
Klasa 2 d sb 

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne. 

W drugiej połowie XV wieku od handlu ze Wschodem ( Indie, Chiny) Europejczyków oddzieliły świeżo 

utworzone imperium tureckie ( 1453 – upadek Konstantynopola) i państwa arabskie. Zaczęto 

poszukiwać nowych szlaków handlowych. Jako pierwsi zaczęli ten proces Portugalczycy. Badali 

wybrzeża Afryki Zachodniej. W ten sposób dotarli do Przylądka Dobrej Nadziei w 1488 roku. Dokonał 

tego Bartłomiej Diaz. W latach 1497-1498 inny z Portugalczyków Vasco da Gama odbył pierwszą 

wyprawę do Indii. Handel towarami że Wschodu przynosił wielkie zyski dzięki czemu wszystkie 

odkrycia, mapy i informacje trzymano w tajemnicy.  

W 1492 roku w Hiszpanii zakończyła się rekonkwista czyli walka o wyparcie Arabów z Półwyspu 

Iberyjskiego. Nowi władcy Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska także pragnęli czerpać dochody z 

handlu ze Wschodem. Na dworze królewskim pojawił się z ciekawą propozycją włoski żeglarz 

Krzysztof Kolumb. Proponował podróż na zachód , co przy założeniu, że Ziemia jest kulą pozwoliłoby 

dopłynąć do Indii. Władcy Hiszpanii sfinansowali przedsięwzięcie. Trzy statki Pinta , Nina i Santa 

Maria miały popłynąć na wyprawę pod dowództwem Kolumba. Tak doszło do odkrycia nowego 

kontynentu – Ameryki. Nieświadomy odkrycia Kolumb mieszkańców nazwał Indianami.  

Ostatnią z wielkich podróży odbył w latach 1519-1522 Ferdynand Magellan. Odbył pierwszy rejs 

dookoła świata odkrywając Ocean Spokojny. Sam co prawda zginął w 1521 na Filipinach w starciu z 

tubylcami ale jeden ze statków dopłynął do Portugalii.  

Pływanie po Oceanie umożliwił postęp techniczny. Zaczęto stosować mapy, busolę i astrolabium ( do 

określenia położenia statku). Zbudowano potężne statki – karawele , wyposażone w ożaglowanie 

umożliwiające pływanie pod wiatr i ładownie do przechowywania potrzebnych do dalekich rejsów 

zapasów żywności i wody.  

Hiszpanie podbili nowe tereny bardzo szybko. Zniszczyli przy tym cywilizacje prekolumbijskie: 

Azteków, Majów i Inków.  

Skutki wielkich odkryć: 

- wzrost bogactwa Europy 

- nowe tereny dla Hiszpanii i Portugalii nazwane koloniami 

- rewolucja cen w Europie ( duże ilości złota i srebra z kolonii spowodowały wzrost cen) 

- nowe rośliny z Ameryki – pomidory, tytoń, kakao 

- niewolnictwo 

- poznanie broni palnej i koni przez Indian 

- przeniesienie chorób zakaźnych przez Europejczyków ( np ospy) na które nie byli odporni Indianie 

Praca domowa 

Kim byli konkwistadorzy? Wymień dwóch największych. 


