
3. Skutki wielkich odkryć geograficznych – notatka 
__________________________________________________________________________________ 
1. Wyprawy konkwistadorów 
a) konkwistadorzy – zdobywcy hiszpańscy. Organizatorzy wypraw, których celem był podbój ziem 

Ameryki Środkowej i Południowej. 
b) wyprawy konkwistadorów:  

 Vasco Balboa podbił obszar Panamy i jako pierwszy ujrzał Ocean Spokojny,. 
 Ferdynand Cortez – 1519 r.  podbił państwo Azteków w Meksyku, na czele którego stał 

Montezuma. 
 Franciszek Pizarro – 1531 r.  podpił imperium Inków w Peru (Ameryka Południowa), na czele 

którego stał Atahualpa.  
c) kolonie Hiszpanii  

  prawie cała Ameryka Środkowa i Południowa, z wyjątkiem Brazylii, stała się własnością 
Hiszpanów,  

 na czele kolonii stali namiestnicy,  
 osadnicy europejscy gospodarstwa, w których pracowali niewolnicy – najpierw Indianie, a 

później czarna ludność sprowadzana z Afryki,  
 na plantacjach  hodowano bydło, uprawiano bawełnę, , trzcinę cukrową, ryż, pszenicę, winną 

latorośl,  
 z kolonii Hiszpanie przywozili olbrzymie ilości złota, srebra, nowe rośliny: kukurydzę, ziemniaki, 

fasolę, paprykę, pomidory, tytoń, 
d) kolonie Portugalii – Brazylia w Ameryce Południowej,  

 Portugalczycy tworzyli olbrzymie plantacje, na których uprawiano trzcinę cukrową. Pracowali na 
nich czarni niewolnicy sprowadzani z Afryki. 

2. Skutki polityczne odkryć geograficznych 
 świat został podzielony na dwie strefy wpływów między Hiszpanię i Portugalię,  
 powstają nowe imperia kolonialne: Hiszpania i Portugalia, które w Europie będą odgrywać w 

XVI w. duże znaczenie– stały się mocarstwami,  
 świat został podzielony na dwie strefy wpływów: hiszpańską i portugalską 
 Anglia, Francja, Belgia i Holandia przyłączą się do wyścigu o kolonie później 

3. Skutki ekonomiczne 
 upadek dawnych potęg handlowych  - miast włoskich, 
 wzrost wydobycia złota i srebra – w koloniach wydobywano więcej tych kruszców niż w 

Europie i Afryce,  
 napływ złota do Europy spowodował jego nadwyżkę na rynku, skutkiem czego był spadek 

wartości złota i rewolucja cen, 
 nastąpił rozwój gospodarki towarowo – pieniężnej, 
 rozwój handlu dalekomorskiego, 
 do Europy przywieziono nowe rośliny: ziemniaki, kukurydzę, pomidory, fasolę, paprykę oraz 

tytoń,  
 Europa podzieliła się na dwie strefy gospodarcze – nastąpił dualizm w gospodarce europejskiej. 

4. Skutki społeczno – kulturalne 
 zniszczeniu uległa cywilizacja Indian amerykańskich : Azteków, Inków i Majów – niszczono 

świątynie, rzeźby, przedmioty rytualne i kroniki palono, przedmioty wykonane z cennych 
kruszców wywożono do Europy,  



 śmierć poniosły miliony Indian, głównie na skutek chorób (np. ospa, odra), których nie znali,  
 Europejczycy migrowali do kolonii, rozwijało się osadnictwo europejskie,  
 nastąpiła chrystianizacja Ameryki Południowej i Środkowej,  na obu kontynentach 

rozprzestrzenił się język hiszpański, a w Brazylii portugalski,  
 nastąpił rozwój kolonii i związany z tym rozwój niewolnictwa. Indianie amerykańscy wymierali 

na skutek chorób, zaczęto więc sprowadzać do Ameryki niewolników z Afryki, co zmieniło 
strukturę demograficzną i etniczną,  

 Europejczycy stykali się z obcymi kulturami. Miało to wpływ na poszerzenie horyzontów 
myślowych i na rozwój kultury Odrodzenia 


