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TESTARE PENTRU VERIFICARE
MARILE DESCOPERIRI GEOGRAFICE
CLASA AVI-A
I. Alegeţi răspunsul corect pentru fiecare din afirmaţiile de mai jos: (2 puncte)
1. Un instrument ce s-a dovedit esențial în descoperirea unor noi teritorii în secolul XV a fost:
a) busola

b) pantograful

c) navigația

d) patefonul

c) Africa;

d) India

2. Bartolomeo Diaz a descoperit:
b) Capul Bunei Speranțe

a) America

3. Prima circumnavigație a fost realizată de:
a) Bartolomeo Diaz

b) Amerigo Vespucci c) Cristofor Columb

d)Fernando Magellan

4. Continentul american a fost descoperit în:
a) secolul XV

b) secolul XVI

c) 1592

d) nu se știe cu exactitate

II. Prezentați, la alegere, viața și cariera lui Cristofor Columb sau Fernando Magellan. (2 puncte)
III. Redactați un scurt text în care să prezentați cele mai importante aspecte legate de unul dintre
popoarele: mayaș, aztec sau incaș. (2 puncte)
IV. Menționați patru plante sau animale descoperite în Lumea Nouă. (0,5 puncte)
V. Explicați semnificația termenilor caravelă și conquistador. (0,5 puncte)
VI. Conchistadorii aveau un avantaj tehnologic important faţă de războinicii amerindieni, chiar dacă
aceştia din urmă erau mult mai numeroşi. Europenii dispuneau de armuri puternice, de arme de metal,
inclusiv de arme de foc, iar localnicii, de pumnale din piatră şi de săgeţi. Invadatorii aveau cai, animale
necunoscute pentru locuitorii Americii. De asemenea, spaniolii au profitat de rivalităţile dintre populaţiile
locale, şi le-au atras pe unele dintre ele de partea lor.
a) Transcrieţi din text ce avantaj aveau amerindienii faţă de conchistadori. (0,25 puncte)
b) Precizaţi pe baza textului care erau avantajele de care dispuneau europenii. (0,25 puncte)
c) Explicați procedurile prin care europenii au realizat colonizarea Americii, precum și
implicațiile acestora. (1 punct)
d) Menționați numele a două viceregate spaniole. (0,25 puncte)
e) Enumeraţi două urmări ale marilor descoperiri geografice. (0,25 puncte)
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Pentru stimularea optimismului se acordă 10 puncte din oficiu. ☺

