
Afrika – obyvatelstvo, kolonizace 
a sídla



Historie
• Kolébka lidstva (Tanzanie)
• První civilizace (Egypt, Kartágo)
• Arabové sever Afriky 7. století 
• Evropané od 15. století (kolonie – FR, VB, N, ŠP) do 20. 

století (poté dekolonizace – 1960 rok Afriky).



Současnost    
• Přes 1 mld. obyvatel(2010) pestré národnostní a rasové 

složení. 
• Vysoký přirozený přírůstek, vysoká kojenecká úmrtnost, 

krátká délka života
• Skupiny národů a rasy:
a) bílá (sever – Arabové, jih – Evropané)
b) rovníková Afrika – černoši 
c) Madagaskar – Malgašové
• Sjednocujícím prvkem zemí není národnost, 

ale jazyk bývalých kolonizátorů (války). 



Osídlení a sídla
• Nerovnoměrné díky přírodním podmínkám:
a) Nejméně (pouště, hory, pralesy)
b) Nejvíce (okolí řek, okolí Viktoriina j. a j. Tanganika, pořeží 

Guinejského zálivu a sever Afriky)
• Největší města: Káhira, Lagos, Alexandrie, Kinshasa, 

Abidjan



Obyvatelstvo - práce s atlasem
• Hustota osídlení (atlas str. 20 -21): Afrika – obyvatelstvo – str. 4 - 5
a) nejvíce: delta Nilu
b) nejméně a neosídleno: Sahara a další pouštní oblasti
• Nejvyšší přirozený přírůstek obyvatel mají státy (atlas str. 22): Nigérie, Ghana, 

Botswana, Uganda, Keňa, Libye (srovnej s ČR – přirozený úbytek obyvatel)
• Jazyky (atlas str. 5):
a) sever: arabština
b) západ a střed: francouzština a angličtina
c) jih: angličtina
d) Angola a Mosambik: portugalština
• Náboženství (atlas str. 5): islám, animisté, křesťanství
• Největší města - aglomerace nad 5 milionů obyvatel (atlas str. 20-21): Káhira, 

Kinshasa, Lagos
• Hlavní a smíšené rasy:
a) sever: europoidní (semitská a hamitská) b) povodí Nilu: Somálci, Niloti c) střed a 

jih: afričtí černoši d) Madagaskar: Malgašové e) JAR: Jihoafričané



Afrika - hospodářství
• Afrika je nejchudší světadíl a to i přesto, že má dostatek nerostných surovina 

pracovních sil.
• Překážkou hospodářského rozvoje je:
a) silná orientace na těžební průmysl, který dále nezpracovávají
b) monokultrurní zeměděství (plantáže - vývoz, obživa – malá políčka)
c) málo rozvinutá doprava – jen od zdrojů k nejbližšímu přístavu
d) málo rozvinutý zpracovatelský průmysl a služby (chybí kvalifikovaní pracovníci 

– vysoká negramotnost, malá vzdělanost)
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