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AFRICA – POZIȚIE GEOGRAFICĂ ȘI RELIEF 

I. POZIȚIA GEOGRAFICĂ 

Cu o suprafață de aproximativ 30 mil. km2, Africa este al treilea continent ca mărime (după Asia și 
America). Este singurul continent cu o dispunere relativ simetrică față de Ecuator, poziție din care 
derivă o serie de consecințe de natură climatică și biogeografică. 
Africa are un contur distinct, fiind mărginită în totalitate de ape: Oceanul Atlantic (în V), Marea 
Mediterană (în N), Canalul Suez, Marea Roșie și Oceanul Indian (în E).  
Țărmurile Africii sunt foarte puținfragmentate, cea mai mare peninsulă este Somalia (în E). 

II. RELIEFUL 
Relieful dominant al Africii este de platou cu 
altitudini cuprinse între 300 m și 2 500 m. 
Unități majore de relief: 

 munții înalți:  
- Kilimanjaro (cei mai înalți, vf. Kibo 5 895 
m), Kenya, Ruwenzori (toți de origine 
vulcanică),   
- Scorpiei, Atlas și Capului (munți de încrețire); 

 podișuri, cu o largă extindere în nordul, estul 
și sudul continentului: Sahara,  Etiopiei / 
Abisiniei (cu o altitudine medie de 3 000 – 3 
500 m), Somaliei ș.a.; 

 depresiuni interioare, formate în general pe 
suprafața podișurilor: Ciad, Niger, Congo etc. 

 câmpii, cu o distribuție 
litorală:  Somaliei și Mozambicului. 
Deșerturile reprezintă o trăsătură specifică a 
reliefului Africii. Sunt dezvoltate în cadrul 
podișului (Sahara), al depresiunilor (Kalahari) 
sau în zona litorală (Namib).  

 
  

 

TEMĂ 

I. Citiți afirmațiile de mai jos și selectați răspunsul corect: 
1. Țărmurile Africii sunt foarte (fragmentate/ puțin fragmentate). 
2. Cel mai mare deșert din Africa este (Kalahari / Sahara). 
3. În partea de vest, Africa este mărginită de Oceanul (Atlantic / Indian). 

 
II. Analizând harta de mai sus, precizați: 
1. Două insule care aparțin Africii.  
2. Două Golfuri; 
3. Oceanul pe țărmul căruia sunt câmpiile Somaliei și Mozambicului; 
4. Denumirea unui munte,  unui deșert și unei câmpii din sudul Africii; 
5. Marea cu care se învecinează Africa în partea de nord. 

 


