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1. Marile descoperiri geografice 

a) Precursori și mijloace: 

Până în sec. XVI cunoștințele geografice ale europenilor se limitau la 

continentul european, Orientul Apropiat și Nordul Africii. Creșterea puterii 

Imperiului Otoman și extinderea acestuia în Peninsula Balcanică amenința 

comerțul Europei cu Orientul. 

 Marco Polo călătorește în Asia. Descrierea lăsată de el, mai ales în 

„Cartea minunilor lumii”, a jucat un rol important în cunoașterea Chinei de 

către europeni. 

 Citiți fragmentul din „Cartea minunilor lumii” de la 

pagina 122și descoperiți bogățiile Zipangului! 

 

 Identificați din textul lecției un motiv de natură 

economică, care a determinat marile descoperiri 

geografice. Marile expediții nu ar fi putut fi organizate 

fără progresele tehnice: busola, astrolabul, caravela, 

hărți, portulane. 

b) Marile descoperiri geografice au aparținut portughezilor și 

spaniolilor urmați la scurt timp de: englezi, francezi, olandezi. 

 Descoperiri ale navigatorilor portughezi: 

- 1487 – Bartolomeo Diaz, a ajuns până la Capul Bunei 

Speranțe. 

- 1497 – Vasco da Gama a descoperit noul drum spre India. 

- 1500 – Pedro Alvarez Cabral a ajuns pe coasta de est a 

Americii de Sud (Santa Cruz). 

 Descoperiri ale navigatorilor spanioli: 



- 1492 – Cristofor Columb – realiza prima călătorie spre Vest, 

traversând Oceanul Atlantic; a descoperit arhipelagul Antile. 

 

 Analizați fragmentul din Jurnalul de bord al lui 

Cristofor Columb (pag. 123) și caracterizați starea de 

spirit a marinarilor. 

- 1508 – Nunez Balboa, a străbătut istmul Panama și a ajuns 

în Oceanul Pacific. 

 Prima călătorie în jurul Pământului a avut loc între anii 1519 

– 1522 și a fost realizată de portughezul Fernando Magellan 

(supus al regelui Spaniei). 

 

 Citiți fragmentul „În jurul lumii” de la pag. 123 și 

folosindu-vă de harta lumii, refaceți traseul „Primei 

călătorii în jurul Pământului”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


