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AFRICA

Continentul străvechi

1. Scrieţi pe suportul cartografic numele mărilor şi oceanelor învecinate cu Africa! 
Coloraţi câte o insulă, o peninsulă şi un golf!

2. Ce reprezintă numerele de pe suportul 
cartografic?

s1  strâmtoare

s2  canal

s3  peninsulă

s4  insulă

3. Desenaţi pe suport linia Ecuatorului, a 
Tropicului Racului şi a Tropicului Capri-
cornului!

4. Căutaţi în atlase cele mai nordice şi cele 
mai sudice puncte ale Africii! Care este 
latitudinea lor geografică?

Cel mai nordic punct al Africii:  latitudine  °
Cel mai sudic punct al Africii:  latitudine  °

5. Numiţi câţiva călători, exploratori maghiari care au jucat un rol important în des-
coperirea Africii!

6. Formarea pământului Africii. Completaţi propoziţiile!

ARHAIC ŞI PROTEROZOIC

În acest timp a luat naştere  , care formează aproa-
pe tot continentul şi este alcătuit din roci  , de 
exemplu  .

*Pe unele pagini ale caietului elevului sunt desenate drapelele ţărilor. Cu ajutorul atlasului, coloraţi-le!
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PALEOZOIC ŞI MEZOZOIC
Pământul Africii  şi 
a fost invadat de , din 
care s-au depus roci , de exem-
plu  .

NEOZOIC
Suprafaţa continentului a fost transformată de  

 . De-a lungul faliilor au luat naştere  .
În partea nord-vestică a continentului s-au format prin în-
creţire Munţii  .

Regiunile Africii

1. Ce regiuni ale Africii indică literele mari de pe suportul cartografic?

sA 

sB 

sC 

sD 

sE 

sF 

sG 

sH 

2.  Treceţi în pătratele dinaintea afima-
ţiilor litera de tipar a regiunii cores-
punzătoare şi completaţi propoziţii-
le!

h Aici se găseşte una dintre cele mai întinse cuverturi de bazalt din lume.

h Cel mai mare deşert de pe glob.

h Lanţ de munţi tineri, care face parte din sistemul muntos  .
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h  Aici se află cel mai înalt vârf montan din Africa, , şi cel mai adânc lac, 
Lacul  .

h Câmpie fertilă. Una din cele mai populate regiuni ale Africii.

Continentul cel mai fierbinte

1. Coloraţi pe suportul cartografic zona de 
climă caldă!

2. Trasaţi direcţia vânturilor alizee în emisfe-
ra nordică şi în cea sudică!

3. Marcaţi cu roşu cercul de latitudine în 
dreptul căruia aerul este ascendent tot 
timpul anului şi cu albastru pe acela unde 
aproape tot anul există mase de aer des-
cendente! 

4. Desenaţi poziţia Soarelui şi direcţia curen-
ţilor de aer pe figurile sA  şi sB  ! Ce fel 
de anotimp este în iunie şi decembrie pe 
teritoriile savanelor din emisfera nordică 
şi din cea sudică? Completaţi liniile punc-
tate!

sA  Martie şi septembrie

 N Tropicul Racului Ecuatorul Tropicul Capricornului S

sB  Iunie

 N   S
  anotimp anotimp 
 

sC  Decembrie

 N   S
  anotimp anotimp 
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5. Coloraţi pe suportul cartografic teritoriile din zona temperată!

6. Ce tipuri de climă indică literele de tipar ale suportului cartografic de pe pagina 
5? Completaţi tabelul! Utilizaţi atlasele!

Clima Amplitudinea 
termică (°C)

Precipitaţiile 
(mm) Anotimpurile Vegetaţia

naturală Fauna

A 1.

B 1.
2.

C 1. răcoroasă, aridă
2. fierbinte, aridă

D 4 anotimpuri

 
7. Treceţi în locul potrivit din tabel animalele enumerate!
 leu, cămilă, gorilă, şacal, elefant, musca tse-tse, girafă, crocodil, struţ

Pământul cascadelor

1. Urmăriţi în atlase reţeaua hidrografică a Africii şi răspundenţi la întrebări!
 Unde este cea mai densă reţea hidrografică? 
 De ce? 
 În care zonă climatică se află reţeaua hidrografică cea mai puţin densă?
 
 De ce? 

2. Explicaţi, cu ajutorul figurii alăturate, de ce există mul-
te cascade pe fluviile Africii!

Care sunt 
– avantajele 

– dezavantajele  cascadelor din punct de vedere economic?
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 Numiţi câteva cascade din Africa! Folosiţi atlasele!
  
  
  

3. Căror zone climatice li se potrivesc afirmaţiile de mai jos, în ceea ce priveşte 
apele curgătoare? Treceţi numele tipului de climă pe liniile punctate de după 
afirmaţii!

 Tot anul au debit mare 
 Albia lor uscată se umple de apă doar în timpul ploilor 
 În anotimpul ploios se revarsă, în cel secetos au debite scăzute 

4. Cele mai lungi fluvii din Africa
 I. 
 Unde se varsă? 
 II. 
 Unde se varsă? 
 III. 
 Unde se varsă? 

 Scrieţi numele lor pe locul potrivit 
de pe suportul cartografic!

Subliniaţi numele fluviului care are 
debitul şi bazinul hidrografic cel mai 
mare!
Desenaţi limita bazinului hidrografic 
pe schiţa de hartă!

5. Cum s-au format lacurile lungi şi adânci ale Africii?
 

6. Care este  
 – cel mai mare 
 – cel mai adânc 
 – cel mai mare lac endoreic  din Africa?
 Scrieţi numele lacurilor în locul potrivit de pe suportul cartografic!
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Continentul alb-negru

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei din Africa!
 Suprafaţa Africii: 
 Populaţia: 784 000 000 loc.
 Densitatea medie a populaţiei:  loc/km²
 Densitatea medie = populaţie (loc.) : suprafaţă (km²)

2. Coloraţi în roşu teritoriile cu cea mai 
mare densitate a populaţiei şi în al-
bastru cele cu densitatea cea mai 
mică din Africa! 

 Ţinuturile cu densitatea cea mai 
mare: 

 a) 
 b) 

Ce justifică densitatea mare a popu-
laţiei?

 a) 
 b) 

Teritoriile cu cea mai mică densitate a 
populaţiei: 

 Motivaţi densitatea mică a populaţiei în acest ţinut! 

3. Trasaţi pe suportul cartografic graniţele Africii-Negre şi ale Africii-Albe! Comple-
taţi propoziţiile!
Locuitorii Africii-Albe, , aparţin rasei  Vorbesc lim-
ba  Băştinaşii din Africa-Neagră, , trăiesc în dife-
rite  şi vorbesc diferite limbi. Cele mai însemnate grupuri sunt: 

4. Scrieţi în pătrate cele mai importante articole de export şi import ale Africii!

Ce concluzii se pot trage 
din toate acestea?
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5. Singura ţară industrială dezvoltată a continentului este 
 Capitala ei:  Portul:  

6. Africa-Neagră este unul dintre cele mai sărace şi mai rămase în urmă ţinuturi din 
lume. Căror factori li se datorează încetinirea dezvoltării acestuia?

 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
 e) 

Economia Africii

1. Treceţi pe locul potrivit din tabel următoarele plantele cultivate şi animalele do-
mestice! Subliniaţi-le pe cele specific tropicale!

cacao, arahide, mei, lămâi, batate, măsline, cafea, bumbac, curmale, portocale, 
struguri, ulei de palmier, grâu, ovine, caprine, vite cornute, cămile

Culturi Creşterea animalelor 

Ţărmul Mării Mediterane 
şi Ţara de Foc (zone medi-
teraneene)

Valea Nilului
 

Oazele din deşerturi

Zona savanelor

Zona ecuatorială
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2. Cum apreciaţi de ce nu este specifică creşterea animalelor 
 în Valea Nilului? 
 
 în zona ecuatorială? 
 

3. Agricultura cu dublă înfăţişare a Africii
Treceţi numărul afirmaţiilor de mai jos lângă tipul de agricultură căruia îi este 
specific!

    Agricultura tradiţională 

    Agricultura practicată pe plantaţii 

h1  – Produce pentru piaţa mondială.

h2  – Terenul agricol este în proprietate tribală sau în cea a comunităţii satului.

h3  – Serveşte alimentaţiei populaţiei.

h4  – Pe un teritoriu extins se cultivă unul sau două tipuri de plante.

h5  – Terenul agricol este în proprietatea întreprinzătorilor capitalişti.

h6  – Se cultivă mai cu seamă cereale tropicale.

4. Care este cea mai în-
semnată ramură indus-
trială a Africii?

 
 
 
 
 

Coloraţi în albastru cele 
mai importante ţări 
producătoare de petrol 
de pe suportul carto-
grafic!

MAROC

ALGERIA
LIBIA EGIPT

NIGERIA

REPUBLICA
CONGO

ZAMBIA

BOTSWANA

REPUBLICA
AFRICA DE SUD

GUINEEA
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Cel mai dezvoltat stat al Africii

Republica Africa de Sud

1. Scrieţi pe suportul cartografic nu-
mele oceanelor şi al ţărilor înveci-
nate cu Republica Africa de Sud, 
precum şi cel al oraşelor amintite în 
lecţie!

2. Dintre resursele minerale enume-
rate, încercuiţi-le pe acelea datorită 
cărora Republica Africa de Sud ocu-
pă primul loc în lume!

 aur, minereuri de nichel, crom, uraniu, fier, vanadiu, mangan, diamante.
 
3. Ce fel de climat s-a dezvoltat pe teritoriile mar-

cate cu litere de tipar de pe suportul cartografic 
alăturat?
Utilizaţi harta tipurilor de climat din atlase! Com-
pletaţi tabelul!

Clima Culturile Creşterea animalelor

sA

sB

sC
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AUSTRALIA ŞI OCEANIA

Condiţiile naturale ale Australiei şi Oceaniei 

1. Completaţi propoziţiile!
Australia este aşezată în emisfera 

Ţărmurile sunt 
Suprafaţa:  km².

2. Scrieţi pe suportul cartografic nu-
mele mărilor învecinate cu conti-
nentul! Coloraţi în roşu Marea Bari-
eră de Corali!

3. Care sunt peisajele marcate de nu-
merele de pe suportul cartografic?

 s1   s2  
 s3  

4. Treceţi pe suportul cartografic numele Tropicului! În ce zonă de climă se află
 – nordul Australiei? 
 – teritoriile sudice? 
 Australia este continentul cel mai arid. Explicaţi de ce! 
 

5. Numiţi vânturile marcate cu litere 
de tipar de pe suportul cartografic!
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 Numele vântului Anotimp
 sA   
 sB   
 sC   

6. În ce anotimp este Crăciunul în Australia? 

7. Vegetaţia este condiţionată de cantitatea precipitaţiilor.
Trasaţi deasupra profilului transversal în direcţia V-E curba precipitaţiilor! Utilizaţi 
harta precipitaţiilor din atlase!

  precipitaţii

 Scrieţi pe linia punctată numele vegetaţiei!
 Explicaţi, cu ajutorul profilului, de ce primeşte litoralul estic multe precipitaţii!
 

8. Coloraţi în galben pe suportul cartogra-
fic teritoriile endoreice ale Australiei!
De ce este vastă extinderea acestor te-
ritorii?

 
 

Ce este specific apelor curgătoare din 
această regiune?
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 Lacurile fără scurgere sunt sărate. Explicaţi de ce!  
 

 9. Scrieţi pe suportul cartografic numele celor mai lungi două râuri permanente! 
 La ce se folosesc apele lor?
 
 În care parte a Munţilor Marii Cumpene de Ape există râuri cu debite mari?
 

10. Enumeraţi câteva specii de animale deosebite din Australia!
 

Oceania 

11. Cele trei mari arhipelaguri din Oceania: 
 a)  
 b) 
 c) 

12. Citiţi din manual capitolul cu titlul „Oceania” şi rezolvaţi următoarele probleme!     
Utilizaţi atlasele!
Care sunt insulele din Melanezia pe care le recunoaşteţi pe desene?
Treceţi sub desene ţările şi capitalele de pe aceste insule! Utilizaţi atlasele!

 sA   sB  
 ţările: a)  
 capitala:  
      b) 
 capitala: 

13. Căror insule li se potrivesc afirmaţiile de mai jos? Treceţi literele mari ale insulelor 
de la exerciţiul precedent pe linia punctată dinaintea afirmaţiilor!

  A doua insulă ca mărime de pe Terra.
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  Este aşezată în zona de climă temperată.
  Majoritatea locuitorilor ei este originară din Marea Britanie. 
  Mare parte este acoperită cu păduri tropicale.

 Cele mai importante articole pentru export sunt bumbacul, car-
nea şi lactatele.

14. Principalele mo-
dalităţi de forma-
re a insulelor din 
Oceania

 În care zonă climatică se află majoritatea insulelor?
 
 Enumeraţi cele mai importante produse agricole ale arhipelagului!
 
 

15. Completaţi propoziţiile!
Insulele Hawaii sunt al 50-lea stat membru al  Insulele de origine 

 aparţin arhipelagului  Cea mai însemnată cultură 
de pe plantaţiile acestora este  Cea mai importantă sursă de venit 
provine din 

Economia Australiei

1. Calculaţi densitatea medie a populaţiei din Australia!
 Suprafaţa:  km²
 Numărul locuitorilor: 18 milioane de locuitori

 Densitatea medie a populaţiei:   
locuitori/km²

1-96 Földrajz 33349-MSzept.indd   15 2009.09.01   21:42:11



16

 Care sunt cauzele naturale ale densităţii scăzute a populaţiei?
 
 

Coloraţi în albastru pe suportul cartografic ţinuturile cele mai dens populate ale 
continentului! Din ce motiv trăieşte majoritatea australienilor pe aceste terito-
rii?

 

2. De unde provine majoritatea locuitorilor continentului? 
 
 Singura ţară de pe continent este 
 Capitala: 

3. Completaţi propoziţiile!
Ramura de bază a agriculturii australiene este  . În sa-
vanele aride se cresc în special , iar pe păşunile de 
bună calitate  . Principala cultură a terenurilor arabi-
le este  . În ţinuturile nord-estice, cu mai multe preci-
pitaţii, se cultivă  . Pe câmpiile irigate se cultivă multe 

 şi  .

4. Marcaţi pe suportul cartografic cu simbolul 
mineralelor de mai jos locul exploatării lor! 
Utilizaţi harta mineritului din atlase! 

 huilă bauxită

 minereu de fier minereu de uraniu

La ce resurse minerale ocupă Australia primul 
loc în lume? 

5. Oraşele cu populaţia cea mai ridicată şi cele mai mari centre industriale ale Aus-
traliei: 

 Scrieţi numele lor, precum şi denumirea capitalei, pe suportul cartografic!
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6. Cele mai importante articole pentru export ale Australiei: 

Ramura 
industrială Agricultura Mineritul Industria 

prelucrătoare

Articole pentru 
export

Produse 
industriale

Regiunile polare

1. Explicaţi următoarele noţiuni!
 Arctica: 
 Antarctida: 
 Antarctica: 

2. Prin ce se caracterizează clima regiunilor polare? Completaţi propoziţiile!
Temperatura medie anuală este  . Precipitaţiile cad sub for-
mă de  şi  .
Există un singur anotimp,  .
Suprafaţa terestră este acoperită de o  groasă.

3. Cu ajutorul schiţelor explicaţi de ce sunt reci regiunile polare!
a) b) c)

4. Ce credeţi, de ce ar avea urmări catastrofale topirea calotelor glaciare din regiu-
nile polare? 

 
 

5. De ce este sărăcăcioasă vegetaţia şi fauna ţinuturilor polare? 
 
 Enumeraţi câteva specii de animale din regiunile polare! Subliniaţi-le pe cele 

care trăiesc exclusiv în emisfera sudică! 
 

noapte care durează mai multe zile sau lunifrig şi zăpadă

radiaţiile solare
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AFRICA, AUSTRALIA ŞI OCEANIA

Recapitulare

1. Treceţi numele insulelor, mărilor şi oceanelor pe suportul cartografic!

2. Care sunt regiunile indicate de numerele de pe suportul cartografic?  
 Africa Australia
 s1    s6   
 s2    s7   
 s3    s8   
 s4    
 s5    
 Coloraţi în albastru numărul de ordine al munţilor vechi, iar cu roşu cel al lanţu-

rilor muntoase tinere!

3. Denumiţi râurile însemnate cu litere de pe suportul cartografic! Utilizaţi atlasele!
 sA    sD   
 sB    sE   
 sC    
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