
Andok országai 
Dél-Amerika 



Dél-Amerika népessége 

n 1/10-e őslakos indián 
n kreolok – Dél-Amerikát gyarmatosító 

spanyolok és portugálok leszármazottai 
n  sokszínűség – népek keveredése 

– meszticek 
– mulattok 



Emberfajták 



Andok - Ismétlés 

1. A kapott állítások közül válogassátok 
ki azokat, amik az Andokra 
vonatkoznak! 

 
2. A hamis állításokat tegyétek igazzá 

úgy, hogy azok az Andokra 
vonatkozzanak! 



Andok - Ismétlés 
1.  Területén a függőleges földrajzi övezetesség 

érvényesül. 
2.  A Földön itt futnak a legmagasabban az utak. 
3.  Területén található a Chimborazo, amelynek 

csúcsa a Föld középpontjától lévő legtávolabbi 
pont. 

4.  A területén lévő Potosi nevű településen még 
napjainkban is ezüstöt bányásznak. 

5.  Legmagasabb vulkánja a Mount St. Helens. 
6.  Itt található a Föld legmagasabb hegycsúcsa. 
7.  Jellegzetes, természetes környezetben is 

megtalálható állatai a vikunya és a guanakó. 
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Andok - Ismétlés 
8.  A területén helyezkedett el az Inka Birodalom. 
9.  Nyugatról az Atlanti-óceán határolja. 
10.  Egyáltalán nincsenek hófödte hegycsúcsai. 
11.  Legmagasabb pontja 8848 m. 
12.  Perui hegyláncai közül ered az Amazonas. 
13.  Három részre tagolhatjuk. Északról délre haladva: 

Északi-Andok, Középső-Andok, Déli-Andok. 
14.  Itt találhatóak a Föld legmagasabban fekvő lakott 

települései. 
15.  Egy óceáni és egy szárazföldi kőzetlemez ütközése 

során keletkezett. 
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Andok 
országai 

n Atlasz 68. + 73. 



Andok országai – közös jellemzők 

n államforma: köztársaság 
n hivatalos nyelv: spanyol 

– kecsua: Bolívia, Peru 

n  fesztiválok 
n vallás: keresztény katolikus 



Andok - Népesség 

n Az Andok melyik részén találhatóak a 
legnépesebb városok? Miért pont azokon a 
területeken? 

 
Atlasz 72. oldal – Népsűrűség térkép  



Andok gazdasága 
n  - mezőgazdasági termékek előállítása – 

ültetvények, teraszok 
n  - ásványkincsek kitermelése /Bolívia: 

ónérc, Chile: rézérc, Peru: színes- és 
nemesfémek/ 

n Feladat: Főként milyen növényeket 
termesztenek az Andokban? 
– Atlasz 71. oldal – Mezőgazdaság térkép 

fő exportcikkek: kakaó, kávé, banán, dohány, 
búza, állati termékek /hús,bőr/ 

 
 



Machu Picchu 



Foci az Andokban 



Bolívia – La Paz 



Kolumbia /Bogota/ 
n  feketegazdaság 
n kávé, kokalevél 
n El Dorado 
n  fesztiválok, bikaviadalok 



Ecuador /Quito/ 

n karnevál 
n panamakalap 



Peru /Lima/ 
n kecsua indiánok 
- tengerimalac 
n 36 ünnep és munkaszüneti 
nap 
n Karnevál 
n Nazca-vonalak 
 
 





Peru - Filmrészlet 

n Feladat: 
 
A filmrészlettel kapcsolatban írj 3 

megjegyzést (gondolatot/véleményt/
érzést)! 



Bolívia /La Paz/ 

n Potosi – ezüstbánya 
n kokalevél + Peruban 
n karnevál, foci 



Chile /Santiago/ 

n parrillada, borok 
n Fiesta 
n  foci 
n Húsvét-sziget 





Mai életmód és kultúra kialakulását 
befolyásoló tényezők??? 

n  területi elhelyezkedésből adódó előnyök és 
hátrányok 

n éghajlat – függőleges földrajzi 
övezetesség 

n  természeti erőforrások /ásványkincsek/ 
n külső hatások – gyarmatosítás 
n  inka civilizáció hagyatékai 



Lakoma az Andokban 

Képzeld magad elé, hogy családi 
összejövetel van nálatok. Milyen 
előkészületeket tesz a család a vendégek 
érkezése előtt? 

 
n Filmrészlet 
A filmrészleten látottak miben különböznek 

egy hagyományos magyar vendéglátástól? 



Házi feladat 

n Tk. 56-57. oldal közepéig 

n Kontúrtérképen jelöld be az Andok 
országait és fővárosait. 

 
Az országok területét színezd ki – használd 

az adott ország zászlójának színvilágát! 


