
Klasa II LOD, semestr IV

PRACA KONTROLNA Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA NR 2

Polecenia - przeczytaj teksty źródłowe i odpowiedz na pytania:

Tekst  źródłowy  Nr  1  –  Fragment  wspólczesnej  Historii  gospodarczej  świata  od  paleolitu  do  czasów
najnowszych autorstwa Ronda Camerona i Larry'ego Neala:

Nie  ma  powodu,  żeby  przypuszczać,  że  istniały  jakiekolwiek  związki  przyczynowe pomiędzy  zjawiskami
demograficznymi w Europie a odkryciami geograficznymi, które doprowadziły do powstania bezpośrednich
powiązań handlowych Europy z Azją, a także pomiędzy podbojami a osadnictwem europejskim w Nowym
Świecie. Wzrost liczby ludności miał miejsce, zanim doszło do znaczących odkryć geograficznych. Handel
z krajami  pozaeuropejskimi  w  XVI  i  XVII  wieku  miał  mniejszy  zakres  w  porównaniu  z  handlem
wewnątrzeuropejskim, a import artykułów żywnościowych (innych niż korzenie) był bez znaczenia. Niemniej
odkrycia geograficzne miały głęboki wpływ na kierunek przemian w gospodarce europejskiej. 

Pytanie 1 – Określ, czy zdaniem autorów tekstu, wielkie odkrycia geograficzne były spowodowane czynnikami
demograficznymi? (0-1 pkt) Wskaż argument, którym posługują się autorzy tekstu, aby poprzeć swą tezę. (0-2
pkt)

Tekst źródłowy nr 2 – Fragment relacji Jerzego Adama Forstera z drugiej wyprawy Jamesa Cooka: 

Około dziesiątej przeraził nas ogromny pożar, który wybuchł na pokładzie statku. Sama już wieść o nim stała
się przyczyną trwogi i zamieszania, które malowały się na wszystkich twarzach i tak nas sparaliżowały, że
po jakimś czasie przedsięwzięliśmy kroki zmierzające do powstrzymania postępu ognia.

Trudno wyobrazić sobie gorszą sytuację niż ta, w której znajduje się człowiek obecny na pokładzie płonącego
statku, nawet sztorm u niebezpiecznych brzegów nie budzi takiego przerażenia, gdyż nie przekreśla całkowicie
wszystkich  nadziei  na  ocalenie.  Szczęśliwym zarządzeniem Opatrzności  pożar  ten  był  bardzo  mały  i  już
po kilku chwilach udało się go ugasić. Obawialiśmy się, że wubuchł on w magazynie żagli, wkrótce jednak
wyszło na jaw, że w pokoju stewarda zaczął się tlić nieostrożnie położony obok lampy kawałek płotna z Tahiti,
wydzielając z siebie kłęby dymu, które stały się przyczyną alrmu.

Tekst źródłowy nr 3 - Fragment XVIII wiecznego opisu podróży Philipa Cartereta i Samuela Wallisa:

Czekało nas  jeszcze inne nieszczęście,  jednej  nocy wśród ciemności  okręt  rozbójniczy napadł  na nas  taką
szybkością,  że  już  nieprzyjaciel  rzucił  mosty  do  wstępowania  na  nasz  pokład,  nim my usłyszeliśmy jego
przybliżenie. Ale ta właśnie nagłość i wielkość niebezpieczeństwa obudziła naszą odwagę. Odparliśmy tych
nędzarzów, a gdy w oddaleniu mogliśmy ich sięgać armatami, tak nam się powiodło, że statek nieprzyjacielski
został  pogrążony  ze  wszystkimi,  co  na  nim  byli.  Porucznik  i  jeden  z  naszych  ludzi  zostali  ranni,  ale
nieszkodliwie. Prócz tego nie odnieśliśmy innej szkody.

Pytanie 2 – Na podstawie tekstów źródłowych nr 3i 4 oraz wiedzy własnej wskaż niebezpieczeństwa, które
czyhały na żeglarzy podczas rejsów odkrywczych w XVIII wieku. (0-5 pkt)

Tekst źródłowy nr 5 – Fragment współczesnej monografii dotyczącej historii odkryć geograficznych:

Kolumb zawdzięcza swoje wielkie osiągnięcia niezwykłemu uporowi, z jakim realizował raz podjęty plan, przy
czym pewną rolę odegrało również u niego pragnienie rozszerzania chrześcijaństwa. Kolumb był prawdziwym
człowiekiem czynu. Odznaczał się silną wolą i posiadał doskonałe przygotowanie w zakresie żeglarstwa. Jego
chciwość,  jedna  z  głównych  sprężyn  całego  przedsięwzięcia,  oraz  jego  nieudolność  w  zarządzaniu  nowo
odkrytymi krajami, przysporzyły mu jednak tylu wrogów, że w rezultacie nie doczekał się za swe czyny ani
uznania, ani oczekiwanej zapłaty. 

Źródło: Historia odkryć geograficznych. Wielcy odkrywcy i badacze Ziemi, przeł. B. Wojciechowski. Warszawa 1958, s. 448.

Zadananie  3  –  Na  podstawie  powyższego  tekstu  i  wiedzy  pozaźrółowej  scharakteryzuj  postać  Krzysztofa
Kolumba. (0-3 pkt) Wskaż cechy, które pomogły mu osiągnąć sukces i które przyczyniły się do jego upadku.
(0-4 pkt) 


