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ÇFARË DUHET TË DIJMË

 Sa është sipërfaqja e Planetit Tokë?

 Planeti Tokës sa % mbulohet me ujë, e sa % zë pjesa tokësore?

 Kush e përbëjnë Detin Botëror?

 Çfarë kuptojmë me kontinente?

 Sa kontinete ekzistojnë në Tokë dhe cilët janë ato?

 Sa sipërfaqe zënë kontinentet dhe sa sipërfaqe zënë ishujt?

 Në cilën hemisferë kemi më shumë sipërfaqe tokësore?

 Cili është kontinenti më i madh me sipërfaqe, e cili është më i

vogël me sipërfaqe?

 Cilët kontinente përbëjnë të ashtuquajturën Botë e vjetër, e cilët

përbëjnë të ashtuquajturën Botë e re.
1



RENDITJA E SIPËRFAQES  TOKËSORE NË PLANETIN TOKË 

 Planeti Tokë ka një sipërfaqe prej 510 milion km².

 Pjesa më e madhe e planetit Tokë mbulohet nga ujërat e Detit Botëror.

 Deti Botëror përbëhet nga oqeanet dhe detërat, të cilët së bashku janë

me sipërfaqe 361 milion km² ose përbëjnë 2/3 e sipërfaqes së Tokës.

 Ndërsa pjesa tokësore, e cila përbëhet nga kontinentet dhe ishujt së

bashku kanë sipërfaqe prej 149 milion km², duke përbë kështu 1/3 e

sipërfaqes së planetit Tokë.

 Pra, nëse shihet shpërndarja e sipërfaqeve ujore dhe tokësore në planetin

Tokës ajo në përqindje është kësisoj: 71% e planetit mbulohen nga ujërat

e Detit Botëror, kurse 29% e planetit është sipërfaqe tokësore.

 Kontinentet janë pjesë të mëdha tokësore, të cilat nga të gjitha anët

janë të rrethuara me ujërat e Detit Botëror.
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 Në planetin Tokë ekzistojnë 7 kontinente dhe ato janë: Azia,

Afrika, Amerika Veriore, Amerika Jugore, Antarktiku,

Evropa dhe Australia.

 Sipërfaqja e përgjithshme e kontinenteve është 139 milion km²,

ndërsa 10 milion km² është sipërfaqja e gjithë ishujve.

 Me sipërfaqe më të madhe është Azia me 44 milion km², kurse

me sipërfaqe më të vogël është Australia 7,6 milion km².

 Pjesa më e madhe e sipërfaqes tokësore gjendet në hemisferën

veriore, përkatësisht në këtë hemisferë kemi Amerikën Veriore,

Evropën, Azinë dhe më shumë se gjysmën e Afrikës Veriore.

 Ndërsa në hemisferën jugore kemi më pak sipërfaqe tokësore,

dhe në këtë hemisferë gjenden: Amerika Jugore, Antarktiku,

Australia dhe një pjesë e Afrikës.
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 Bota e vjetër përbëhet nga kontinentet Evropa, Azia dhe Afrika, 

për të cilët ka pasur njohuri për to që në lashtësi. 

 Ndërsa termi Bota e re u referohet kontinenteve që u zbuluan kah 

fundi i shekullit XVI, kurse më parë nuk dihej për to. 

 Të ashtuquajturën Bota e re e përbëjnë: Amerika Veriore, Amerika 

Jugore, Australia dhe Antarktiku. 

Foto. 1. Radhitja e 

sipërfaqeve ujore dhe 

kontinenteve në 

planetin Tokë.
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