
             
FIȘA 5                                       DESCOPERIȚI!  

   PRIMA CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÂNTULUI  

A. Fernando Magellan, navigator portughez, 

aflat  în serviciul regelui Spaniei.  

 
B. Corabia Victoria  singura navă din 

expediţia lui Magellan care s-a întors cu 

succes în Spania. 

 
C. Harta – Călătoria lui Magellan 
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                                 REȚINEȚI ! 

   Navigând spre apus, o navă din flota lui 

Magellan ajunge în Spania, înconjurând 

Pământul (1519-1522). Acest fapt constituie o 

dovadă a faptului  că Pământul este rotund. 

Marele căpitan și navigator care a fost 

Magellan  nu apucă să vadă finalizată această 

extraordinară realizare pentru că el este 

omorât de băștinași în Insulele Filipine. 

       Magellan 

1.    Provenea dintr-o familie nobilă săracă şi, la vârsta de 10 ani, serveşte 

ca paj, apoi ca scutier la curtea regală, unde îşi însuşeste cunoştinţe de 

matematică, geografie, învaţă limba latină şi mânuirea armelor…    

Magellan a adus prima dovadă concretă şi  concludentă a sfrericităţii 

pământului .  

                                         (Silviu Neguţ, Căutători de  noi  tărâmuri) 

 

   2.   Îmi pun speranţe... ca faima unui atât de mare căpitan să nu se stingă 

în vremurile noastre. Printre alte virtuţi ale lui, era cel mai neclintit în 

marile  schimbări ale soartei ca nimeni altul în lume; răbda foamea mai 

mult decât toţi ceilalţi şi, mai bine decât oricare alt om pe lume, cunoştea 

hărţile  nautice şi naviga, şi că acesta a fost adevărul se vede limpede din 

faptul că nimeni n-a avut atâta iscusinţă, nici îndrăzneală ca să dea ocolul 

lumii, aşa cum, aproape a făcut-o el.  

(Cu Magellan în jurul lumii. Relatarea lui Antonio Pigafetta şi alte 

izvoare contemporane) 

 

 3.  La 28 nov.1520 cele trei nave pătrund în Mar del Sur pe care Magelan 

o numește ,,Mar Pacifico’’, datorită liniștei aparente a apelor. În 

continuare realizează prima traversare a Oceanului Pacific (cca.17000 

km), ancorând mai întâi (6 martie 1521) într-o insulă (probabil Guam) 

dint-un grup insular pe care îl numește, datorită faptului că i-a fost furată 

o barcă, Ladrones (Insula Hoților), azi Mariane.(…) Prin această 

călătorie Magellan a adus  prima dovadă concretă și concludentă a 

sfericității Pământului și a deschis orizonturi cunoașterii geografice a 

lumii.     (Silviu Neguţ, Căutători de  noi  tărâmuri) 

Aplicații ! 

 1.   Analizați cu atenție  Harta C.  Cu creionul  urmăriți pe  hartă prima 

călătorie în jurul lumii.  Notați în caiet spațiile  istorice străbătute. 

 2. Pe baza  surselor istorice (2,3,A,B, C) și a informațiilor culese cu 

ajutorul  Internetului descrieți prima călătorie în jurul lumii.  

 3. Considerați că  prima călătorie în jurul lumii schimbă percepția 

asupra spațiului în Evul Mediu? Dacă Da. Cum?  

    4. În organizatorul grafic de mai jos completați calităţile pe care voi le 

considerați  necesare unui navigator  pentru a putea explora  și cunoaşte 

noi teritorii 

                      .  
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NAVIGATOR 

iscusință  

 Navigator - persoană care întreprinde lungi călătorii pe mări și oceane; 

persoană care conduce o navă 



 


