
HISTORIA klasa VIII od 25.05.– 29.05. 

Witam Was 

Przesyłam Wam treści z historii do przeanalizowania. Pozdrawiam Was serdecznie. 

 

Temat :Problemy współczesnego świata- świat w erze globalizacji. 
(25.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

1. Globalizacja 

2. Rewolucja informacyjna 

3. Kultura masowa 

4. Globalna wioska czy globalne miasto? 

5. Współczesne migracje 

 

Proszę zapoznaj się z materiałem przygotowanym przez nauczyciela oraz 

informacjami z podręcznika strona 257-261 

 

Najważniejsze problemy współczesnego świata: 

 Podział na bogatą Północ i biedne Południe 

 Poziom wyżywienia ludności na świecie 

 Analfabetyzm na świecie  

 Degradacja środowiska naturalnego (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, 

kwaśne deszcze) 

 Globalizacja 

 Choroby cywilizacyjne i epidemie (m.in. choroby układu krążenia, nowotwory, 

uzależnienia, choroby psychiczne, otyłość, cukrzyca) 

 Terroryzm  

Rozwój techniki sprawił, że ludzie z prawie całego świata mają szybki dostęp do dużej 

ilości informacji. Ważne wiadomości są podawane przez stacje radiowe, telewizyjne,                  

a także znajdują się w internecie. Dlatego świat nazywany jest „globalną wioską”, czyli 

taką, w której dzięki nowoczesnym technologiom informacje rozchodzą się 

natychmiast, podobnie jak w małej wsi. Z tych udogodnień korzystają głównie 



mieszkańcy najbogatszych państw świata. Wspólnie tworzą społeczeństwo 

informacyjne, którego funkcjonowanie opiera się na błyskawicznym przepływie 

informacji. 

Przed wiekami dalekie podróże trwały wiele dni, gdyż nie było wówczas nowoczesnych 

środków transportu, a informacje przekazywano z bardzo dużym opóźnieniem. 

Obecnie, dzięki samolotom i szybkim pociągom, w krótkim czasie można dotrzeć do 

najdalszych zakątków Ziemi. 

Ciągłe kontakty i natychmiastowy przepływ informacji między ludźmi z różnych 

kontynentów sprawiają, że mieszkańcy naszej planety mają ze sobą coraz więcej 

wspólnego. Ludzie na całym świecie oglądają podobne filmy, słuchają tych samych 

piosenek, czytają książki o zbliżonej tematyce i ulegają jednakowym modom. W wyniku 

tego poszczególne społeczeństwa upodabniają się do siebie coraz bardziej. Zjawisko to 

nosi nazwę GLOBALIZACJI.  

Globalizacja, poza pozytywnymi, ma także negatywne skutki. Często powoduje ona 

zwiększanie się nierówności pomiędzy bogatymi i biednymi państwami. Wielkie 

przedsiębiorstwa- koncerny- należą przede wszystkim do obywateli najbogatszych 

krajów. 

 

Zadanie dla ochotników: 

Poszukaj  w internecie lub prasie informacji o antyglobalistach. Wyjaśnij, jakie są ich 

poglądy. 

 

Pytanie podsumowujące lekcję- odpowiedz ustnie 

Wymień problemy, które występują we współczesnym świecie. 

 

 

 

 

 



Temat: Wybrane oblicza współczesnego świata.(27.05.) 

 

Zagadnienia do lekcji 

1. Globalizacja 

2. Rewolucja informacyjna 

3. Kultura masowa 

4. Globalna wioska czy globalne miasto? 

5. Współczesne migracje 

 

Proszę zapoznaj się z materiałem przygotowanym przez nauczyciela (zdjęcia 

wykorzystane do lekcji zaczerpnięto ze stron internetowych) oraz informacjami 

z podręcznika strona 257-261 

Zastanów się i spróbuj odpowiedzieć (ustnie) na pytanie: 

Wskaż kontrasty, które występują we współczesnym świecie. 

 

Zapoznaj się z przedstawionym materiałem ilustracyjnym i odpowiedz, które 

zagrożenia występujące we współczesnym świecie są wynikiem działalności 

człowieka- wybierz jeden problem? (krótką odpowiedź odeślij do nauczyciela- 

termin po egzaminie ósmoklasisty). 

 

       

 

klęska ekologiczna w wyniku wycieku ropy 



 

 

Skutki powodzi 

 

 

 

 

Praca ponad siły jest wykonywana przez wiele dzieci na całym świecie 

 



      

 

Uchodźcy- to osoby, które na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości czy 

przekonań politycznych opuszczają ojczyste strony. 

       

 

Skutki trzęsienia ziemi 

 



      

 

Atak terrorystyczny 

 

   

 

Problem głodu 

 

 



   

 

Brak wody 

 

 

 

Choroby cywilizacyjne 


