naštej kulturne rastline, katere gojijo na plantažah v tropskem pasu v  

      plantažnem tržnem kmetijstvu! 

      Kava, kakav, čaj, sladkorni trst, banane, mango, arašidi, bombaž,     

      kavčuk (iz njega delajo gumo)….. 

 

13.  Katere kulturne rastline gojijo za domačo oskrbo –  v samooskrbnem  

 kmetijstvu? 

           Sirek, koruzo, maniok, sladki krompir, riž, proso.. 

 

14.  Opiši pogoje za življenje v Visoki ekvatorialni Afriki! 

            Pogoji za življenje so zelo ugodni, saj zaradi višjih nadmorskih višin    

            ni  prevroče ( »večna pomlad«), tu pa je značilna tudi rodovitna  

            vulkanska prst. 

 

15.  Safari je vrsta turizma, kjer s terenskimi vozili turisti potujejo po 

savani in si v naravnih parkih ogledujejo najbolj značilne afriške 

živali. U/25! 
 

16.  Sahel je prehodno sušno ozemlje med savano in puščavo Saharo. Tu  

 so pogoji za življenje vedno slabši, saj se pojavlja suša, lakota, 

podhranjenost, bolezni, velika umrljivost, vojne….. 



JUŽNA AFRIKA 
 

1.  Opiši podnebje Južne Afrike! 

- na JZ je sredozemsko podnebje, 

- na JV je vlažno subtropsko podnebje, 

- v kotlini Kalahari je polpuščavsko in 

- na Z v pokrajini Namib je puščavsko podnebje 

 

2.  Najpomembnejša naravna bogastva Južne Afrike so: 

           zlato, diamanti in premog.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

3.  Najbogatejša afriška država je Južnoafriška republika - JAR 

(Republika Južna Afrika) . 

 

4.  Kaj je apartheid in kaj se je zgodilo po odpravi apartheida v JAR? 

          Apartheid je nekdanja politika rasnega razlikovanja v JAR, kjer so  

          bili belci več vredni kot črnci, ki so bili brez pravic.  

          Po letu 1994 je bil apartheid (zlasti po zaslugi Nelsona Mandele)   

          odpravljen, rasnega razlikovanja ni več, pojavljajo pa se velike  

          ekonomske razlike med bogatimi in revnimi. 

 

     

 

 

 

 

   


