
MOREPLAVCI A OBJAVITELIA 

 

Odpovede otázok a riešenia úloh: 

 

A1 – rozdiely v obrázkoch 

A2 – Amundsen – psy / Scott – poníky 

A3 – jedlo sa sušilo, solilo, údilo, nakladalo 

A4 – Mount Cook (Cookov vrch) má výšku 

          3754 m n. m. Podľa Cooka je pomenovaný aj 

          prieliv medzi Severným a Južným ostrovom  

A5 - Lisabon 

B1 – loďou Kolumba bola Santa Maria 

B2 – 1. podpalubie, 2. paluba, 3. lano, 4. člny, 

          5. sťažeň, 6. plachta, 7. rahno, 8. kajuta 

          9. kormidlo 

B3 – Amazonka 

B4 – západné pobrežie Afriky, Guinejský záliv,  

          Mys dobrej nádeje 

B5 – výprava Jamesa Cooka (Veľkonočné ostrovy) 

C1 –  

 

 

 

 

C2 – skorbut spôsobuje nedostatok vitamínu C 

C3 – severovýchodné pobrežie S.Ameriky, sever  

         Kanady, pobrežie Grónska / pomenované sú 

         po ňom Hudsonov záliv a rieka Hudson 

C4 – sila vetra (plachetnice)  

C5 – soľ vo vode spôsobuje dehydratáciu  

D1 – Vasco da Gama / Portugalčan v službách 

          Portugalska / pozemské spojenie Európy  

          a Ázie ovládala Osmanská ríša 

D2 – Haiti a Dominikánska republika 

D3 – Brazília 

D4 – Marco Polo 

D5 – Amundsen / Scott 

E1 – James Cook / objavil mnohé ostrovy  

          Tichomoria a preskúmal pobrežie Austrálie /  

          výprava trvala 3 roky / zabili ho domorodci na 

          Havajských ostrovoch – prerušovaná čiara  

          predstavuje plavbu bez neho 

E2 – Kormidlové koleso vzniklo až v 18. storočí.  

E3 – Vikingovia 

E4 – A: 60° j.g.š  75° z.g.d. (Trinidad), B: 15° j.g.š.  

        150° v.g.d. (Endeavour), C: 30° s.g.š.  60° z.g.d. 

        (Santa Maria), D: 15° j.g.š.  0° z.g.d. (São Gabriel) 

E5 – Holandsko (podľa vlajok na lodiach)  

F1 – Kolumbus / cca 5 týždňov – dátumy sú na mape 

F2 – Polárka (niekedy nazývaná aj Severka)  

F3 – odpoveď podľa mapy 

F4 – preskúmal Juhočínske more, prešiel Melac- 

         kým prielivom, Bengálsky záliv, Arabské m.,  

         námorná cesta do Indie a k Arabskému pol.     

         plával Červeným m. a bol až v Mekke,  

         preskúmal aj východné pobrežie Afriky 

F5 – riešenie v labyrinte na snímke 

G1 – Priemerná rýchlosť 7,4 km/h. Denne prešla 

          cca 177 km 

G2 – dĺžka okolo 21 m, šírka okolo 6 m 

G3 – voľné riešenie úlohy 

G4 – ako prvý kapitán oboplával okolo Zeme,  

          Anglicko, na výpravu vyplával 58 rokov po  

          Magalhãesovi 

G5 - Filipíny 

H1 - Fernão de Magalhães 

H2 – otrokárska loď 

H3 – riešenie na mape / poukázať na dôležitosť  

          prieplavov v súčasnosti (Suezský a Panamský) 

H4 – osada bol vypálená a Španieli v nej pozabíjaní 

Kosatka 
Vorvaň 

Delfín Vráskavec 



H5 – Stoja jedno kolo 

I1 – hlavonožce 

I2 – atol 

I3 – zisk (peniaze), sláva, šírenie kresťanstva,  

        nové územia a trhy 

I4 – Aztékovia, Mayovia (v úpadku), Inkovia 

I5 – voľné riešenie úlohy 

J1 – Stoja jedno kolo 

J2 – voľná odpoveď 

J3 – Stoja jedno kolo 

J4 – voľné riešenie úlohy 

J5 – voľné riešenie úlohy na mape 

 

 


