
AFRIKA

1. Katero gorovje pripada hercinski in katero alpidski orogenezi?
2. Zakaj lahko rečemo, da je Afrika stara celina?
3. Kje v Afriki najdemo tektonske jarke? Kako so nastali?
4. Kje poteka ločnica med Visoko in Nizko Afriko? Naštej dele Visoke in Nizke Afrike.
5. Zakaj lalko rečemo, da je afrika narobe obrnjen krožnik?
6. Kaj se dogaja v ozračju nad ekvatorjem in kaj nad povratnikoma? Kako to vpliva na podnebje?
7. Kje in kako vpliva polarna fronta na podnebje?
8. Kako morski tokovi vplivajo na podnebje?
9. Katera puščava je nastala zaradi hladnih tokov? Katerega?
10. Kako relief vpliva na podnebje?
11. Naštej  vse  pasove  in  podnebja  v  Afriki.  Za  vsak  podnebni  tip  dopiši  kje  se  nahaja  (lega),  opiši

podnebne značilnosti in rastlinstvo.
12. Zakaj je podnebje ob jugovzhodnih obalah Afrike bolj namočeno kot ob jugozahodnih?
13. Kaj so pasati?
14. Kateri so glavni razlogi za širjenje puščav in kako lahko to zaustavimo?
15. Naštej 3 reke in povej njihov pomen.
16. Na katerih rekah je nastalo največ hidroelektrarn?
17. Kakšne so bile posledice po gradnji Asuanskega jezu v Egipt?
18. Opiši afriški promet.
19. Kakšen je razvoj turizma?
20. Naštej oblike samooskrbnega in tržnega kmetijstva in vsako opiši.
21. Napiši prednosti in slabosti monokulturnega kmetijstva.
22. Razloži pojem kolonializacija in neokolonializem.
23. Kako sta kolonializem in neokolonializem vplivala na Afriko?
24. Kje je najmanjša in največja gostota poselitve?
25. Naštej vzroke za veliko podhranjenost v Afriki.
26. Naštej 3 najpogostejše bolezni, kako se jih dobi in zakaj je največja obolelost v Afriki?
27. Primerjaj značilnosti kmetijstva v ekvatorialnem podnebju in značilnosti plantažnega gospodarstva.
28. Naštej 3 najpomembnejša rudarska območja v Visoki Afriki in 3 vzroke za zaton rudarstva.
29. Katere rude so nabolj pogoste in zakaj?
30. Kateri so nabolj pomembni viri energije?
31. Naštej pozitivne in negativne učinke rudarjenja v Afriki.


