
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list č. 2 řešení 
 

Předmět: Dějepis 

Ročník: 7. A 

Procvičování vzdělávacího celku: Objevné plavby 

 

UPOZORNĚNÍ – pokud někdo z žáků zapomněl učebnice ve škole, ve skříňce, nebo 

je mimo domov, může pracovat s multimediální interaktivní učebnicí 

přes stránky nakladatelství Nová škola www.ucebnice-online.cz 

 Stačí se zaregistrovat jako rodič, vše je bezplatné a funguje ihned, 

sama jsem vyzkoušela a prověřila (vše platí zatím na 30 dní) 

 

 

1. četba v učebnici str. 88-89 

2. samostatně krátký zápis 

3. zpracování projektu (dle zadání a vylosovaných témat) 

 
 

Úkol č. 1 (tabulka) (podle učebnice) 

 

13., 14. století    Marco Polo   Čína 

15. století (1497 – 1498)  Vasco da Gama  Indie (obeplutím Afriky) 

15. století (1492)   Kryštof Kolumbus  Amerika (ostrovy v Karibiku) 

16. století (1519 – 1522)  Fernando de Magalhaes obeplutí zeměkoule kolem Jižní  

         Ameriky 

15. století (1487)   Bartolomeo Diaz  mys Dobré naděje (jižní cíp  

         Afriky) 

 

Úkol č. 2 

 

odkud pochází: (podle internetu) 

 

kukuřice Střední Amerika (např. Mexico)  rajská jablíčka Střední a Jižní Amerika 

boby Afrika (Tunisko)    brambory Jižní Amerika (Chile, Peru) 

káva Jižní Amerika (Brazílie, Kolumbie),  čaj jihovýchodní Asie, hranice mezi Čínou a  

Afrika (Etiopie), Asie (Indie, Indonésie),   Indií 

Oceánie (Papua – Nová Guinea) 

kaučukovník Jižní Amerika (Brazílie)  paprika Střední Amerika 

kokosové ořechy jihovýchodní Asie (Indonésie) kakao (Mayové, Aztékové) Střední Amerika 

 

Úkol č. 3 A 

 

Zjisti pomocí učebnice nebo internetu, v kterých dnešních státech žili: (podle internetu) 

 

Mayové  jsou původní obyvatelé jižního Mexika a severní části Střední Ameriky. 

Aztékové jsou původní obyvatelé Mexika (Střední Amerika) 

Inkové původní obyvatelé v Kolumbii, Ekvádoru, Peru, Bolívii, Chile, Argentině (Jižní Amerika) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika


Úkol č. 3 B (podle internetu) 

 

Na území dnešní Indie se snažily proniknout a ovládnout ji evropské mocnosti. S pomocí naučného 

slovníku, encyklopedie nebo internetu odpověz na otázky. 

 

Které velmoci se snažily ovládnout Indii?  

Británie a Nizozemí 

Která velmoc Indii ovládla?  

Anglie, Británie, založena britská Východoindická společnost 

Zjisti, v kterém roce získala Indie nezávislost.  

1947 

 

Úkol č. 4 (učebnice, internet) 

  

Odpověz: 

 

1. Po kom je pojmenována Amerika a proč? Podle italského mořeplavce – Amerigo Vespucci.  
Uskutečnil 4 výpravy k americkému pobřeží a potvrdil, že byl objeven nový kontinent. Na rozdíl 
od Kryštofa Kolumba, který byl přesvědčen, že doplul k břehům Indie. 
Vespucci navrhoval název Nový svět, ale ten se neujal. Evropané začali kontinent nazývat podle 
Vespucciho křestního jména. (viz učebnice str. 89) 

2. Kde leží území pojmenované po Kryštofu Kolumbovi? Kolumbie, stát v severozápadní části Jižní 
Ameriky 

 
 
 

Úkol č. 5 

Rozhodni, zda je výrok pravdivý práce s učebnicí 88 - 89 

 

1. Jednou z příčin zámořských objevů bylo zamezení cest do Orientu Tatary      NE 
Vpád Turků ne Tatarů na Blízký východ a do Evropy ohrozil obchod s Orientem po souši. Proto se 
hledaly nové, bezpečnější cesty po moři. 
2. Bartolomeo Diaz doplul na jižní cíp Afriky (mys Dobré naděje)                         ANO  
3. Roku 1592 objevil Kryštof Kolumbus Ameriku         NE 
Kryštof Kolumbus doplul ke břehům Ameriky roku 1492 ne 1592 
4. Ameriku objevil Amerigo Vespucci           NE 
Amerigo Vespucci podnikl několik cest ke břehům Jižní Ameriky, popsal ji a zjistil, že jde o zcela nový, 
neznámý kontinent, proto je po něm pojmenována objevil ji Kryštof Kolumbus 
5. Kolonie je závislá země ovládaná jiným státem, nemá svou vládu       ANO 



6. Kolumbovy lodě se jmenovaly Pinta, Nina a Santa Maria        NE 
Lodě se jmenovaly Santa Maria, Pinta a Niňa ne Nina 
7. Indiáni původně žili v Indii            NE 
Indiáni jsou původní obyvatelé Ameriky, které tak Kolumbus nazval v domnění, že připlul ke břehům 
Indie 
8. Výprava Fernaa Magalhaese poprvé obeplula zeměkouli           ANO 
9. Kompas vynalezli staří Číňané           ANO 
10. Říše Aztéků a Inků se nacházely v Severní Americe         NE 
Říše Aztéků se rozkládala ve Střední Americe, říše Inků v Jižní Americe 
 

Řešení vypracovala: Jana Bačková 


