
 

Witam. 

 Tematem dzisiejszej lekcji będą: 

„Pierwsze podróże geograficzne” 

Zapraszam do obejrzenia prezentacji.  następnie zanotuj w zeszycie: 

1. Pierwszym ważnym podróżnikiem i odkrywcą dalekiej Azji był Marco Polo.  

2. W drugiej połowie XV wieku  rozpoczęła się epoka wielkich odkryć geograficznych. 

3. W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. 

4. Wyprawa Ferdynanda Magellana jako pierwsza opłynęła kulę ziemską. 

5. Do poznania wybrzeży Oceanu Spokojnego oraz wielu leżących na nim wysp przyczynił się 

James Cook. 

6. Do większych dokonań w XX wieku było zdobycie bieguna północnego i południowego. 

7. Dlaczego Europejczycy zaczęli odkrywa ć świat?  

 Chcieli odnaleźć nową  drogę do Indii i byli ciekawi świata. 

 

Wypełnij karty pracy i odeślij do 12.05.2020 na adres: grazia1961@interia.pl lub 

grazia522@gmail.com  

 

Dla zainteresowanych: https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/DDKT9XZpB 

 

https://view.genial.ly/5e7b9240a432900da3be5db6/interactive-content-pierwsze-podroze-

geograficzne 

 

Życzę miłego odkrywania nowych lądów 😊 Miłego dnia! 
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Zadania: 

1. Dokończ zdania:  

a) Epoka wielkich odkryć geograficznych rozpoczęła się …………… . 

b) Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w ………………. . 

c) Wyprawa ………………. jako pierwsza opłynęła kulę ziemską. 

2. Uzupełnij tekst słowami z ramki. 

Krzysztof Kolumb, geograficznych, trzech, nawigacyjnych, Amerykę, Ferdynand Magellan, XV wieku, 

morskiej, 1492  

 

Pod koniec …………. Europejczycy odkryli nowe nieznane lądy na ………… kontynentach: Azji, Ameryce i 

Afryce. Odkrycia były możliwe dzięki rozwojowi nauk…………….., zainteresowaniu światem oraz 

postępowi w technice…………… : wynalezieniu nowych statków oraz przyrządów ……………………. . w 

………… roku …………………..wyruszył w podróż by szukać nowej drogi morskiej do Indii. Odkrył on nowy 

kontynent – ………………….. . Potem, prawie 100 lat później ………………………..zorganizował wyprawę, 

która jako pierwsza opłynęła kulę ziemską 

3.Narysuj na mapie różnymi kolorami trasy podróży Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana. 

        – trasa podróży Krzysztofa Kolumba                             – trasa podróży Ferdynanda Magellana 

 

b) Napisz, jakie obiekty geograficzne, związane z wyprawami Kolumba i Magellana, oznaczono 

na mapie liczbami od 1 do 9. (skorzystaj z mapy świata  z tyłu podręcznika) 

1 – ….………………………………… (cieśnina) 5 – ………………………(wyspa) 

2 –  ……………………………….… (kontynent) 6 – …………………… (ocean) 

3 – ………………………………….….. (wyspy)  7 – …….……………… (ocean) 

4 –  ………………………………….…… (ocean)  8 – ……………………( przylądek) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


