
Karta pracy 1 
Fakty o Afryce: 

 

- powierzchnia Afryki to 30,3mln km2 

- .................kontynent pod względem wielkości 

– leży tu największa pustynia świata …................(zajmuje niemal 1/4 

powierzchni Afryki) 

– na tym kontynencie mieszka ponad …..................ludzi 

– większość państw afrykańskich cechuje................... poziom rozwoju 

gospodarczego 

 

Ukształtowanie powierzchni Afryki 

– kontynent wyżynny- ponad ….............% zajmują obszary leżące na wysokości 

od 300 m n.p.m. do 2000 m n.p.m. 

– - średnia wysokość to..................... m n.p.m. 

– największe wyżyny: Wyżyna A.................. i Wyżyna W........................... leżą 

na wschodzie Afryki i są poprzecinane rozległymi kotlinami (obniżenia terenu 

otoczone ze wszystkich stron przez wzniesienia) np. K.................., C.................., czy 

K.................................... 

– najwyższe pasma górskie występują w północnej części =góry A................... 

oraz na południu- Góry S......................................... 

– najwyższy szczyt to ….................(5895 m n.p.m.)położony w masywie 

wulkanicznym Kilimandżaro 

– pas nizin ciągnie się wzdłuż wybrzeży kontynentu 

–  

Wielkie Rowy Afrykańskie 

 

To system głębokich rowów tektonicznych ciągnący się na ….......................... 

Afryki- od rzeki Z....................... po Morze Czerwone. 

Tworzą go rozległe nawet do 100km szerokości doliny ograniczone uskokami. 

W ich obrębie znajduje się wiele wygasłych i aktywnych wulkanów oraz duże jeziora 

tektoniczne. 

Wielkie Rowy Afrykańskie powstały na skutek rozpadania się …............................. 
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