
Zeměpis – 6. ročník  

25. 5. – 29. 5. 2020 

- list č. 6 – Obyvatelstvo Afriky– viz níže 

- pracuj s atlasem a internetem  

- poslat ke kontrole do neděle 31. května na e-mail 

 

        Kobzová Ladislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

Obyvatelstvo Afriky 

- Rychlý nárůst obyvatel – k roku 2016 – 1, 216 mld. Lidí 

- Nejhustější osídlení: severní a jižní okraje Afriky 

- Africké státy – nejchudší země světa 

- Hladomor, místní války, virus HIV 

- Většina obyvatel žije na venkově, moderní centra lemují chudinské čtvrti 

- Kolonizace Afriky: starověk: Evropané – vliv Římské říše, středověk: Arabové. 19. 

Století: nejmocnější evropské státy si Afriku rozdělily na tzv. kolonie (nejvíce Velká 

Británie a Francie). Vymanění z koloniální nadvlády až v 2. olovina 20. století  

- Cestovatelé:  

o David Livingstone – 19. století – prozkoumal vnitrozemí Afriky – řeka 

Zambezi, na které objevil Viktoriiny vodopády.  

o Emil Holub – Čech, 19. Století 

o Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund – cesta do Afriky ve voze Tatra  

1) Lidé europoidní rasy – africká území na sever od Sahary – Arabové (arabština, islám) 

a Berbeři – původní obyvatelé  

2) Lidé negroidní rasy – jižně od Sahary – stovky kmenů a národů s vlastními jazyky a 

kulturou - Pygmejové – tropické lesy Konžské pánve, Sanové (Křováci)  - polopouště  

Jižní Afriky. Jedná se o potomky nejstarších (původních) obyvatel  

3) Jižní cíp Afriky – původní černošské obyvatelstvo a velká skupina potomků 

přistěhovalců z Asie a Evropy 

 

A) Vysvětli pojem KOLONIE  a vypiš, které dnešní státy byly koloniemi následujících 

velmocí 

(pracuj s atlasem a ke každému státu napiš 2 – 3 kolonie) 

Francie: 

………………………………………………………………………………………… 

Velká Británie: 

………………………………………………………………………………………… 

Nizozemsko:………………………………………………………………………….. 

Portugalsko:……………………………………………………………………………

…………. 

B) Cestovatelé, Bartolomeo Diaz a Vasco de Gama jsou spjatí s Afrikou, z jakého důvodu 

se zmiňují? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

C) Afričtí sportovci patří v bězích, boxu a míčových hrách k absolutní světové špičce. 

Francii, Velkou Británii nebo USA často reprezentují občané tmavší pleti. Jsou to 

potomci odvlečených otroků, nebo lidé, kteří z Afriky dobrovolně odešli. Znáš 

takového sportovce a ve kterém sportu vyniká? 

…………………………………………………………………………………………………

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


