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Grupa A
  

Imię i nazwisko Klasa Data

KARTKÓWKA 1.
TEMATY LEKCJI:  WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE  KONSEKWENCJE WIELKICH ODKRYĆ   
KULTURA ODRODZENIA WE WŁOSZECH

ZADANIE 1. (0–4)
Przyjrzyj się mapie przedstawiającej podróż jednego z odkrywców. Dokończ zdania.

A. Mapa przedstawia trasę podróży odkrywcy, który nazywał się  

B. Jego podróż miała miejsce w wieku  

C. Efekt wyprawy to  
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ZADANIE 2. (0–3) 
Wymień dwie przyczyny wypraw geograficznych.

 

 

 

 

ZADANIE 3. (0–3)
Wyjaśnij pojęcia.

konkwistador –  

 

renesans –  

 

ZADANIE 4. (0–4)
Oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań. Zaznacz prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.

I. Renesans narodził się we Włoszech m.in. dlatego, że było tam wiele budowli 
starożytnych.  prawda  fałsz

II. Jednym ze skutków odkryć geograficznych była chrystianizacja rdzennej 
ludności Ameryki.  prawda  fałsz

III. Leonardo da Vinci był jednym z konkwistadorów.  prawda  fałsz

IV. Pojęcie „człowiek renesansu” oznacza bycie specjalistą w jednej dziedzinie 
przy braku zainteresowania innymi.  prawda  fałsz
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Grupa B
  

Imię i nazwisko Klasa Data

KARTKÓWKA 1.
TEMATY LEKCJI:  WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE  KONSEKWENCJE WIELKICH ODKRYĆ   
KULTURA ODRODZENIA WE WŁOSZECH

ZADANIE 1. (0–4)
Przyjrzyj się mapie przedstawiającej podróż jednego z odkrywców. Dokończ zdania.

A. Mapa przedstawia trasę podróży odkrywcy, który nazywał się  

B. Jego podróż miała miejsce w wieku  

C. Efekt wyprawy to   
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ZADANIE 2. (0–3)
Wymień dwa skutki wypraw geograficznych.

 

 

 

 

ZADANIE 3. (0–3)
Wyjaśnij pojęcia.

odrodzenie –  

 

Nowy Świat –  

 

ZADANIE 4. (0–4)
Oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań. Zaznacz prawda, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli jest fałszywe.

I. Renesans narodził się w Nowym Świecie.  prawda  fałsz

II. Jednym ze skutków odkryć geograficznych był rozwój niewolnictwa.  prawda  fałsz

III. Michał Anioł był jednym z odkrywców nowych ziem.  prawda  fałsz

IV. Pojęcie „konkwistador” oznacza bycie specjalistą w jednej dziedzinie 
przy braku zainteresowania innymi.  prawda  fałsz
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Karta odpowiedzi do kartkówki 1. Grupa A

Zadanie Model odpowiedzi Zasady punktowania Punkty za całe 
zadanie

1 A. Vasco da Gama
B. XV
C.  odkrycie drogi morskiej do Indii, możliwość 

przewożenia korzeni i innych towarów drogą  
morską itd.

Za wskazanie nazwiska – 1 punkt.
Za podanie wieku – 1 punkt.
Za podanie skutku – 2 punkty. 0–4

2 Np. chęć skrócenia czasu podróży, chęć wzbogacenia 
się, konstrukcje nowych statków, kompasu itd., które 
ułatwiały dalekie wyprawy.

Za wskazanie jednej przyczyny – 1,5 punktu.
0–3

3 Np.
konkwistador – zdobywca ziem w Nowym Świecie

renesans – okres w dziejach kultury, który rozpoczął 
się w XV w. we Włoszech; charakteryzował się 
zainteresowaniem człowiekiem, powrotem 
do starożytnych koncepcji piękna

Za jedną poprawną definicję – 1,5 punktu.

0–3

4 I., II. – PRAWDA
III., IV. – FAŁSZ

Za każdą dobrą odpowiedź – 1 punkt.
0–4

Karta odpowiedzi do kartkówki 1. Grupa B

Zadanie Model odpowiedzi Zasady punktowania Punkty za całe 
zadanie

1 A. Ferdynand Magellan
B. XVI
C.  udowodnienie, że Ziemia jest kulą, opłynięcie kuli 

ziemskiej

Za wskazanie nazwiska – 1 punkt.
Za podanie wieku – 1 punkt.
Za podanie skutku – 2 punkty. 0–4

2 Np. nowe rośliny w Europie, łatwiejszy i szybszy 
przywóz towarów z Azji, powstanie kolonii 

Za wskazanie jednego skutku – 1,5 punktu.
0–3

3 Np.
odrodzenie – okres w dziejach kultury, który 
rozpoczął się w XV w we Włoszech, charakteryzował 
się zainteresowaniem człowiekiem, powrotem 
do starożytnych koncepcji piękna

Nowy Świat – tereny Ameryki Południowej i Ameryki 
Północnej odkryte w czasie pierwszych dalekomorskich 
wypraw 

Za jedną poprawną definicję – 1,5 punktu. 

0–3

4 I. – FAŁSZ 
II. – PRAWDA
III., IV. – FAŁSZ

Za każdą dobrą odpowiedź – 1 punkt.
0–4


