
 
/ Priraď k vyznačeným cestám moreplavcov:  K. Kolumbus, B. Diaz, V. de Gama, F.Magalhaes 
Napíšte názov krajiny, ktorú moreplavci dosiahli.       
Obrázok 1 

 
    1/Meno...................................... 
 
                     Krajina........................................... 
    
     2/Meno...........................................  
 
                     Krajina.......................................... 
 
     3/Meno........................................ 
      
                     Krajina.................................. 
 
     4/Meno......................................     

                      Krajina.............................. 

 2/  Priraďte ku vlajke krajiny moreplavcov z cvičenia 1 
 

    ..................................            ........................................... 
   Španielsko          Portugalsko 

 

3/ K rokom priraďte mená moreplavcov z cvičenia 1, v ktorých dosiahli významné zemepisné 
objavy. 
 
1492........................  1487...................... 1498................................ 1519 -1522..................................... 

 

4/ V každom rade (riadku) sa nachádza jedno slovo, ktoré tam nepatrí. 

   Tvojou úlohou je ho nájsť a prečiarknuť. 

 
 

➢ Victoria  →  Magalhães  →  Čína  →  plavba okolo sveta  →  Trinidad 

➢ Maco Polo  →  Čína  →  svetobežník  →  Tasmánia  →  Benátky 

➢ Astroláb  →  Karavela  →  Kvadrant →  Kompas  →  Jakubova palica 

 

5/ Priraď k dobyvateľovi ríšu, ktorú zničil. K menám na pravej strane dopíš správne písmeno. 
 

A. ríša Inkov                                         ............ Francisco Pizarro 

B. ríša Mayov                                       ............ Hernán Cortés 

C. ríša Aztékov                                     ............ Francisco de Montejo ml. 

6/ Ako sa nazývala choroba, ktorou v minulosti trpeli počas objavných plavieb takmer všetci   
    námorníci? Napíš ako sa prejavovala 
    .......................................   ................................................................................................................. 
 
 

 

 

 



7/ Označ vety správnymi symbolmi. Pravdivé  a nepravdivé . 
 

➢ Vasco Nuñez de Balboa pôvodne nazval Tichý oceán južným morom. 

➢ Marca Pola počas jeho návštevy  v Číne najviac udivovali šikmookí ľudia. 

➢ Pôvodný názov amerického kontinentu bol Nová India. 

➢ Jednou z príčin objavných plavieb bolo zablokovanie obchodných ciest s Orientom. 

 

8/ Ktorý z týchto moreplavcov potvrdil guľatosť zeme? Označ!  

 a. Vasco de Gama 
 b. Amerigo Vespucci 
 c. Fernao Magalhaes 
 d. Bartolomeo Diaz 
 e. Krištof Kolumbus 

 
9/ Zoraď (očísluj) nasledujúce udalosti od najstaršej! 
   

              
 

10/ Dopíš do mapy Ameriky plodiny a zvieratá pôvodom z nej! 
 
    KAKAO                                       SLON 

VANILKA   ALPAKA 
ZEMIAKY     BIZÓN 
PŠENICA   MORKA 
RAJČINY   OVCA 
TABAK    LAMA 
BANÁNY   KOZY 
RYŽA    SOMÁR 
CUKROVÁ TRSTINA  ŤAVA 
KÁVA    NANDU 
TEKVICA 
KUKURICA 
FIGY 
KAUČUK 
ĽAN 
ČAJ 

 

 

 

11/ V 16. storočí si rozdelili medzi sebou novoobjavený svet prvé dve koloniálne mocnosti a to: 

........................................... a ........................................... .  V Amerike rapídne zredukovali indiánske 

obyvateľstvo a na ťažké práce začali dovážať a využívať otrokov z .................................. 

 

12/ Podmanené a závislé krajiny nazývame spoločným názvom .............................................. 

objavenie Ameriky

dobytie ríše Inkov

objavné cesty Marca Pola

vynález astrolábu

Diazova plavba na juh Afriky


