
 Klasa 5b – geografia - scenariusz lekcji. 

 

Temat: Wielkie odkrycia geograficzne.   

Cele: 

- określanie znaczenia wielkich odkryć geograficznych 

- opisywanie znaczenia wielkich odkryć geograficznych 

- opisywanie roli polskich badaczy i odkrywców 

- znaczenie sposobów poznawania świata i środowiska przyrodniczego. 

 

Zad. 1  Zapisz temat lekcji do zeszytu. 

Zad. 2 Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz w zeszycie  pisemnie na pytania. 

Od kilku tysięcy lat ludzie podróżowali w celach handlowych, a także prowadząc wojny. 

Początkowo, gdy nie znano kompasów, podróże morskie odbywały się tylko wzdłuż brzegów. 

Wykorzystanie kompasu pozwoliło na podróże przez otwarte morza i  oceany. 

Pod koniec XV wieku Europejczycy wiedzieli o istnieniu wielkich oceanów i innych lądów. 

Dalekie podróże organizowali Wikingowie, a jednym z pierwszych odkrywców był Marco 

Polo, którego wyprawa do Azji trwała 24 lata. Dzięki jego odkryciom Europejczycy zaczęli 

sprowadzać z Azji wiele towarów.  W 1488 roku portugalski żeglarz Bartolomeu Diaz 

dopłynął na południowy koniec Afryki. Dziesięć lat później szlak morski do Indii po raz 

pierwszy przebył inny Portugalczyk, Vasco da Gama. Daleki Wschód był źródłem „korzeni”, 

jak wówczas nazywano różne przyprawy. Jego odkrycie miało więc ogromne znaczenie 

w handlu. 

Wielkim odkrywcą i podróżnikiem był włoski żeglarz w służbie Hiszpanii, który szukając 

także drogi do Indii, dopłynął do wysp Ameryki, myśląc że dopłynął do wymarzonego kraju, 

mieszkańców jego nazwał Indianami.  Jedną z najważniejszych wypraw był rejs dookoła 



świata, w który wybrał się Ferdynand Magellan. Ten portugalski żeglarz zorganizował za 

pieniądze hiszpańskiego króla wyprawę, która wyruszyła w 1519 r., płynąc w kierunku 

zachodnim. Okręty opłynęły od południa Amerykę przez cieśninę, nazwaną później imieniem 

odkrywcy (Cieśninę Magellana), przepłynęły przez Ocean Spokojny i dotarły na Filipiny, 

gdzie Magellan zginął z rąk Filipińczyków. Pozostali członkowie wyprawy wrócili do 

Hiszpanii we wrześniu 1522 r., dowodząc kulistego kształtu Ziemi. 18 ocalałych marynarzy 

z wyprawy Magellana było pierwszymi Europejczykami, którzy opłynęli świat. Jednak 

w rzeczywistości pierwszym człowiekiem, który opłynął kulę ziemską, był malezyjski 

niewolnik imieniem Enrique. Wiele lat wcześniej został on porwany przez handlarzy 

niewolników i z ich rąk trafił do Hiszpanii. Magellan wziął go na swój pokład jako tłumacza. 

Enrique wrócił w swoje rodzinne strony po opłynięciu całej Ziemi ponad rok wcześniej niż 

marynarze z wyprawy Magellana. 

W XVIII wieku James Cook jako pierwszy Europejczyk zbadał północne wybrzeże Australii 

i uznał, że ląd ten nadaje się do zamieszkania. Jednak dopiero na początku XIX wieku 

osiedlili sie tam pierwsi Europejczycy. 

1) wypisz wielkich odkrywców; 

2) wypisz jaką drogę pokonał Ferdynand Magellan i jego załoga; 

Zad. 3 Pooglądaj mapę z podręcznika str.94 

Zad. 4  Zrób w zeszycie zadanie z podręcznika str. 100 zad 6 

 

Zadania wykonujemy w zeszycie i wysyłamy zdjęcia lub pocztą przez e – dziennik, 

       maria.trzeciak@sp8sanok.pl  

Termin umowny do 31.03. 2020r. 

Dziękuje. 
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