
Piątek 5 czerwca 2020 r. 

Kl VI A 

 

 Temat:  Europa i  świat w XVI wieku -powtórzenie z działu I. 

 

 

 

     Zapisz temat do zeszytu i wykonaj zadania. 

 

 

    Zadanie 1. Dokończ zdania.. 

1) Nazwa statku z flotylli Magellana, któremu udało się powrócić po opłynięciu 

Ziemi ….................................. . 

2) Wielkie gospodarstwa, w których Hiszpanie hodowali niespotykane w Europie 

rośliny, np. tytoń, kakao …....................................... . 

3) Pierwszy opisał Amerykę: od jego imienia przyjęła się jej 

nazwa …................... …......................... . 

4) Włoski  żeglarz służbie hiszpańskiej, odkrył Amerykę,nie wiedząc o 

tym.............................. . 

5) Odkrywca Przylądka Dobrej Nadziei …..................... …....................... 

6) Statek posiadający ruchome żagle, umożliwiające żeglugę niezależnie od 

kierunku wiatru …............................................. 

7) Żeglarz w służbie króla Hiszpanii, zginął na Filipinach w walce z 

tubylcami …...................... …....................... . 

8) Obszar, zwykle zamorski, podbity podbity przez jakieś państwo i 

wykorzystywany przez nie …................................ . 

9) Największy statek z pierwszej wyprawy Kolumba …............... …................... . 

10) Przyrząd do  określania stron świata …............................... . 

 

 

   Zadanie 2. Uzupełnij tekst. 

 

 

        Najeźdźców, którzy ruszali na podbój Ameryki, nazywamy ….................. . Jednym z 

nich był ….................... ….....................,który opanował państwo Azteków. Zaś na podbój 

Inków wyruszył …............... …............... . 

 

 

   Zadanie 3. Wymień w punktach główne przyczyny reformacji. 

 

 

  

 

  Zadanie 4. Dopisz daty do wydarzeń i uporządkuj je chronologicznie 

• Wystąpienie Marcina Lutra z 95 tezami 

• Pokój w Augsburgu 

• Noc św. Bartłomieja we Francji. 

• Akt Henryka VIII- powstanie kościoła anglikańskiego 



• Sobór w Trydencie 

• Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 

• Jan Gutenberg wynalazł ruchoma czcionkę drukarską 

• Edykt nantejski 

  

• Odkrycie drogi morskiej do Indii 

 

  Zadanie 5. Do podanego dzieła dopisz autora. 

 

 a)   „O obrotach sfer niebieskich”- 

  b) Rzeźba „Dawid”- 

  c) Obraz” Dama z gronostajem” 

 d) Fresk” Szkoła ateńska”- 

   e) Pieta znajdująca się w bazylice św. Piotra w Rzymie- 

 f) książka „Pochwała głupoty” 

 

  Zadanie 6. Wyjaśnij pojęcia: 

                   -humanizm 

         

 

                   -mecenas 

 

 

 

                  -Jezuici 

 

 

– Indeks Ksiąg Zakazanych 

 

     


