Lielie ģeogrāfiskie atklājumi
1. Kāpēc šo cilvēku vārdi pazīstami vēsturē? (9 punkti)
Vasko da Gama

Kristofors Kolumbs

Fernans Magelāns

2. Paskaidro citātus! (12 punkti)
Savā dienasgrāmatā un vēstulēs Kolumbs bieži
rakstīja jūsmīgas rindas par zeltu: “Es daru visu
iespējamo, lai nokļūtu tur, kur man izdotos atrast
zeltu un garšvielas...”. Lai savas atklātās salas
pārvērstu par ienesīgām, Kolumbs uzstāja karaļa
galmam, ka vietējiem iedzīvotājiem jākļūst par
vergiem un tie jāaizved uz Spāniju. “Un kaut gan
vergi ceļā arī mirs, “ viņš rakstīja, “ tomēr ne jau
visus piemeklēs šāds liktenis”.
Kā šie izteikumi raksturo Kolumbu? Kādi
ekspedīcijas dalībnieku mērķi atspoguļojas šajos
vārdos?
Vairākos savos izteikumos Kolumbs atklāj indiāņu
attieksmi pret spāņu jūrniekiem: “Viņi ļoti labprāt
atdeva visu, kas tiem piederēja, ja viņiem palūdz
kādu lietu viņi nekad neatteiksies to atdot. Tieši
otrādi, viņi paši to piedāvā, turklāt ar tādu prieku,
ka liekas, viņi dāvina savas sirdis”.
Kā šie vārdi raksturo indiāņus? Ar ko var izskaidrot
šādu indiāņu rīcību?

Venēcijas tirgotājs un baņķieris Džirolamo Pruli
ierakstīja savā dienasgrāmatā: “Šī ziņa Venēcijā
izraisīja dziļu nepatiku, visus satrieca tas, ka mūsu
dienās tika atrasts ceļš , par kuru nekad senatnē,
ne mūsu senču laikos neviens nebija ne dzirdējis,
ne zinājis. Un senatori atzina, ka šī vēsts ir pati
ļaunākā, ko Venēcijas republika kādreiz būtu
varējusi saņemt, izņemot varbūt vienīgi ziņu par
brīvības zaudēšanu”.
Kādu vēsti bija saņēmusi Venēcija? Kāpēc tā
venēciešus tik ļoti apbēdināja?
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3. Paskaidro terminus! (6 punkti)
Tordesiljas līnija
Eldorado
Labās Cerības rags

4. Atbildi uz jautājumiem! (12 punkti)
Kuras divas Eiropas valstis pirmās izveidoja
aizjūras kolonijas? Kāpēc?

Kā ģeogrāfiskie atklājumi mainīja tirdzniecības
ceļus un centrus?

Kas bija Cenu revolūcija? Kā tā izmainīja Eiropas
ekonomisko sistēmu?
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