
SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII 

 
 

1. Imię i nazwisko nauczyciela : mgr Janusz Mońka 

2. Klasa:   II TEGL   

3. Przedmiot: Geografia 

4. Temat zajęć edukacyjnych: Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów 

5. Cele lekcji 

5.1 Cel główny:  

Uczeń wyjaśnia pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego i charakteryzuje wybrane grupy państw pod 

względem jego poziomu, stosując różne wskaźniki (ekonomiczne, społeczne). 

5.2 Cele szczegółowe: 
 
Uczeń: 

 definiuje rozwój społeczno-gospodarczy i wymienia cechy, którymi państwa różnią się od siebie, 

 wymienia i definiuje główne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego, 

 opisuje przestrzenne zróżnicowanie wartości PKB, HDI i MPI  na świecie, 

 omawia podstawowe cechy gospodarcze, demograficzne i społeczne państw o różnym 

poziomie rozwoju gospodarczego, 

 rozumie i wyjaśnia potrzebę stosowania syntetycznych wskaźników rozwoju społeczno-

gospodarczego np. HDI. 

6. Metody pracy 

Prezentacja multimedialna, praca z podręcznikiem, praca z atlasem geograficznym, dyskusja, 

praca z zasobami Internetu. 

7. Środki dydaktyczne 

mapa polityczna świata, atlas geograficzny, podręcznik, prezentacja multimedialna w Power Point 

platforma Teams, strony internetowe: 
 
https://epodreczniki.pl/a/wskazniki-rozwoju-spoleczno-gospodarczego/DklOAHsUQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JefRdySkDA8 
 
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dh5dVIsYa 
 
 

 

https://epodreczniki.pl/a/wskazniki-rozwoju-spoleczno-gospodarczego/DklOAHsUQ
https://www.youtube.com/watch?v=JefRdySkDA8
https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dh5dVIsYa


8. Przebieg zajęć dydaktycznych 

 
Ze względu na konieczność przeprowadzenia lekcji w formie zdalnej, zajęcia zostaną przeprowadzone 

na platformie Microsoft Teams z wykorzystaniem przygotowanej przez nauczyciela prezentacji 

multimedialnej. 

 

1. Czynności organizacyjne, 

2. Wprowadzenie do tematu lekcji (nauczyciel podaje cele lekcji), 

3. Uczniowie wykonują polecenie nauczyciela – podają cechy, którymi państwa różnią się od siebie, 

4.Nauczyciel wyjaśnia w jakim celu stosowane są wskaźniki rozwoju krajów, 

5. Nauczyciel omawia czynniki wpływające na dysproporcje w rozwoju państw, 

6. Nauczyciel prosi o obejrzenie materiału filmowego  

https://www.youtube.com/watch?v=JefRdySkDA8 

i zapisanie do zeszytu definicji wskaźnika PKB, 

7. Uczniowie wykonują polecenie nauczyciela – na podstawie mapy wymieniają państwa 

o największym i najniższym PKB, 

8.  Nauczyciel prosi o zapoznanie się z materiałem z linka poniżej: 

https://epodreczniki.pl/a/przeczytaj/Dh5dVIsYa 
 
i zapisanie do zeszytu definicji wskaźnika HDI, 

9. Na podstawie mapy uczniowie wskazują państwa o najwyższym i najniższym HDI na świecie, 

10. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie MPI, 

11. Pogadanka na temat charakterystycznych cech krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, 

5. Podsumowanie lekcji i praca domowa. 
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