
TEMA 9: O NACEMENTO DO MUNDO MODERNO.

A -  Cales foron os cambios que marcaron o paso da Idade Media á   
Idade Moderna?. Recuperación económica e demográfica.

1 - Por que aumentou a poboación durante a 2ª metade do século XV?

2 - Cantos millóns de habitantes tiña Europa a finais do século?

3 - Como se aumentou a produción agrícola?

4 - Que son os “excedentes agrícolas”? Que se fixo con eles?

5 - Cales foron as cidades que máis aumentaron?

6 - Cales eran as rutas marítimas máis importantes?

7 - Por que se desenvolveu a banca?

8 - Que son as letras de cambio?

9 - Para que eran necesarias as especies que viñan de Oriente?

10 - Observa o mapa da páxina 188 e contesta:

    - Que especia se importaba da India?

    - Que especias se importaban da China?

    - Que especias se importaban das illas Molucas?
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