
Wielkie odkrycia  
geograficzne
Klasa: szósta
Przedmiot: historia 

SCENARIUSZ Z WYKORZYSTANIEM ZASOBÓW Z PORTALU SQULA.PL:
- quiz „Wielkie odkrycia geogrfoczne” https://naukaizabawa.squla.pl/misje/historia/xvi-wiek-
europa-i-swiat/735-wielkie-odkrycia-geograficzne (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 6 – Historia – 

XVI wiek. Europa i świat – Wielkie odkrycia geograficzne).

Cel ogólny lekcji
Zdobycie podstawowych informacji na temat wielkich odkryć geograficznych  
przełomu XV i XVI wieku.

Cele operacyjne
Uczeń:

 poprawnie posługuje się zwrotami „karawela”, „karaka”, „busola”, „kolonia”, 
 podaje rok odkrycia Ameryki, wyprawy Ferdynanda  Magellana dookoła świata,
  wymienia Krzysztofa Kolumba jako odkrywcę Ameryki oraz Ferdynanda Magellana jako 
dowódcę wyprawy dookoła świata,
 wie, kim są Inkowie i jakie tereny zamieszkiwali,
 integruje się z klasą poprzez metody aktywizujące, dyskusję, pracę w grupach,
 rozwiązuje quizy.

Metody
 aktywizujace
 burza mózgów
 praca w grupach
 quiz

Przebieg lekcji
Etap lekcji Opis działania
1.
Wprowadzenie

 y Nauczyciel wita uczniów.
 y Po czynnościach organizacyjnych nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali się ze 
stwierdzeniem „odkryć Amerykę” / „nie odkryłeś tym Ameryki”.

 y Uczniowie zastanwiają się, co może oznaczać to powiedzenie i wspólnie z nauczycielem 
dochodzą do prawidłowych wniosków*.

 y Nauczyciel informuje, że na dzisiejszej lekcji uczniowie dowiedzą się więcej na temat 
wielkich odkryć geograficznych, w tym poznają historię odkrycia Ameryki. 



2.
Realizacja 
tematu – 
wprowadzenie 

 y Nauczyciel dzieli klasę na zespoły 4-osobowe.
 y Nauczyciel informuje, że grupy nie rywalizują dziś między sobą – są zespołem, który 
wspólnie wypełni kartę pracy na podstawie wyświetlanego quizu ze strony Squla.pl.

 y Nauczyciel dodaje, że nie będą potrzebne zeszyty ani podręczniki. Prosi uczniów, by 
usiedli w wyznaczonych miejscach i zabrali ze sobą piórnik (długopis, ołówek, mazaki)  
i czystą kartkę**.

3.
Realizacja 
tematu – 
wprowadzenie 
i część pierwsza 
– rozwiązanie 
quizu

 y Nauczyciel wyjaśnia zasady pracy.
 y Zaraz wyświetli poziom 1. quizu ze strony Squla.pl. Poziom liczy 10 pytań. 
 y W pierwszym etapie nauczyciel będzie wyznaczał grupę, która po krótkiej naradzie 
udzieli odpowiedzi na pytanie. Grupy będą odpowiadać po kolei.

 y W obrębie każdej grupy trzeba dokonać podziału obowiązków – każda osoba będzie 
miała za zadanie zapisanie „na brudno” informacji wynikających z wyświetlanych pytań:
a) osoba nr 1 – pytanie 1. i 2.
b) osoba nr 2 – pytanie 3. i 4.
c) osoba nr 3 – pytanie 5. i 6.
d) osoba nr 4 – pytanie 7. i 8. 

 y Pytania 9. i 10. wymagają przeczytania krótkiego tekstu w pytaniu quizu, dlatego notatki 
wynikające z tych pytań wykonują już wszystkie osoby tak, aby zapisać jak najwięcej 
informacji. 

 y Nauczyciel wyjaśnia, że rzetelne notatki będą gwarancją poprawnego uzupełnienia 
karty pracy.

 y Nauczyciel wyświetla quiz: https://naukaizabawa.squla.pl/misje/historia/xvi-wiek-
europa-i-swiat/735-wielkie-odkrycia-geograficzne (Squla.pl – Zaloguj się – Klasa 6 – 
Historia – XVI wiek. Europa i świat – Wielkie odkrycia geograficzne).

 y Grupy odpowiadają na pytania wg ustalonych wyżej zasad. Nauczyciel przypomina  
o konieczności robienia notatek w odpowiednim momencie. 

 y Poniżej tabelki znajdują się wskazówki dla nauczyciela dotyczące quizu – aby lekcja była 
ciekawsza i bardziej zrozumiała, warto wpleść wskazówki w tok lekcji. 

4.
Realizacja 
tematu – część 
druga

 y Karta pracy 

 y Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy i załącnzik 1. – odpowiedzi). 
 y Nauczyciel zleca wykonanie zadania 1. i przypomina o wzajemnej życzliwości i współpracy 
w grupie oraz korzystaniu z notatek stworzonych podczas rozwiązywania quizu.

 y Po ukończeniu zadania lider grupy przedstawia wypełnione zadanie nauczycielowi, 
przynosząc prace swojej grupy.

 y Nauczyciel sprawdza poprawność odpowiedzi na jednej z kart. Na tej podstawie 
wystawia ewentulną ocenę bardzo dobrą (warto nagrodzić uczniów mimo popełnionych 
błędów, jeśli będzie ich mało).

5.
Realizacja 
tematu – 
podsumowanie 

 y Nauczyciel w ramach utrwalenia zdobytych wiadomości wyświetla poziom 2. quizu.
 y Odpowiadają chętne osoby.
 y Wariant drugi – zgłaszają się osoby z grup, których nie wszystkie odpowiedzi w krzyżówce 
były poprawne. Jest to szansa na poprawę, a tym samym uzyskanie pozytywnej oceny 
(poziom 2. utrwala zdobyte wiadomości, nie wprowadza nowych treści). 

6.
Zakończenie 

 y Nauczyciel dziękuje uczniom za uwagę i zaangażowanie.
 y Nauczyciel prosi o informację zwrotną na temat takiej formy nauki – zdobywanie wiedzy 
poprzez rozwiązywanie quizu.

 y Chętnym osobom nauczyciel poleca wykonanie w domu poziomu 3. rozpoczętego quizu.

 
*
Powiedzenia tego używa się często ironicznie jako komentarz do tego, że czyjeś spostrzeżenie 
było banalne, nieodkrywcze.

**
Uczniów zawsze motywuje do pracy możliwość otrzymania pozytywnej oceny. Aby zachęcić 
klasę, warto powiedzieć, że poprawnie wypełniona karta pracy będzie gwarancją otrzymania 
oceny bardzo dobrej. Nauczyciel może dodatkowo zaznaczyć, że w wyświetlanym quizie znajdą 
się odpowiedzi na większość pytań.



Wskazówki do quizu
Pytanie 1.
Pytanie dotyczy busoli. Po zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi wyświetli się informacja, iż jest 
to urządzenie służące do wyznaczania kierunków świata. Nauczyciel może zapytać uczniów, jakie 
znają podobne współcześnie używane urządzenie (kompas). Nauczyciel wyjaśnia różnicę między 
busolą a kompasem.
Zarówno kompas jak i busola pozwalają określić strony świata. Mówiąc precyzyjniej, oba rozwiązania 
wyznaczają kierunek północ – południe. To wystarczy, aby na tej podstawie określić pozostałe kierunku. 
Kompas najprawdopodobniej został wymyślony przez Chińczyków, którzy posługiwali się nim już 
ponad 4000 lat temu. W pierwotnej formie było to naczynie wypełnione wodą, w którym swobodnie 
pływał kawałek drewienka z przymocowaną do niego namagnesowaną blaszką. Około XIV wieku pod 
igłą magnetyczną umieszczono podziałkę umożliwiającą szybkie wyznaczanie pozostałych kierunków. 
Nazwa pochodzi od włoskiego słowa „compasso”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „podziałka”.  
W obecnej formie kompas przybrał postać niewielkiego pudełka, najczęściej okrągłego, wewnątrz 
którego znajduje się zawieszona swobodnie igła magnetyczna. Zazwyczaj igła znajduje się na 
specjalnym ostrzu z blokadą, nad tarczą, na której znajdują się oznaczenia kierunków z podziałką 
stopniową. Busola jest urządzeniem o wiele bardziej rozbudowanym niż kompas. Najważniejszym 
elementem jest specjalna podstawa, na której znajduje się tak zwany limbus, czyli obrotowy pierścień 
z podziałką w stopniach. Wewnątrz znajduje się igła magnetyczna z blokadą. Cechą szczególną jest 
obecność przyrządów celowniczych, czyli muszki i szczerbinki, jak również linijki oraz zwierciadła. 

(Źródło:https://www.sklep-presto.pl/wiadomosc/jak-wybrac-busole-ktora-bedzie-
najlepsza/4926/ – dostęp 10.07.2021)

Pytanie 2. 
Dotyczy F. Magellana. Nauczyciel może dopełnić to pytanie następującymi informacjami: 
żeglarz portugalski w służbie hiszpańskiej, zdołał przeprowadzić okręty przez Atlantyk, wokół 
Ameryki Południowej przez cieśninę nazwaną jego imieniem; sam zginął na Filipiniach, jednak 
część jego załogi powróciła do Europy rok później, udowadniając, że podróż dookoła świata jest 
możliwa (na podstawie Słownika historii świata J. Pilikowskiego).

Pytanie 3. i 4.
Dotyczy Hiszpanii i Portugalii jako najważniejszych państw prowadzących wyprawy morskie 
na przełomie XV i XVI wieku. Wspomniana jest też Anglia (jako państwo, które nieco później 
dołączyło do kolonizacji odkrytych terenów). Warto zwrócić uwagę uczniów na fakt, że tak odległe 
wydarzenia (ponad 500 lat temu) odcisnęły ogromne piętno na kolonizowanych terenach. Po dziś 
dzień widać tego skutki – np. obowiązujące języki urzędowe (francuski, hiszpański, angielski) czy 
ruch lewostronny w państwach, które były kolonizowane przez Anglię (np. Sri Lanka). 

Pytanie 5.
Dotyczy rodzajów statków, jakimi poruszali się wielcy odkrywcy. Tutaj warto wspomnieć, że 
ciekawość poznania nowych terenów znacznie przyczyniła się do rozwoju żeglugi.

Pytanie 6.
Dotyczy Krzysztofa Kolumba. Pochodził od z Genui, miasta włoskiego. Interesował się 
poszukiwaniem drogi morskiej do Indii.  Portugalczycy szukali trasy wzdłuż wybrzeża Afryki,  
z kolei Kolumb zaproponował szlak na zachód, przez Ocean Atlantycki.  Dopiero królowa Izabela 
w 1492 roku poparła pomysł Kolumba. Podróżnik dopłynął w okolice Morza Karaibskiego, 
jednak był przekonany, że są to wschodnie wybrzeża Azji (na podstawie Słownika historii świata  
J. Pilikowskiego).



Pytanie 8.
Dotyczy Inków. Nad pytaniem pokazana jest mapa z zaznaczonym państwem. Warto zwrócić 
uwagę uczniów, że jest to fragment mapy Ameryki Południowej. To tereny dzisiejszego:  Peru, 
Ekwadoru oraz częściowo Boliwii, Chile, Kolumbii i Argentyny.

Pytanie 10.
Dotyczy podróży B. Diaza. Jako ciekawostkę można podać następujące informacje: W 1487 roku 
król Portugalii Jan II polecił Diasowi zbadanie części Afryki wysuniętych najdalej na południe. Dias i jego 
załoga wyruszyli w drogę w sierpniu 1487 roku i popłynęli na południe wzdłuż południowo-zachodniego 
wybrzeża Afryki. Tam weszli w obszar sztormów, które zepchnęły ich na Atlantyk. Nie widząc lądu, nie 
wiedząc, gdzie się znajdują, podróżnicy przerazili się, że mogą „wypaść poza krawędź świata”. Gdy 
burza ucichła, Dias pożeglował z powrotem na wschód. Płynęli tak wiele dni, spodziewając się dotrzeć 
do wybrzeży Afryki, jednak na próżno. Dias zdał sobie sprawę z tego, że musieli minąć południowy 
kraniec Afryki, zwrócił się więc na północ i dotarł 3 lutego 1488 roku do Mossel Bay. Przylądek Dobrej 
Nadziei nazwany został przez niego Przylądkiem Burz (Cabo Tormentoso). Później nazwa ta została 
zmieniona przez króla Portugalii Jana II na Przylądek Dobrej Nadziei (Cabo de Bõa Esperança)  
z powodu otwarcia szlaku na wschód. Dias nie dotarł do Indii, ponieważ jego załoga odmówiła dalszego 
rejsu.

(Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias – dostęp 10.07.21)

Opracowanie: Donata Pryk/ Slow Education



Załącznik 1.

Wielkie odkrycia  
geograficzne
Klasa: szósta
Przedmiot: historia

ODPOWIEDZI DO KRZYŻÓWKI
1. busola
2. Magellan
3. Filipiny
4. Hiszpania
5. Portugalia
6. Anglia
7. kolonie
8. Kolumb
9. Indie
10. osiem
11. Inkowie
12. Andy
13. owce 
14. okrucieństwo
15. Burz
16. Dobrej Nadziei
17. Diaz
18. Jan
19. karawela
20. karaka 



Wielkie odkrycia  
geograficzne
Klasa: szósta
Przedmiot: historia

Zadanie 1. 
Uzupełnij podane hasła na podstawie quizu, który przed chwilą rozwiązywaliście wspólnie 
na lekcji. 

KARTA PRACY UCZNIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.



 1.  Wyznaczała kierunki świata podczas wielkich odkryć geograficznych.
 2.  Nazwisko odkrywcy, który jako pierwszy podjął się podróży dookoła świata.
 3.  Tam zginął Magellan podczas wyprawy.
 4.  Kraj, który przodował w odkryciach geograficznych na przełomie XV i XVI wieku.
 5.  Kraj, który przodował w odkryciach geograficznych na przełomie XV i XVI wieku.
 6.  Kraj, który rozpoczął kolonizację nieco później niż na przełomie XV i XVI wieku. 
 7.  Inaczej obóz lub nazwa zamorskich terytoriów należących do państw europejskich. 
 8.  „Odkrył” Amerykę.
 9.  Państwo w Azji – znaczący kraj w stosunkach handlowych z Europą podczas wielkich 

odkryć geograficznych.
10.  Ile lat minęło od momentu odkrycia Ameryki do roku 1500? 
11.  Mieli swoje państwo na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej.
12.  Góry na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej. 
13.  Do tych zwierząt porównani zostali Indianie przez autora fragmentu czytanego teksu 

(podpowiedź: zwierzęta te kojarzą się ze spokojem, potulnością).
14.  Główna cecha Hiszpanów, którą można przypisać im w stosunku do zachowania wobec 

cywilizacji Inków. 
15.  Przylądek …… – tak nazwał Bartłomiej Diaz południowy kraniec Afryki.
16.  Przylądek ……. – tak nazwał król Portugalii południowy kraniec Afryki.
17.  Dopłynął do południowego krańca Afryki.
18.  Imię króla, który zmienił nazwę południowego krańca Afryki, nadaną przez Bartłomieja 

Diaza.
19.  W XV–XVII wieku oznaczała jednopokładowy, dwu- lub trójmasztowy żaglowiec o wyso-

kich nadbudówkach na dziobie i rufie.
20.  Typ trzymasztowego, rzadziej czteromasztowego statku żaglowego, rozwinięty w krajach 

śródziemnomorskich w XV wieku.


