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Nauczyciel : 

Olga Skalik-Dmitrzuk 

1. Etap edukacyjny i klasa: 

 szkoła ponadpodstawowa - liceum - klasa II 

2. Przedmiot: 

 geografia 

3.Temat zajęć: 

Wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata. 

4. Czas trwania zajęć: 

45 

5. Uzasadnienie wyboru tematu: 

Temat jest zgodny z nową podstawą programową, wprowadzony do szkół 

ponadpodstawowych.  Pozwala uczniom lepiej  zrozumieć aktualny podział polityczny świata 

oraz usystematyzować wiedzę dotyczącą orientacji na mapie świata. 

6. Uzasadnienie zastosowania technologii: 

Wykorzystanie TIK na tej lekcji pozwoli lepiej zobrazować i zrozumieć temat. Uczniowie 

będą mogli wirtualnie poznać i zwiedzić omawiane w kolejności kontynenty. Poznać państwa 

kolonizowane i imperia kolonialne. Lekcja będzie bardziej atrakcyjna oraz angażująca dla 

ucznia, co pozwoli na  lepsze usystematyzowanie i utrwalenie jego wiedzy. 

7. Cel ogólny zajęć: 

Przedstawienie podziału kolonialnego świata w połowie XX wieku. Poznanie przyczyn 

rozpadu systemu kolonialnego oraz wpływu kolonializmu i dekolonializmu na społeczeństwa 

i gospodarki współczesnych państw. 

8. Cele szczegółowe zajęć: 

 Uczeń wyjaśnia znaczenie terminów: kolonializm i dekolonizacja; 

 Uczeń wymienia przyczyny rozpadu systemu kolonialnemu oraz przykłady 

konfliktów, których źródłem były kolonializm i dekolonizacja, 

 Uczeń wskazuje na mapie: obszary kolonialne światowych mocarstw w połowie XX 

wieku oraz państwa europejskie, które w połowie XX wieku miały posiadłości 

kolonialne, 

 Uczeń omawia skutki kolonializmu i dekolonizacji, 

9. Metody i formy pracy: 

Praca indywidualna; metody podające - pogadanka; metody praktyczne - ćwiczenia 

przedmiotowe/praca z mapą/test;  
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10. Środki dydaktyczne: 

Materiały ze strony e-podręczniki; aplikacje: Messenger, formularze Google; testportal.pl  

11. Wymagania w zakresie technologii: 

Wymagane do danej lekcji będą komputery/tablety/telefony komórkowe z dostępem do 

internetu oraz tablica multimedialna lub rzutnik. 

12. Przebieg zajęć: 

Aktywność nr 1 

Temat: 

 Faza wprowadzająca 

Czas trwania: 

 7 min. 

Opis aktywności: 

  

1. Powitanie.Czynności organizacyjne> sprawdzenie obecności, zapisanie 

nieprzygotowań. 

2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć. Informuje, jakie cele będą realizować: 

3. Nauczyciel przesyła uczniom link do lekcji np.na grupę klasową w Messenger 

>>> https://epodreczniki.pl/a/zmiany-na-mapie-politycznej-

swiata/D10oAapbu  (tylko punkt 2) 

4. Nauczyciel prowadzi pogadankę w temacie przypomnienia definicji: kolonializm i 

dekolonizacja. 

  

Aktywność nr 2 

Temat: 

 Faza realizacyjna 

Czas trwania: 

 16 min. 

Opis aktywności: 

  

1. Uczniowie na podstawie tekstu i ilustracji wykonują krótkie ćwiczenie z mapą, 

wypisując wszystkie imperia kolonialne i ich kolonie z mapy Afryki(e-podręczniki 

oraz Google Maps) (w razie potrzeby zapisują w zeszytach przedmiotowych lub na 

tabletach w notatakach z lekcji). 

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-na-mapie-politycznej-swiata/D10oAapbu
https://epodreczniki.pl/a/zmiany-na-mapie-politycznej-swiata/D10oAapbu
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2. Nauczyciel uzupełnia wiedzę uczniów za pomocą dodatkowego 

materiału https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/D1A12YJvn (mapa 

dekolonizacji Azji) 

3. Uczniowie na podstawie mapy Azji wypisują posiadłości należące niegdyś 

do:Wielkiej Brytania, Portugali, Francji, Holandii i Stanów Zjednoczonych 

oraz wykonują ćwiczenie 11 (praca z mapą Azji). 

4. Uczniowie w e-materiałach rozwiązują ćwiczenie 2 i 3 (zadania testowe zamknięte) 

(pozostała część materiału z drugiego linku jest dla zainteresowanych, do zapoznania się w 

domu)* 

  

  

Aktywność nr 3 

Temat: 

 Faza podsumowująca/sprawdzająca 

Czas trwania: 

 17 min. 

Opis aktywności: 

  

1. Uczniowie sprawdzają i utrwalają swoją wiedzę wykonując test/ kartkówkę (max.15 min) 

na stronie testportal.pl (jeżeli chcemy otrzymać wyniki pracy uczniów i ocenić ich po 

przepracowaniu takiej ilości materiału) 

LINK>>> https://www.testportal.pl/test.html?t=xjt5ifGCHwDa 

 2. Nauczyciel prosi uczniów o przemyślenie odpowiedzi na następujące pytania i 

przygotowanie się w ten sposób do dyskusji na następną lekcję (ponieważ istnieje możliwość 

rozszerzenia tego scenarisza na dwie godziny lekcyjne) 

A) Jakie są przyczyny rozpadu kolonialnego? 

B)Jakie są skutki kolonializmu? 

C)Jakie są skutki dekolonizacji? 

(DLA NAUCZYCIELI> w tym punkcie należy uwzględnić: wpływ na współczesny podział 

polityczny świata, wpływ na ludność i jej kulturę, wpływ na migracje, wpływ na 

dysproporcje w rozwoju państw powstałych po rozpadzie kolonii) 

Aktywność nr 4 

Temat: 

 Faza podsumowująca 

https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/D1A12YJvn
https://www.testportal.pl/test.html?t=xjt5ifGCHwDa
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Czas trwania: 

 2 min. 

Opis aktywności: 

  

PRACA DOMOWA >>> W ramach pracy domowej uczniowie wykonuja polecenie 2 

>>> https://epodreczniki.pl/a/zmiany-na-mapie-politycznej-swiata/D10oAapbu 

 oraz ćwiczenie 5 i 7 z linku >>> https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/D1A12YJvn 

* Dla chętnych ćwiczenie 6 >>> https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/D1A12YJvn 

Nauczyciel przesyła link z krótką ankietą ewaluacyjną z prośbą o ocenienie całości zajęć 

>>>  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzHmNBd_xlSrRlAY1V8IVKqAUURc

IZJS7El7UBkjiWxlXYg/viewform?usp=sf_link 

13. Sposób ewaluacji zajęć: 

Uczniowie wykonują krótką ankietę w aplikacji Formularze Google. 

LINK>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzHmNBd_xlSrRlAY1V8IVKqA

UURcIZJS7El7UBkjiWxlXYg/viewform?usp=sf_link 

 14. Licencja: 

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 

4.0 Międzynarodowe.  

Przejdź do opisu licencji 

15. Wskazówki: 

W przypadku kiedy uczniowie nie mają dostępu w klasie do komputerów lub tabletów, mogą 

skorzystać z telefonów komórkowych. Wszystkie dostępne linki można przesłać, na 

wcześniej utworzoną grupę klasową na Messenger. A nauczyciel całość lekcji jest w stanie 

przeprowadzić na tablicy multimedialnej (rzutniku) prezentując materiały oraz omawiając je. 

Nauczyciele powinni utworzyć własną ankietę ewaluacyjną. Lekcje można zrealizować przez 

dwie godziny lekcyjne, rozszerzając materiał np.poprzez wykorzystanie w pełni e-

materiałów.. Isnieje możliwość zrealizowania zdalnie tego scenariusza. 

16. Materiały pomocnicze: 

17. Scenariusz dotyczy platformy epodreczniki.pl 

 

https://epodreczniki.pl/a/zmiany-na-mapie-politycznej-swiata/D10oAapbu
https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/D1A12YJvn
https://epodreczniki.pl/a/proces-dekolonizacji/D1A12YJvn
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzHmNBd_xlSrRlAY1V8IVKqAUURcIZJS7El7UBkjiWxlXYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzHmNBd_xlSrRlAY1V8IVKqAUURcIZJS7El7UBkjiWxlXYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzHmNBd_xlSrRlAY1V8IVKqAUURcIZJS7El7UBkjiWxlXYg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzHmNBd_xlSrRlAY1V8IVKqAUURcIZJS7El7UBkjiWxlXYg/viewform?usp=sf_link
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

