
STŘEDNÍ  AFRIKA 

Nemáte učebnice, proto si mé zápisky znovu jen opište nebo vytiskněte a zjistěte si 

informace na internetu nebo z mapy Afriky.  Pokud náhodou máte sourozence nebo 

kamaráda v 7. třídě, tak si půjčete  jeho učebnici . str. 16 až 18 a  prohlédněte si obrázky. 

Vše si ukazujte na mapě. 

K státům Severní Afriky patří státy ležící zeměpisné pásu mezi 100 s.š. a 100 j.š.(ukaž si na 

mapě) 

K státům Střední Afriky patří: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Je jich hodně, napiš 6 velkých. Ty státy, které leží na východě, ale patří k Východní Africe.) 

Zaujímá území mezi povodí řeky………………………….a  území při …………………………zálivu. 

Převládají v ní savany a tropické deštné lesy. 

Obyvatelstvo:  negroidní rasa, dělí se do mnoha kmenů 

Nejpočetnější kmen – Berbeři, asijští přistěhovalci , Pygmejové 

Tyto národy hovoří stovkami různých jazyků. 

Náboženství – jih – přírodní náboženství  (spjatost lidi s přírodou, s živými i mrtvými) 

  Sever – islám – vliv Arabů europoidní rasy 

Mnoho obyvatel žije v chudobě s nedostatkem potravin a pitné vody. Často obyvatelé 

spoléhají na mezinárodní pomoc. Všechny státy jsou přelidněné, zemědělci nejsou schopni 

zajistit zásobování obyvatelstva potravinami.  

Většina států byla koloniemi evropských států. Směrem k pobřeží bylo v koloniálním 

období postaveno mnoho železnic určených hlavně k vývozu nerostných surovin. 

Zemědělství :  zaměstnává až 80 procent pracujících, je zastaralé s nízkými výnosy 

Pěstují plodiny pro vývoz…………………………………………………napiš 3 plodiny 

Střední  Afrika má mnoho nerostných surovin, které není schopna využívat. 

Těží se:  ………………………………………………………………..(zjisti na mapě nebo internety 3 

nejvýznamnější ) 

Vypiš znovu některé státy střední Afriky:  (u 1. případě – vypiš 6 států, v 2. př. – 4 státy) 



Při Guinejském zálivu (pobřežní 

státy):………………………………...................................................................................................  

V povodí řeky Kongo:…………………………………………………………………………………………………………. 

Zase platí – zadej do vyhledávače obrázky – Střední Afrika, podívej se na mapku a pohledy, 

nepatří tam státy Východní Afriky, i když některé také leží v stejném zeměpisném pásu 

jako Střední Afrika. 

Nějaký obrázek si můžeš stáhnout.  

Pokud to umíš,  stáhni si mapku Střední Afriky. 

 

 

 

 

 


