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Rzeźba środkowej Afryki – klucz 
 
 
Pytanie 1: Wymień wszystkie regiony fizycznogeograficzne, przez które poprowadzony 

jest Twój profil. 

Crystal Mountains (Góry Kryształowe), Kotlina Konga, Mitumba Mts. (Góry Mitumba), 

Wielkie Rowy Afrykańskie, Wyż. Serengeti, Wielkie Rowy Afrykańskie 

Pytanie 2: Jaka jest wysokość najniżej i najwyżej położonego punktu na profilu?  

Jak nazywa się typ ukształtowania dna oceanu, w którym znajduje się najniżej 

położony punkt profilu? W jakim regionie fizycznogeograficznym znajduje się najwyżej 

położony punkt? 

(przykładowo: 5106 m p. p. m., 2240 m n. p. m.); basen oceaniczny, Góry Mitumba 

Pytanie 3: Wskaż na profilu profilu lokalizację Rowu Wschodnioafrykańskiego.  

Które z jezior znajduje się na jego obszarze? Jakiego typu jest to jezioro? 

Jezioro Natron; tektoniczne 

Pytanie 4: Odczytaj z profilu wysokość bezwzględną brzegów Jeziora Wiktorii. 

1134 m n. p. m. 

Pytanie 5: Odczytaj z mapy wysokości bezwzględne szczytów: Kenia oraz Kilimandżaro 

(Uhuru). Czy któryś z nich jest pokryty lodowcami? 

Tak, oba. 

Pytanie 6: Wyznacz w przybliżeniu granicę wiecznego śniegu w Masywie Kenia.  

Czy jest ona położona wyżej czy niżej niż na obszarach około zwrotnikowych? 

Dlaczego? 

Ok. 4800 m n.p.m.; niżej, ze względu na większe sumy opadów nad równikiem niż nad 

zwrotnikami. 
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Pytanie 7: Wiedząc, że maksymalna głębokość Jeziora Tanganika wynosi 1435 m, 

oblicz wysokość bezwzględną punktu znajdującego się w maksymalnej głębi tego 

jeziora. Jak nazywają się obszary położone w taki sposób jak dno Jeziora Tanganika? 

668 m p. p. m.; są to kryptodepresje (obszary przykryte przez wody powierzchniowe, 

położone pod poziomem morza). 

 

Pytanie 8: Przyporządkuj poniższe odcinki rzek (wymieniono je w kolejności od źródła 

do ujścia) do podanych typów biegów: 

Odcinki rzeki Kongo: Lualaba do ujścia Lufiry, Lualaba do ujścia Lukugi,  

Lualaba do ujścia Lomami (gdzie tworzą rzekę Kongo), Kongo do ujścia Kasai,  

Kongo od ujścia Kasai do ujścia do O. Atlantyckiego 

Typy biegów: bieg górny, bieg środkowy, odcinek przełomowy, bieg dolny 

 

Lualaba do ujścia Lufiry - bieg górny, bieg środkowy 

Lualaba do ujścia Lukugi - bieg środkowy, bieg dolny 

Lualaba do ujścia Lomami (gdzie tworzą rzekę Kongo) - bieg dolny 

Kongo do ujścia Kasai - bieg dolny 

Kongo od ujścia Kasai do ujścia do O. Atlantyckiego - odcinek przełomowy 


