
 

Vzdělávací materiál 
vytvořený v projektu OP VK 

Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 

Název projektu: Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu 

Číslo a název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

 

Anotace 

Název tematické oblasti: Dějiny pozdního středověku a novověku do roku 1848 

Název učebního materiálu: Velké zeměpisné objevy 

Číslo učebního materiálu: VY_32_INOVACE_D0207 

Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 2. ročník čtyřletého (6. ročník osmiletého) gymnázia 

Autor: Mgr. Milan Kratochvíl 

Datum vytvoření: 9. 2. 2013 

Datum ověření ve výuce: 22. 2. 2013 

Druh učebního materiálu: pracovní list 

Očekávaný výstup: Definuje příčiny, průběh a následky objevitelských 

plaveb Evropanů. 

Metodické poznámky: Materiál lze použít při individuální i skupinové práci, po 

jednotlivých úkolech i vcelku. Zadání po probrání učiva, 

časová náročnost 30 - 45 minut (v závislosti na 

individuální či skupinové práci, dispozici třídy atd.). 

 

 

 



 

Velké zeměpisné objevy - pracovní list              …………………………......................... 

1. Vysvětli pojmy: 

DOHODA V TORDESILLAS__________________________________________________________________ 

OBCHOD DO TROJÚHELNÍKU_______________________________________________________________ 

VÝCHODOINDICKÁ SPOLEČNOST___________________________________________________________ 

OTCI POUTNÍCI ____________________________________________________________________________ 

TOLTÉKOVÉ_______________________________________________________________________________ 

2. Přiřaď k událostem příslušné osoby (např. A1, B2….) a na vytečkovaná místa dopiš jejich národnost. 

 A B C D E        . 

A) První Evropan, který se dostal po moři do Indie  1) Fernao Magalhâes   ……………………………… 

B) „Nový svět“ po něm dostal jméno     2) Willem Janszoon ………………………………… 

C) Obeplul zeměkouli jako první   3) Francis Drake ……………………………………. 

D) Jako druhý obeplul zeměkouli    4) Amerigo Vespucci ………..……………….……….  

E) Objevil Austrálii     5) Vasco da Gama ……………………………………. 

 

3. Nejjižnějšího cípu Afriky „Mysu bouří“, později přejmenovaného na …………………………….. jako první  

dosáhl …………………. (národnost) mořeplavec ………………………………….. 

 

4. Kryštof Kolumbus pocházel z ……………………., na svou plavbu na západ se vydal roku ……………….  

na lodích pojmenovaných …………………………………….. 

 

5. Jaké byly technické předpoklady úspěchu evropských objevných výprav? 

 

6. Přiřaď k sobě čtveřice pojmů tvořící logický celek a stručně je popiš:  

Hernando Cortés  Atahualpa   Aztékové   Cuzco 

Inkové    Tenochtitlán   Montezuma   Francisco Pizzaro     

 
 
 

 
 
7. Zakresli do mapy 
hlavní směry plaveb 
Portugalců a Španělů  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Velké zeměpisné objevy - pracovní list  (ŘEŠENÍ)  

1. Vysvětli pojmy: 

DOHODA V TORDESILLAS – 1494, dělení nově objevovaného světa mezi Portugalsko (východ)  
a Španělsko (západ) 

OBCHOD DO TROJÚHELNÍKU – Evropa – zboží, Afrika – otroci, Amerika – produkty, suroviny 

VÝCHODOINDICKÁ SPOLEČNOST – společnosti (anglická, nizozemská atd.) podporované státem (monopol)  
při obchodu s Asií 

OTCI POUTNÍCI – puritáni, kteří zamířili z Anglie do severní Ameriky na lodi Mayflower 

TOLTÉKOVÉ – středoamerická předkolumbovská civilizace, společné rysy s Mayi a Aztéky 

2. Přiřaď k událostem příslušné osoby (např. A1, B2….) a na vytečkovaná místa dopiš jejich národnost. 

 A5 B4 C1 D3 E2        . 

A) První Evropan, který se dostal po moři do Indie  1) Fernao Magalhâes (Portugalec ve španěl. službách) 

B) „Nový svět“ po něm dostal jméno     2) Willem Janszoon (Nizozemec) 

C) Obeplul zeměkouli jako první   3) Francis Drake (Angličan) 

D) Jako druhý obeplul zeměkouli    4) Amerigo Vespucci (Ital ve španěl. službách) 

 E) Objevil Austrálii     5) Vasco da Gama (Portugalec) 

 

3. Nejjižnějšího cípu Afriky „Mysu bouří“, později přejmenovaného na Mys Dobré naděje jako první  

dosáhl portugalský (národnost) mořeplavec Bartolomeo Diaz 

 

4. Kryštof Kolumbus pocházel z italského Janova, na svou plavbu na západ se vydal roku 1492  

na lodích pojmenovaných Santa Maria, Pinta a Niňa 

 

5. Jaké byly technické předpoklady úspěchu evropských objevných výprav? 

- zlepšení orientace (kompas, astroláb), zdokonalení lodí (kýl, kormidlo, osazení plachet) 

6. Přiřaď k sobě čtveřice pojmů tvořící logický celek a stručně je popiš:  

Hernando Cortés x Montezuma, panovník Aztéků, jejichž hlavní městem byl Tenochtitlán    

Francisco Pizzaro x Atahualpa, panovník Inků, jejichž hlavní městem bylo Cuzco      

 
 
7. Zakresli do mapy 
hlavní směry plaveb 
Portugalců a Španělů  
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