1.

Co v době předkolumbovské neznali indiáni.
a) koně b) kávu c) rýži d) brambory

2.

Co v době předkolumbovské neznali Evropané.
a) kukuřici b) rajčata c) brambory d) krocana e) husu f) rýži

3.

Urči typy lodí, které vidíš na obrázcích. Použij některé pojmy z nabídky:
džunka, galeona, galéra, karaka, karavela, koga.

4.
rok
1486
1492
1498
1519-1522

jméno cestovatele
Bartolomeo Diaz
Kryštof Kolumbus
Vasco da Gama
Fernand Magalhães

dosažený cíl cesty

5.

Čím a se kterým mořeplavcem se proslavily tyto lodě?
Santa Maria
Victoria

6.

Doplň do tabulky chybějící údaje: názvy největších indiánských říší, dnešní názvy příslušných států a jména jejich
dobyvatelů.
říše
říše Inků
říše Aztéků

dnešní stát

dobyvatel

7.

Doplň jména národů, které se podílely na prozkoumávání a osidlování Ameriky.
a) povodí řeky sv. Vavřince, jih podél Mississippi
b) Brazílie, povodí Amazonky
c) pevnosti v ústí řeky Hudson a na ostrově Manhattan
d) osady Jamestown a Plymouth založené Otci poutníky
e) Kalifornie, střední Amerika a Peru

8.

Já – pán moře! Já - hubitel španělských lodí! Já – postrach španělských kapitánů. Já – pirát ve službách anglické
královny.
a) Jak se jmenoval slavný pirát?
b) Jaké jméno nesla jeho nejznámější loď?
c) Jak se jmenovala královna, jejímž poddaným byl?
d) Čím odměnila panovnice kapitána za jeho statečnost?
e) Čím se proslavil jako mořeplavec? Kdy to bylo?

9.

V roce 1620 se 102 poutníků vydalo z Anglie do Ameriky.
a) Jak tyto lidi nazýváme?
b) Jak se jmenovala loď, na které pluli?
c) Kdo jim v Americe pomohl přežít?
d) Po roce uspořádali oslavu. Jak se nazývá svátek na její památku?

10. Co je důkazem, že New York založili Holanďané.
11. Vysvětli, jak vznikly tyto názvy. - Kterým státům území patřila?
a) Georgia ……………………………………… - …………………………………
b) Louisiana …………………………………… - …………….……………………

1.

Co v době předkolumbovské neznali indiáni.
a) koně b) kávu c) rýži d) brambory

2.

Co v době předkolumbovské neznali Evropané.
a) kukuřici b) rajčata c) brambory d) krocana e) husu f) rýži

3.

koga
karavela
Urči typy lodí, které vidíš na obrázcích. Použij některé pojmy z nabídky:
džunka, galeona, galéra, karaka, karavela, koga.

4.
rok
1486
1492
1498
1519-1522

jméno cestovatele
Bartolomeo Diaz
Kryštof Kolumbus
Vasco da Gama
Fernand Magalhães

karaka

dosažený cíl cesty
Mys Dobré naděje
Amerika
Indie
Obeplul zeměkouli

5.

Čím a se kterým mořeplavcem se proslavily tyto lodě?
Santa Maria (doplula s Kolumbem do Ameriky)
Victoria (Magalhaesova loď, vrátila se do Evropy)

6.

Doplň do tabulky chybějící údaje: názvy největších indiánských říší, dnešní názvy příslušných států a jména jejich
dobyvatelů.
říše
říše Inků
říše Aztéků

dnešní stát
Peru
Mexiko

dobyvatel
Pizarro
Cortéz

7.

Doplň jména národů, které se podílely na prozkoumávání a osidlování Ameriky.
a) povodí řeky sv. Vavřince, jih podél Mississippi - Francie
b) Brazílie, povodí Amazonky - Portugalsko
c) pevnosti v ústí řeky Hudson a na ostrově Manhattan - Holandsko
d) osady Jamestown a Plymouth založené Otci poutníky - Anglie
e) Kalifornie, střední Amerika a Peru - Španělsko

8.

Já – pán moře! Já - hubitel španělských lodí! Já – postrach španělských kapitánů. Já – pirát ve službách anglické
královny.
f) Jak se jmenoval slavný pirát? Francis Drake
g) Jaké jméno nesla jeho nejznámější loď? Zlatá laň
h) Jak se jmenovala královna, jejímž poddaným byl? Alžběta
i) Čím odměnila panovnice kapitána za jeho statečnost? Šlechtickým titulem
j) Čím se proslavil jako mořeplavec? Jako druhý po Magalhãesovi obeplul zeměkouli

12. V roce 1620 se 102 poutníků vydalo z Anglie do Ameriky.
e) Jak tyto lidi nazýváme? Otcové poutníci
f) Jak se jmenovala loď, na které pluli? Mayflower
g) Kdo jim v Americe pomohl přežít? Indiáni
h) Po roce uspořádali oslavu. Jak se nazývá svátek na její památku? Den díkuvzdání
13. Co je důkazem, že New York založili Holanďané. Původní název New Amsterodam
14. Vysvětli, jak vznikly tyto názvy. - Kterým státům území patřila?
c) Georgia - Jiří II. - Anglie
d) Louisiana – Ludvík XIV. – Francie ( v sedmileté válce Francie v Americe kolonie ztratila)

