
Przyroda  
Dzień dobry. 
 
Ostatni Wasz temat to utrwalenie wiadomości. W tym tygodniu rozpoczynamy kolejną część działu geografia, ale z 
podręcznika część 2.  
W poniedziałek za tydzień tj. 27.04 przygotuję dla Was krótki sprawdzian wiadomości z omówionej partii materiału 
(to co było zamieszczone na powtórzeniu). Wyślę Wam pod koniec tygodnia link do testu, który będzie aktywny od 
godz.12.00 do 12.45. Po jego napisaniu prace zostaną do mnie przesłane. 
 W razie pytań odnośnie testu proszę kontaktować się za pomocą e-dziennika. 
 
 Dzisiejszy temat lekcji. 
 Wielcy rewolucjoniści nauki. (temat na stronie 201-206 podręcznik) 
Możecie skorzystać z innych źródła wiedzy np.: 
https://www.youtube.com/watch?v=gkGHg9PkqT8 
https://www.youtube.com/watch?v=iOvErW8tGHM 
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-i-ich-bohaterowie/D19KlZH4j 
 
Zagadnienia do opracowania: 

1. Świat prze Kolumbem. 
2. Wielkie odkrycia geograficzne. 
a) wielcy odkrywcy i podróżnicy 

Krzysztof Kolumb (1451-1506) 
Pochodził z Genui we Włoszech. W 1492 r., służąc królowi Hiszpanii, odkrył Amerykę. Łącznie odbył cztery 
podróże do Ameryki, odkrywając wiele wysp Antyli i Bahamów. 
Do końca życia wierzył, że dotarł do Indii. 
Vasco da Gama (ok. 1469-1524) 
Żeglarz portugalski. W 1497 r. wypłynął z Lizbony i wzdłuż wybrzeży Afryki Zachodniej, a potem płynąc przez 
południowy Atlantyk, dotarł w 1498 r. do Indii. 
Ferdynand Magellan (1480-1521) 
Żeglarz portugalski w służbie Hiszpanii. Jego podróż trwająca trzy lata (1519-1522) była pierwszą wyprawą 
dookoła ziemi. Niestety, Magellan zginął w jej trakcie, w starciu z tubylcami na Filipinach (1521 r.). 
Pedro Alvarez Cabral (1467-1526) 
Żeglarz portugalski. W 1500 r. odkrył wybrzeża Brazylii. 
Jacques Cartier (czyt. żak kartje) (1491-1557) 
Żeglarz francuski. Badał wybrzeża Kanady, a w 1534 r. dotarł do ujścia Rzeki Świętego Wawrzyńca. 

b) Przyczyny wielkich odkryć geograficznych 
- Wyczerpywanie się w Europie złóż złota i srebra koniecznych do prowadzenia handlu ze Wschodem (sprowadzano 
stamtąd pieprz, cynamon, imbir, tkaniny jedwabne, barwniki, nieuprawiane w Europie owoce). 
- Chęć wykluczenia pośrednictwa w wymianie handlowej Arabów i Turków oraz dotarcia do krajów bezpośrednio 
wytwarzających (Indie, Chiny) potrzebne Europejczykom artykuły. 
- Liczna szlachta portugalska i hiszpańska, która po wyparciu Maurów z Grenady szukała dla siebie zajęcia 
przynoszącego duże zyski. 
- Pragnienie chrystianizacji obszarów pozaeuropejskich. 
- Upowszechnienie okrętów zdolnych do dalekich podróży (karawele), zastosowanie igły magnetycznej w nawigacji i 
dokładniejszych map przeznaczonych dla żeglarzy. 

      c)   Skutki wielkich odkryć geograficznych 

- Rozszerzyły horyzonty geograficzne Europejczyków. 
- Zaczęła się epoka ekspansji kolonialnej państw europejskich. 
- Rozwinął się wielki handel oceaniczny (objął Atlantyk i Ocean Indyjski). 
- Takie potęgi handlowe, jak miasta włoskie i Hanza (związek miast kontrolujący handel na Morzu Północnym i 
Bałtyku) znacznie osłabły. 
- Nowymi potęgami zostały Hiszpania, Portugalia, a potem Holandia, Francja i Anglia. 
- Napływ złota i srebra z Ameryki spowodował duży wzrost cen w Europie: najbardziej zdrożała żywność, mniej 
wyroby przemysłowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=gkGHg9PkqT8
https://www.youtube.com/watch?v=iOvErW8tGHM
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-i-ich-bohaterowie/D19KlZH4j


- Kontakty z innymi ludami wywarły wpływ na kulturę europejską. 
 

3. Wpływ wielkich odkryć geograficznych na świat. 
4. Nieustające odkrywanie świata. 

 
W razie wątpliwości proszę przesłać wiadomość na jolantabuler@wp.pl  
W temacie wiadomości wpiszcie: klasę oraz imię i nazwisko. 

mailto:jolantabuler@wp.pl

