KARTA PRACY
WIELKIE ODKRYCIA GEOGR AFICZNE

Zadanie 1.
Uzupełnij opisy dotyczące przyczyn odkryć geograficznych.
PR ZYCZYNY GOSPODARCZE
budowa nowych ...................

brak ………...........……………

wzrost liczby ludności

wzrost zapotrzebowania na wyroby

większe zainteresowanie towarami

.........................................................

.........................................................

konieczność kontaktu ze Wschodem
PR ZYCZYNY POLIT YCZNE
……………. r.
zajęcie przez Turków Konstantynopola,
a następnie terenów
.........................................................

przejęcie przez Turków kontroli nad
.........................................................

utrata przywilejów w handlu przez
...................................................................
i uzależnienie go od innych pośredników

obniżenie / wzrost
cen towarów luksusowych

obniżenie / wzrost
importu towarów luksusowych

konieczność poszukiwania
.........................................................
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Zadanie 2.
Dopisz właściwe pojęcia do opisów.
a) przyrząd pomagający określić w przybliżeniu geograficzną północ – ...............................................
b) p
 rzyrządy umożliwiające wytyczenie kursu na podstawie położenia ciał niebieskich – ....................................................
oraz ............................................................................
c) mapy prezentujące linię brzegową oraz charakterystyczne punkty w terenie, np. klify – .................................................
d) przyrząd wyznaczający kierunek podróży i utrzymujący kurs statku w ciągu dnia – ..........................................................
Zadanie 3.
Wskaż spośród poniżej podanych skutki odkryć geograficznych, a następnie w wykropkowanych miejscach wpisz N,
jeśli był to skutek negatywny.
a) rozwój wiedzy geograficznej – ……
b) wzrost znaczenia morskich szlaków handlowych – ……
c) spadek znaczenia Portugalii i Hiszpanii w Europie – ……
d) potwierdzenie teorii o kulistości Ziemi – ……
e) zniszczenie kultury ludów prekolumbijskich – ……
f) sprowadzenie do Europy oraz Ameryki nieznanych gatunków roślin i zwierząt – ……
g) duża śmiertelność wśród ludności prekolumbijskiej – ……
h) rozwój produkcji rzemieślniczej – ……
i) spadek produkcji statków – ……
j) zubożenie mieszkańców Europy – ……
k) rozwój handlu – ……
l) wykorzystywanie ludności rdzennej jako darmowej siły roboczej – ……
ł) zakładanie kolonii i faktorii handlowych na nowo odkrytych terenach – ……
m) spadek zainteresowania w Europie handlem z Indiami – ……
n) zawleczenie do Ameryki nieznanych tam chorób – ……
o) sprowadzenie niewolników z Afryki – ……
p) handel niewolnikami – ……
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