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 samostatná práce se školním atlasem světa, vyhledávání 

informací k tématu vodstvo Afriky 

 posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 
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Vodstvo Afriky 

Pracujte se školním atlasem světa 

Odpovídejte celou větou 

Odpovědi zapisujte do sešitu 
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 VODSTVO AFRIKY 

1. K úmoří kterých oceánů patří Afrika: 

2. Kde je v Africe největší bezodtoká oblast: 

3. Ve které části  Afriky je nejhustší síť řek             (= 
nejvíce řek) a proč: 

4. Která africká řeka je nejvodnatější (má zároveň 
největší povodí): 

5. Nejdelší řeka Afriky – jméno + délka:  

6. Na které řece leží Viktoriiny vodopády:  

7. Jak se jmenuje největší jezero Afriky: 

8. Jak se jmenuje nejhlubší jezero Afriky a na hranici 
kterých dvou litosférických desek leží: 
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Kontrola: 
1. K úmoří kterých oceánů patří Afrika: 

Atlantského a Indického 

2. Kde je v Africe největší bezodtoká oblast: 

Na severu Afriky - Sahara a Čadská pánev 

3. Ve které části  Afriky je nejhustší síť řek             
(= nejvíce řek) a proč: 

Kolem rovníku - Konžská pánev + oblast 
Guinejského zálivu  

Jsou tam velké srážky 
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4. Která africká řeka je nejvodnatější (má 
zároveň největší povodí): 

Kongo 

5. Nejdelší řeka Afriky – jméno + délka:  

Nil - 6 671 km 

6. Na které řece leží Viktoriiny vodopády:  

Zambezi 

7. Jak se jmenuje největší jezero Afriky: 

Viktoriino (Ukerewe) 

8. Jak se jmenuje nejhlubší jezero Afriky a na 
hranici kterých dvou litosférických desek leží: 

Tanganika – na hranici Africké a Somálské desky 
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