Elevnavn: _____________________

Atlasopgave: Vi undersøger Egypten
I denne opgave skal du finde så mange geografiske oplysninger som muligt om et land.
Eneste hjælpemiddel er de oplysninger, du kan finde på forskellige sider i et atlas.

Placering og størrelsesforhold
•

Brug målestokken på et kort over Egypten.
Hvad er den største afstand i km
fra nord til syd ______km

•

fra øst til vest _____km

Egypten har næsten form som et rektangel. Hvad er landets areal, når du ganger
de to afstande med hinanden? _____km2

•

Hvilke breddegrader ligger Egypten nogenlunde imellem? _____ og _____

•

Imellem hvilke længdegrader? _____ og _____

•

I hvilken verdensdel ligger landet? _______

•

Hvilke lande deler grænse med Egypten? _________________________________

Landet og naturen
•

Find et kort over klimazoner. Hvilket klima har man i Egypten? ________________

•

Hvad har vi i Danmark? __________________________

•

Hvad er den naturlige plantevækst i Egypten? __________

•

Fra hvilke retninger kommer vindene især i Egypten? ___________

•

Hvor megen nedbør kommer der i Egypten på et år? _____mm

•

Hvad kommer der i Danmark? _____mm

•

Hvilke naturlige råstoffer har Egypten? ___________________________________

•

Find et kort, der fortæller om pladetektonik.
Ligger landet på en ”plade”? ____ Er der vulkaner? ____ Er der jordskælv? ____

•

Højdeforhold: I hvilken højde ligger de højeste områder? _____m. De laveste?
_____m

•

Navn på den største flod? ________________

Landet og menneskene
•

Hvad hedder hovedstaden? ___________
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•

Bliver der flere eller færre mennesker i landet? ______ I Danmark? ______

•

Hvor gammel bliver en egypter i gennemsnit? _____år. En dansker? _____år

•

Hvor mange % af landets indbyggere dør som spædbørn? _____%. Af danskerne?
_____%

•

Hvor mange børn føder en egyptisk kvinde i gennemsnit? _____ En dansk? _____

•

Hvor mange % af befolkningen bor i byer? _____%. Af danskerne? _____

•

Bruger egypterne mere energi end danskerne? _____. Producerer de mere energi
end os? _____

•

Hvilket sprog taler egypterne? ___________

•

Hvilke religioner findes især i landet? ___________________________________

•

Hvor mange % af indbyggerne arbejder i landbruget? ______%. Og af danskerne?
_____%

•

Hvor mange % af indbyggerne kan ikke læse og skrive (analfabeter)? _____%

•

Bruttonationalproduktet fortæller til dels, om et land er rigt eller fattigt. Er
bruttonationalproduktet pr. indbygger over eller under det danske? ____________

Egypten er et ”programsamarbejdsland”, dvs. et land som den danske stat giver
udviklingsbistand. Du kan finde flere oplysninger om landet på følgende hjemmesider –
måske også nogle af de oplysninger, der var svære at finde i et atlas:
Udenrigsministeriet: Landefakta – Egypten:
http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/LandeOgRegioner/Programsamarbejdslan
de/Egypten/Landefakta/LandefaktaEgypten.htm
The World Factbook: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/eg.html
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