
Przedmiot: Historia 

Temat: Wyprawy i podboje Europejczyków. 

Klasa I szkoła branżowa  

Czas: 45 minut 

Nauczyciel: mgr Urszula Gacek-Łysiak 

 

Cel ogólny lekcji: 

Scharakteryzuję przyczyny, przebieg i skutki wypraw geograficznych. 

Nacobezu: 

• Zaznaczę na mapie nową drogę morską do Indii. 

• Podam min. 3 przyczyny i 3 skutki odkryć geograficznych. 

• Zapamiętam daty: odkrycia Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartłomieja Diaza w 

1488r.,  znalezienia nowej drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gamę 1498r., 

odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492r., wyprawy Magellana dookoła 

świata 1519-1522r.  

• Wyjaśnię znaczenie wielkich odkryć geograficznych. 

• Znajdę informację w tekście źródłowym. 

Środki dydaktyczne: 

• Prezentacja multimedialna 

• Mapa interaktywna 

• Podręcznik „Dziś historia” str. 60-69. 

• E-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/DDKT9XZpB  

• Karta pracy (wersja online umieszczona na classroom) 

• Sprzęt własny: telefon, laptop, IPad itd. 

Formy pracy : 

• Indywidualna  

• Grupowa 

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/DDKT9XZpB


Metody pracy: 

• Burza mózgów 

• Praca z tekstem źródłowym, prezentacją multimedialną  

• Praca z mapą interaktywną 

• Opowiadanie  

Przebieg lekcji  

(omawianym zagadnieniom towarzyszy prezentacja multimedialna 

przygotowana przez nauczyciela) 

 

Faza wprowadzająca (10 minut) 

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji. 

2. Prowadzący wyjaśnia, że celem lekcji jest analiza przyczyn, przebiegu i skutków odkryć 

geograficznych. Uczniowie zapoznają się z nacobezu umieszczonymi na prezentacji. 

3. Nauczyciel w ramach krótkiego wprowadzenia omawia zmiany, jakie zaszły w Europie pod 

koniec średniowiecza – podkreśla ekspansję imperium osmańskiego i wrogość tego państwa 

wobec krajów chrześcijańskich. Następnie wyjaśnia, że postęp w nauce i technice oraz trudna 

sytuacja gospodarcza skłoniły Europejczyków do zorganizowania wypraw dalekomorskich. 

 

Faza realizacyjna (30 minut) 

1. Uczniowie w formie burzy mózgów podają przyczyny wypraw geograficznych. 

 



2. Uczniowie wraz z nauczycielem na podstawie zdjęć umieszczonych na prezentacji  

analizują przyrządy do żeglugi (fok, log, astrolabium, karawela itd.) 

3. Nauczyciel wyjaśnia, że do najważniejszych wypraw odkrywczych zalicza się 

ekspedycje Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda 

Magellana. Uczniowie na podstawie mapy z prezentacji plus mapy ze s. 61 

podręcznika wskazują trasy, którymi żeglowali wymienieni odkrywcy. Następnie 

prowadzący omawia okoliczności, przebieg i rezultaty każdej z ekspedycji.  

4. Uczniowie na mapie umieszonej na classroomie zaznaczają nową drogę morską do 

Indii.  

 

5. Prowadzący wyjaśnia, że Europejczycy eksplorowali nowo odkryte terytoria głównie 

w poszukiwaniu bogactw, które można by wykorzystać na miejscu lub zabrać na Stary 

Kontynent. Uczniowie zapoznają się z tekstem źródłowym na s. 62 i opisują jaki los 

spotkał Indian po przybyciu Hiszpanów. 

6. Uczniowie wykonują 7 zadanie z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/wielkie-

odkrycia-geograficzne/DDKT9XZpB  

7. Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat skutków wielkich odkryć geograficznych. 

Zwraca uwagę na geograficzne, naukowe, kulturowe, polityczne i gospodarcze 

znaczenie wypraw. Uczniowie zostają podzielni na grupy, za pomocą portali 

społecznych wykonują wspólnie zadanie 3 z karty pracy, wypisując skutki odkryć 

geograficznych dla mieszkańców Europy i Ameryki. (I GRUPA skutki negatywne dla 

https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/DDKT9XZpB
https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-geograficzne/DDKT9XZpB


Europy, II GRUPA-skutki pozytywne dla Europy, III GRUPA-skutki negatywne dla 

Ameryki, IV GRUPA-skutki pozytywne dla Ameryki). 

8. Po upływie wyznaczonego czasu liderzy grup prezentują efekty pracy na 

classrooomie. Na czacie wysyłają notatkę dla pozostałych uczniów. 

 

Faza podsumowująca (5 minut) 

1. Uczniowie na podsumowanie lekcji, w oparciu o wiedzę zdobytą na zajęciach plus 

materiały z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/wielkie-odkrycia-

geograficzne/DDKT9XZpB  uzupełniają tabelę: 

 

 

2. Wybrani uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają czy wszystkie cele lekcji zostały 

spełnione.  

 

Zadanie domowe:  

Do wyboru 2 lub 4 ze str. 64 z podręcznika. 

 

PODRÓŻNIK ROK MIEJSCE/TRASA 

 1492r.  

Vasco da Gama   

  Przylądek Dobrej Nadziei 

Ferdynand Magellan   
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