
GEOGRAFIA 6.ročník                                                    Meno: 

                                                                                         Trieda: 

                         Pracovný list pre zopakovanie učiva. 

 

Úloha č.1:     Urč pravdivosť nasledujúcich tvrdení – pravda/nepravda 

a/    Afrika je len svetadiel, nie je kontinent. 

b/    Afrika je len kontinent, nie je svetadiel. 

c/    Afrika je aj svetadiel aj súčasne kontinent. 

d/    Cez Afriku prechádza severná polárna kružnica. 

e/    Územie Afriky sa nachádza prevažne v teplom pásme. 

f/    Cez Afriku prechádza rovník, obratník Raka a obratník Kozorožca. 

 

Úloha č.2:     Urč názov 

a/     OCEÁNA, ktorý sa nachádza na západ od Afriky – 

b/    MORA, ktoré sa nachádza na sever od Afriky – 

c/    OSTROVA, ktorý sa nachádza na juhovýchode Afriky – 

d/    PRIELIVU, ktorý oddeľuje Európu od Afriky – 

e/    MORA, ktoré oddeľuje Afriku od Ázie – 

f/    OCEÁNA, ktorý sa nachádza na východ od Afriky – 

 

Úloha č.3:    Doplň správne názvy pohorí v Afrike. 

a/         A __ L A__                                                                  e/            D __A __Č __E       __R __Y 

b/         __H __GG __R                                                           f/             GU __N __JS __Á      V __SO __I __A 

c/        K __ L __M __NDŽ __R __                                        g/            T __B __ST __ 

d/       E __IÓ __S __A      V __S __Č __N __                       h/            A __A __AU __K __      V __SO __I __A 

 

 



Úloha č.4:     Čo pomenúva skupina názvov/ sú to rieky, jazerá, púšte, mestá alebo štáty/  

a/      Sahara, Kalahari, Namíb - 

b/      Káhira, Lagos, Kinshasa - 

c/      Níl, Kongo, Zambezi - 

d/     Sudán, Mozambik, Alžírsko - 

e/     Tanganika, Malawi, Ukerewe - 

 

Úloha č.5:      Utvor správne dvojice. 

A – oáza                                 pieskové presypy 

B – duny                                občasné/vysýchajúce/ rieky v púšti  

C – vádi                                 miesto okolo prameňa pitnej vody v  púšti 

 

Úloha č.6:       Doplň správnu odpoveď. 

a/     Najdlhšia rieka Afriky – N............. 

b/     Najvodnatejšia rieka v Afrike -  K......................... 

c/     Najväčšia púšť sveta  -  S..................................... 

d/    Najhlbšie jazero v Afrike -  T................................... 

e/    Najväčšie jazero v Afrike – U.................................. 

f/     Najvyšší vrch Afriky – K.............. 

 

Úloha č. 6:   Krúžkom označ pravdivé tvrdenia o obyvateľoch Afriky. 

1. Obyvatelia Severnej Afriky – Arabi patria k bielej rase. 

2. Obyvatelia Afriky sú bohatí. 

3. Arabi vyznávajú kresťanstvo. 

4. Afrika má veľký podiel mladého obyvateľstva. 

5. Veľa ľudí v Afrike nevie čítať a písať. 


