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pracovní list – ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 

_______________________________________________________________________________________________ 

1. Rozliš příčiny a důsledky objevných plaveb. P = příčina, D = důsledek 

 

 

 

 

2. Urči, které tvrzení je pravdivé. 

Zámořské plavby dokázaly kulatost zeměkoule. ANO – NE 

Do Evropy byly dováženy nové plodiny. ANO – NE 

Evropané zavlekli do Ameriky nové choroby jako chřipku a neštovice. ANO – NE 

Do Ameriky byli dováženi otroci z Indie. ANO – NE 

Kolumbus se plavil pod portugalskou vlajkou. ANO – NE 

 

3. K definicím přiřaď správný pojem (číslo). 

1. Osmané 

2. Inkové 

3. kurděje 

4. conqusitador 

5. mys Dobré naděje 

6. karaka 

 

4. Vyber správné možnosti. Které z těchto zvířat a plodin se díky zámořským objevům dostaly do Evropy? 

Z písmen sestavíš jméno muže, po němž byl pojmenován jeden kontinent. 

 

 

  

 Obchodní či válečná plachetnice. 
 Nemoc způsobená nedostatkem vitamínu C. 
 Dobyvatel. 
 Kdysi nejmocnější národ Jižní Ameriky. 
 Národ, který od 14. století útočil na Evropu. 
 Nejjižnější bod Afriky. 

nová naleziště 

zlata a stříbra 

nedostatek 

drahých kovů 

narušení obchodních 

cest Turky 

touha po bohatství 

říší na východě 

zlepšování 

zeměpisných znalostí 

dovážení černých otroků 

z Afriky do Ameriky 

Španělsko a Portugalsko bohatnou 

a stávají se velmocemi 

D    
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5. Doplň jména mořeplavců k trasám v legendě.  

 

1. 
........................................... 

2. 
........................................... 

3. 
........................................... 

4. 
........................................... 

 

 

6. Kdo mohl prohlásit následující výroky? Napiš jméno 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

„Byl jsem portugalským 

princem, i když jsem se na 

žádnou plavbu nikdy nevydal, 

velmi jsem je podporoval.“ 

„Plavil jsem se na lodi Santa 

Maria. Celý život jsem si 

myslel, že jsem doplul do 

Indie. Až moji následovníci 

zjistili, že jsem objevil nový 

kontinent.“ 

„Dokázal jsem svou plavbou, že je 

země kulatá, byl jsem však během 

ní zabit divokými domorodci.“ 

„Popsal jsem nový kontinent, 

o kterém se kolega Kryštof 

domníval, že je Indie. Díky 

tomu byl nový kontinent 

pojmenován po mně.“ 

„Byl jsem první, kdo objevil 

novou cestu po moři do Indie.“ 

„I když jsem Kryštofovi zprvu 

moc nevěřila, nakonec jsem 

byla ráda, že jsem ho při jeho 

první plavbě finančně 

podpořila.“ 

„Rozvrátil jsem Aztéckou říše.“ 
„Způsobil jsem zánik říše Inků.“ 

„Vydal jsem se hledat novou 

cestu do Indie, ale moje 

loďstvo bylo zničeno u jižního 

mysu Afriky.“ 
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