
         

 

Odkrywając Afrykę – klucz odpowiedzi 

Część fizyczna 
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3. Lodowce znajdują się na terenie czterech państw: Tanzanii, Kenii, Ugandy i Konga. 

 

4. Wyświetlona wysokość bezwzględna nie jest tożsama z rzeczywistą wysokością 

bezwzględną szczytu Kilimandżaro (5895 m n.p.m.). Sytuacja ta może być 

spowodowana ograniczoną rozdzielczością Numerycznego Modelu Terenu (warstwa 

Wysokość n.p.m.), co wynika w generalizacji wartości wysokości bezwzględnych 

terenu w obrębie jednej komórki rastra lub też ograniczonej dokładności danych 

źródłowych, na podstawie których został stworzony NMT. 

 

5. Jest to spowodowane stosunkowo dużą wartością średniej rocznej temperatury 

powietrza, na której wysokość wpływa położenie lodowców w podrównikowych 

szerokościach geograficznych. Lodowce mogą tworzyć się wyłącznie ponad granicą 

wiecznego śniegu, czyli wysokością n.p.m., powyżej której opad śniegu przewyższa 

jego topnienie w bilansie rocznym. Wysoka średnia temperatura powietrza sprawia, że 

granica ta jest znacznie przesunięta w górę. 

 

6. Rozkład sum rocznych opadów w Afryce ma przebieg równoleżnikowy. Odstępstwo 

od tej zależności można zauważyć w południowej części kontynentu, gdzie nad 

wschodnim wybrzeżem ciepły prąd Mozambicki wpływa na zwiększenie rocznej 



sumy opadów, a zimny prąd Benguelski sprawia, że są one niższe nad wybrzeżem 

Oceanu Atlantyckiego. Efektem tego jest południkowy rozkład rocznych sum opadów 

w południowej części Afryki. 

 

7. Temperatura powietrza oraz roczne sumy opadów. 

 

8. Jest to jezioro Czad. Obliczona powierzchnia wynosi 19 167 km
2
. 

 

9. Obecnie powierzchnia jeziora Czad wynosi ok. 1 300 km
2
. W ciągu pół wieku 

zmniejszyła się zatem ok. 15-krotnie. Wpłynęły na to dwa czynniki: budowa nowych 

projektów irygacyjnych przez państwa, na terenie których położone jest jezioro, co 

jest spowodowane wzrostem zapotrzebowania na wodę w rolnictwie, a także 

malejącymi wartościami opadów w tym regionie. Zmniejszające się zasoby wodne 

jeziora wpływają na coraz trudniejszy dostęp mieszkańców do wody pitnej, a także 

ograniczają możliwość wykorzystania wody w celu nawadniania upraw. 

 

10. Przebieg rurociągów jest determinowany przede wszystkim przez położenie złóż ropy 

naftowej i gazu. Docelowo biegną one (np. w krajach północnoafrykańskich) do 

obszarów o dużej gęstości zaludnienia, gdzie zapotrzebowanie na te surowce jest 

wysokie. Wiele rurociągów kończy się nad wybrzeżem Ocenaów, skąd surowce mogą 

być transportowane do innych części świata. 

 

11. Na podstawie liczby miejsc wydobycia ropy naftowej można stwierdzić, że do krajów 

OPEC należą np. Libia, Algiera i Nigeria. 

 

 


