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Temat: Skutki rewolucji przemysłowej 

 

➢ Klasa 7 

➢ 2 jednostki lekcyjne (90 minut) 

➢ W czasie zajęć wszyscy uczniowie muszą mieć dostęp 

do komputerów z podłączoną siecią Internet 

 

➢ Cele operacyjne: zapoznanie z etapami rozwoju rewolucji w 

Europie i na świecie, analiza i interpretacja wydarzeń i ich 

wpływu na rozwój cywilizacji, kształtowanie myślenia 

przyczynowo – skutkowego  

➢ Cele szczegółowe:  

• Uczeń zna pojęcia: rewolucja przemysłowa, 

manufaktura, przemysł, fabryka, kolonia, 

• wymienia odkrywców XIX wieku i ich wynalazki: m. in. 

James Watt - maszyna parowa, Robert Fulton - 

parowiec pasażerski, George Stephenson – pierwsza 

pasażerska linia kolejowa (1825)), Samuel Morse – 

telegraf (1837), Louis Jacques Daguerre –

dagerotyp/fotografia, Alexander Graham Bell – telefon  

• opisuje przyczyny i skutki rewolucji 

• dostrzega i tłumaczy związek pomiędzy rewolucją, 

 a przemianami społecznymi i gospodarczymi  

 

➢ Metody: pogadanka, praca w grupach 

➢ Narzędzia TIK:  platforma edmodo, aplikacja Voki, TES 

blendspace, coggle, portal epodreczniki.pl, emaze, kahoot, 

padlet 

 

 

Przebieg lekcji: 

 Czynności organizacyjno-porządkowe 

 Rekapitulacja wtórna 

 Ogniwo wiążące: 

Za pomocą aplikacji padlet uczniowie odpowiadają na 

pytanie: Jak zmienił się świat w XIX wieku? Wszystkie 

indywidualne odpowiedzi wyświetlają się na tablicy. 

Przykładowa tablica: 
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 Tok lekcji: 

Podział klasy na 4 grupy: 

 

Grupa nr 1: Zadaniem uczniów jest prezentacja wynalazków XIX wieku. W 

swoim zadaniu Uczniowie grupy nr 1 angażują całą klasę w ostatni etap 

wykonania ich zadania.  

Uczniowie zapoznają się z przygotowanymi zadaniami na platformie TES: 

https://www.tes.com/lessons/GiRLu4-1eN8jiw/wynalazki-xix-wieku Znajduje się 

tam również muzyka potrzebna do prezentacji efektów. 

Stosują się do poleceń utworzonych za pomocą aplikacji Voki: 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=13626230&chsm=99d02a9d63c0fe6e0788c

9a04bfa1ec1 

 

 

Grupa nr 2:  

Waszym pierwszym zadaniem jest uzupełnienie mapy myśli. Zanim to 
zrobicie, zapoznajcie się z materiałami udostępnionymi poniżej: 
 

I. https://coggle.it/diagram/WGrhMf3-

710Gme8s/1c78e17bcc82473c8d7ada02361ab1cc00e7a232aaea5dc5b7

930f 

https://www.tes.com/lessons/GiRLu4-1eN8jiw/wynalazki-xix-wieku
https://www.voki.com/site/pickup?scid=13626230&chsm=99d02a9d63c0fe6e0788c9a04bfa1ec1
https://www.voki.com/site/pickup?scid=13626230&chsm=99d02a9d63c0fe6e0788c9a04bfa1ec1
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         II. skutki rewolucji: 

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/223790/v/33/t/student-

canon/m/j0000008NOB6v32 

Wypiszcie 5 czynności, które lubicie robić. 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Których z nich nie dałoby się wykonywać przed XIX wiekiem? Czym 
można je zastąpić? 

Zadaniem uczniów jest prezentacja pozytywnych i negatywnych skutków 
rewolucji przemysłowej za pomocą aplikacji coggle. 

Grupa nr 3 

Uczniowie zapoznają się z materiałami przygotowanymi za pomocą emaze: 
https://app.emaze.com/@ATRCORIW/workers-factories#1 

Nastepnie, przygotowują wypowiedź na temat warunków życia i pracy 

robotników w XIX wieku oraz zmian społecznych, jakie pociągnęła za sobą 

rewolucja. 

Grupa nr 4  

Zadaniem grupy jest przygotowanie wirtualnej wystawy na temat rewolucji 

przemysłowej: https://www.tes.com/lessons/KkTJg8n1WvcWOA/wystawa 

Tworzymy ją na platformie TES. 

Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem muzeum. Właśnie skończył się remont 

czterech sal. Decyzją rady muzeum mają być poświęcone pamięci czworga 

wybitnych wynalazców, którzy większość swojego dorosłego życia poświęcili 

nauce.  

 

Tworzymy wystawę! 

Waszym zadaniem jest sporządzenie krótkiej notki o patronie każdej sali. 

Napiszcie w pięciu zdaniach, czym się te osoby zajmowały, co zaliczamy do ich 

największych osiągnięć. Potrzebnych informacji poszukajcie w dowolnie 

wybranym źródle w Internecie. 

https://app.emaze.com/@ATRCORIW/workers-factories#1
https://www.tes.com/lessons/KkTJg8n1WvcWOA/wystawa
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Zaproponujcie także inne eksponaty, które chcielibyście sprowadzić do każdej 

sali. Powinny być to przedmioty łatwo kojarzone z ich patronami. Na przykład na 

wystawie poświęconej Adamowi Mickiewiczowi mógłby się znaleźć rękopis Pana 

Tadeusza lub rozmaite wydania tego dzieła. 

Uroczyste otwarcie 

Przygotujcie uroczyste otwarcie wybranej sali. Powitajcie gości, przybliżcie postać 

patrona sali, krótko opiszcie znajdujące się tam eksponaty.  

Może warto dobrać odpowiednią muzykę? 

Która z postaci żyjących w XIX wieku mogłaby być patronem twojej szkoły lub 

ulicy? Uzasadnij wybór. 

Polecam korzystanie z wyszukiwarki wizenoze. 

 

 

Podsumowanie: Każda grupa prezentuje wyniki swojej pracy. Dokonujemy 

wspólnej analizy treści.  

 

 

 

 Rekapitulacja pierwotna  

 Ewaluacja zajęć  


