
Scenariusz do podręcznika „Europa. Nasza historia“  

Tom 3, s. 138-143. 

 

 

Pod koniec XIX w. Handel światowy i kolonializm  

 

Uczeń wie na zakończenie cyklu lekcji 

Imperia kolonialne przed 1900  

Pierwsze kolonie powstały po 1500 r. Do 1900 r. prawie cała powierzchnia ziemi 

była kontrolowana przez europejskie mocarstwa. Jako pierwsi na nowe tereny 

przybywali często misjonarze, podróżnicy i kupcy. Z czasem wysyłano także 

żołnierzy i urzędników by wzmocnić kontrole polityczną ze strony państw 

europejskich. Kolonie powstawały w długotrwałym procesie i miały różnorodne 

systemy polityczne. W niektórych przypadkach Europejczycy tworzyli nowe 

struktury polityczne i społeczne np. Hiszpanie w Ameryce Południowej albo Anglicy 

w Australii. W innych pozwalano rodzimym elitom zachować władzę, kontrolując 

jednak ich poczynania. W XIX w. miejsce dotychczas największych mocarstw 

kolonialnych Hiszpanii i Portugalii zajęły Anglia i Francja. Oprócz kolonii na całym 

świecie powstawały także europejskie faktorie handlowe.  

Wzrost znaczenia handlu światowego  

Do połowy XIX w. ukształtowały się dwa zasadnicze centra handlu światowego (1) atlantycki handel trójkątny 

pomiędzy Europą, Afryką i Ameryką (gotowe produkty – niewolnicy – surowce). Handel niewolnikami został w 

XIX w zakazany w państwach europejskich. (2) Handel z Indiami i Chinami. Na początku XVII w. założono 

angielską i niderlandzką Kampanie Wschodnioindyjską, które do XIX w. dominowały handel światowy.  

W XIX w. coraz większą rolę obok handlu zaczął odgrywać przepływ kapitału. Rozbudowa infrastruktury, nowe 

możliwości komunikacyjne (telegraf), nowe szybsze statki (parowce) oraz pierwsze międzynarodowe regulacje 

ułatwiały inwestycje. Inwestycje zagraniczne czyniono przede wszystkim w innych państwach europejskich oraz 

w Ameryce Północnej oraz Australii. Inwestowano w rozbudowę infrastruktury oraz w przemysł. Np. 2/3 linii 

kolejowych w USA sfinansowali Europejczycy, a Francja inwestowała w rozbudowę kolei w Rosji.  

Imperium brytyjskie   

Wielka Brytania stała się w XIX w. największym mocarstwem kolonialnym na 

świecie i kontrolowała 22% powierzchni ziemi. Najważniejszą z jej kolonii były 

Indie. Kraj ten był początkowo eksploatowany przez Kompanie 

Wschodnioindyjską. W 1857 r. doszło do powstań przeciwko Brytyjczykom, 

które zostały brutalnie stłumione. W ich wyniku rozwiązano Kompanię 

Wschodnioindyjską, a władzę nad kolonią przejęła brytyjska królowa.  

Kolonie francuskie  

Francja po utracie większości swoich kolonii w Ameryce Północnej rozpoczęła 

w XIX w. nową ekspansję w Azji (Wietnam, Laos, Kambodża). Francuzi podbili i 

skolonizowali także Algierie. Miejscowa ludność muzułmańska była uciskana i 

pozbawiona praw (np. zakazano nauki języka arabskiego). Powstania przeciw 

władzy kolonialnej brutalnie tłumiono.  

 

 

Indie – tanie towary z Europy 
doprowadzają gospodarkę do upadku 

Do XIX w. Indie były dobrze rozwiniętym 
krajem dostarczającym luksusowe towary 
do Europy (przyprawy, materiały itp.). 
Kolonizacja brytyjska otworzyła rynek 
indyjski na tanie przemysłowe towary z 
Europy (m.in. ubrania). Spowodowało to 
upadek lokalnej gospodarki i wynikający z 
tego wzrost bezrobocia oraz biedy. 
Podobne skutki miała budowa dróg i 
połączeń kolejowych, które umożliwiły 
dotarcie tanich europejskich towarów o 
wszystkich zakątków kraju.  

Kanał sueski  

zbudowany w latach 1859-1869, 
długość 164 km (odpowiada trasie z 
Torunia do Łodzi, albo z Lublina do 
Warszawy). Kanał skrócił drogę 
morską z Europy do Indii o ok. 
miesiąc. Na początku Wielka Brytania 
próbowała uniemożliwić budowę 
kanału, gdy jednak okazało się, że jest 
on funkcjonalny Wielka Brytania 
przejęła kontrolę nad kanałem a 
następnie nad Egiptem.  

 

 



Uczeń potrafi po realizacji scenariuszy: cele i kompetencje 

Temat 1.  

Uczniowie potrafią porównać i przedyskutować różne punkty widzenia na indyjską kulturę i języki; potrafię 

zbadać, omówić i ocenić pojęcie modernizacji z perspektywy Europejczyków i mieszkańców kolonii.  

Uczniowie potrafią posługując się indywidualnymi wartościami (np. prawo, poczucie sprawiedliwości) 

sformułować własne argumenty nt. narzucenia kultur europejskich jako środka modernizacji.  

Temat 2.  

Uczniowie potrafią przedstawić historyczne alternatywy i szansy na przykładzie handlu światowego w XIX w., a 

także zbadać i ocenić przemiany handlu światowego z różnych perspektyw.  

Uczniowie potrafią opisać róźne sposoby przekazywania wiedzy na temat handlu światowego w XIX w. (tekst, 

mapa, diagramy) oraz zbadać ich sposób funkcjonowania oraz znaczenie.  

Temat 3. 

Uczniowie potrafią wyjaśnić i porównać różne perspektywy i wartości Europejczyków oraz mieszkańców kolonii. 

Potrafią zbadać, opisać i ocenić politykę kolonialną z perspektywy mocarstw kolonialnych oraz mieszkańców 

kolonii.  

Uczniowie potrafią posługując się indywidualnym systemem wartości (np. poczuciem sprawiedliwości) 

wypracować własne argumenty na temat polityki kolonialnej mocarstw europejskich  

Literatura, linki, wycieczki itp. 

Wioleta Gąsowska, Na szerokich wodach polityki światowej, histmag, https://histmag.org/Na-szerokich-wodach-polityki-swiatowej.-

Niemiecki-kolonializm-w-Poludniowej-Afryce-1711 

Afrykanie domagają się od Niemiec odszkodowań za kolonializm , dzieje pl, https://dzieje.pl/aktualnosci/afrykanie-domagaja-sie-od-niemiec-

odszkodowan-za-kolonializm 

(Video) Brytyjska kolonizacja Afryki, histmag, https://histmag.org/Brytyjska-kolonizacja-Afryki-Video-21143/ 

Encyklopedia PWN, Kolonializm, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kolonializm;3924014.html  

Łukasz Nieroda, histmag, Brytyjskie kolonie, błogie zaniedbanie i kryzys angielskiego imperium kolonialnego, https://histmag.org/Brytyjskie-

kolonie-blogie-zaniedbanie-i-kryzys-angielskiego-imperium-kolonialnego-12635 

Źródła:  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonien_und_Protektorate_der_Vereinigten_Staaten#/media/Datei:School_Begins_(Puck_Magazine_1-25-

1899).jpg  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kolonien_und_Protektorate_der_Vereinigten_Staaten#/media/Datei:School_Begins_(Puck_Magazine_1-25-1899).jpg


Przebieg lekcji 

Temat 1  

Nowe mocarstwa kolonialne w XIX w. – na ile narzucenie europejskich kultur stanowiło wpływało na 

modernizację kolonii?  

Metody: karta pracy, praca indywidualna. Czas 45 min. 

 

I. Wstęp 

Uczniowie oglądaja ilustrację Il.6 na s. 142 i opisują co jest na niej widoczne. Wyjaśniają nierówność pozycji 

angielskiej rodziny oraz indyjskich służących. 

Impuls: „Zastanówcie sie jak bardzo indyjscy służący profitowali z kontkatu z kulturą europejską” 

 

II. Rozwinięcie (praca indywidualna, zał. 3.1 karta pracy) 

Uczniowie opracowują kartę pracy (Zał. 3.1.). Uczniowie porównują mocarstwa kolonialne z roku 1764 oraz 1889 

i wskazują, które zyskały, a które straciły na znaczeniu. Wskazują na najważniejsze obszary, które w roku 1889 

były podporządkowane mocarstwom europejskim: Wielkiej Brytanii, Francji, Cesarstwu Niemieckiemu, Belgii i 

Holandii. Wyjaśniają, w jaki sposób kolonie były rządzone oraz porównują różne poglądy na temat lokalnych 

kultur i języków. W tym celu otrzymują dodatkowe źródło.  

Wskazówka 1: mapa pokazująca mocarstwa kolonialne w 1914 r. znajduje się na s. 203 (tom 3), tom 7.1.  

Wskazówka 2: Uczniowie powinni umieć wskazać jako brytyjskie kolonie: Egipt i Indie oraz Algierie jako 

kolonię francuską. W dalszej części tereny te posłużą jako przykład polityki kolonialnej.  

Wskazówka 3: Dla bardziej sprawnych grup proponowana jest metoda „Dwa kręgi“. Opis metody znajduje się 

w załączniku (Zał. 3.3, Metoda „Dwa kręgi”). Tekst 1 w tym przypadku to ŹR. 1 str. 139. Tekst 2 to QA1 (Zał. 

3.1. Karta pracy, zadanie 4) 

 

III. Podsumowanie  

Po porównaniu obu źródeł uczniowie dyskutują w klasie pytanie: „Na ile narzucenie europejskich kutur stanowiło 

wpływało na modernizację kolonii?” (Zob. zadanie 5, zał. 3.1) 

  

*Zadanie dodatkowe  

Przeczytaj tekst „Podbój nowych terytoriów…“ na s. 92 i opisz rosyjską ekspansje w Azji. Oceń, na ile była ona podobna 

do kolonizacji Afryki.  

 

 



Temat 2 

Handel światowy -  równą szansą dla wszsytkich?  

metoda: analiza źródła, praca w parach, praca samodzielna, czas 45 min. 

 

I. Wstęp  

Uczniowie oglądają ilustrację Il. 4 na s. 140 i czytają legendę na temat kanału sueskiego. Opisują co widać na 

ilustracji, gdzie znajduje się kanał sueski oraz dlaczego go zbudowano. Uczniowie powinni wskazać na znaczenie 

skrócenia drogi morskiej do Indii dla rozwoju gospodarczego oraz wskazać na handel jako na główną siłę 

napędzającą kolonizację w XIX wieku.  

Impuls: „Sformułujcie przypuszczenia, czy Wielka Brytania i Egipt w podobny sposób profitowały z budowy 

kanału sueskiego. Odwołacie się do wiedzy z poprzednie lekcji.“ 

 

II. b) Rozwinięcie (praca indywidualna, praca w parach) 

Uczniowie czytają tekst na s. 140 i opracowują karty pracy.  

Uczniowie opisują w jaki sposób odbywał się handel światowy oraz transfer kapitału, wyjaśniają, jakie znaczenie 

miała industrializacja dla rozwoju handlu oraz, które państwa najbardziej z tego profitowały.  

 

III. Podsumowanie  

Uczniowie dyskutują na temat znaczenia handlu światowego dla ludzi w Europie oraz w koloniach.  

Uczniowie powinni zrozumieć, że nierówny podział bogactwa na świecie ma swoje korzenie w europejskiej 

polityce XIX wieku.   

  

*Zadanie dodatkowe 

Wyjaśnij, jaki jest związek między powstaniem kolonii a rozwojem handlu światowego.  

Wskazówka 3: Dla bardziej sprawnych grup proponowana jest metoda „Dwa kręgi“. Opis metody znajduje się 

w załączniku (Zał. 3.3, Metoda „Dwa kręgi”). Tekst 1 w tym przypadku to tekst podręcznika na str. 140. Tekst 

2 to tekst podręcznika na str. 141. 



Temat 3:  

Kolonie brytyjskie i francuskie -  wyzysk czy modernizacja?  

Metoda: analiza źródła, analiza tekstu podręcznika, praca w grupach, gra z podziałem na role. Czas: 45 min. 

 

I. Wstęp  

Uczniowie oglądają IL. 2 na str. 139 i opisują co na niej widać. Impuls: „Wyjaśnijcie, jaką rolę odgrywa biały i 

czarny człowiek na tym zdjęciu“. Uczniowie powinni wykazać, że Europejczycy mają poczucia przewagi nad 

mieszkańcami Afryki.  

II. Rozwinięcie  (praca w grupach, gra z podziałem na role) 

Uczniowie dzieleni są na sześć grup (możliwy jest także podział na cztery grupy). Trzy grupy „Wielka Brytania” 

czytają tekst na str. 142 oraz źródło ŹR. 2. Trzy grupy „Francja” czytają tekst na str. 143 podręcznika oraz źródło 

ŹR. 3. Następnie każda z grup opracowuje właściwą kartę pracy (Zał. 3.4. Francja str. 1 oraz Zał. 3.4. Wielka 

Brytania str. 1) 

Gra z podziałem na role  

Z każdej grupy wybiera się po jednej osobie (w sumie sześć osób).  

Z jednej grupy „Francja” i jednej grupy „Wielka Brytania” wybiera się po jednym moderatorze (w sumie 2 osoby). 

Otrzymują oni kartę pracy dla uczestników gry z podziałem na role (Zał. 3.5). 

Z pozostałych grup „Francja” wybiera się po jednej osobie (w sumie dwie osoby), które przyjmują rolę 

algierskiego polityka Messali Hadj (ŹR. 3, str. 143).  Otrzymują oni kartę pracy dla uczestników gry z podziałem na 

role (Zał. 3.5). 

Z pozostałych grup „Wielka Brytania” wybiera się po jednej osobie (w sumie dwie osoby), które przyjmują rolę 

indyjskiego polityka Jawaharlal Nehru (ŹR. 2, str. 142).  Otrzymują oni kartę pracy dla uczestników gry z 

podziałem na role (Zał. 3.5). 

Następnie cała szóstka dyskutuje wspólnie na temat skutków polityki kolonialnej dla mieszkańców Indii oraz 

Algierii.  

Pozostali uczniowie otrzymują zadanie wypełnienia formularza (Zał. 3.4, str. 2) 

 

III. Podsumowanie  

Gra z podziałem na role zostaje podsumowana w dyskusji w klasie.  

Możliwość przeprowadzenia trudniejszej lekcji: 

Dla starszych grup możliwe jest wykorzystanie dwóch dalszych źródeł ŹR. 1 na str. 139 oraz ŹR. 4 na str. 143 

(Zał. 3.5 Wielka Brytania oraz Zał. 3.5 Francja (wersja zaawansowana).  

W przebiegu gry z podziałem na rolę zachodzi w tym przypadku następująca zmiana. Role Hadja oraz Nehru 

przyjmują tylko dwie osoby (po jednej na każdego polityka). Dwie kolejne osoby przyjmują role brytyjskiego i 

francuskiego polityka Thomasa Macaulay’a und Gabriela Hanotaux (po jednej na każdego polityka). 

 ŹR. 1 na str. 139 może także zostać zastąpione przez źródło ŹR. 1 na str. 201. W tym przypadku Thomasa 

Macaulay’a zastąpi Cecil Rhodes.  

 



 

Temat 4 

Demokracja a panowanie w koloniach – czy państwa demokratyczne mogą posiadać kolonie?  

Metody: analiza karykatury, analiza źródeł, praca indywidualna. Czas: 45 Min. 
 

 

I. Wstęp 

Nauczyciel rozpoczynając lekcje stwierdza, że dzisiaj wyjątkowo nauczany będzie przedmiot „Cywilizacja“. 

Zachęca uczniów by zdefiniowali czego można nauczać w ramach takiej lekcji. Nauczyciel zbiera odpowiedzi w 

formie mind-map na tablicy.  

 

II. Rozwinięcie (praca indywidualna) 

Uczniowie opracowują karte pracy (Zał. 3.8. analiza karykatury) 

SuS erarbeiten ein Arbeitsblatt (Anlage 3.8. Karikaturenanalyse).  

Uczniowie opisują karykaturę, wyjaśniają na ile ta karykatura odnosi się do polityki kolonialnej USA i oceniają w 

jakiej roli karykaturzysta przedstawił USA jako państwo kolonialne.  

 

III. Podsumowanie 

Uczniowie przedstawiają wyniki swojej pracy i dyskutują nad pytaniem: Demokracja a panowanie w koloniach – 

czy państwa demokratyczne mogą posiadać kolonie?  

Dodatkowo można przedyskutować jeszcze pytanie wartościujące: „Oceńcie, jak powinno zareagować 

społeczeństwo, gdyby dzisiaj demokratycznie wybrany rząd realizował podobną politykę”. 

 

*Zadania dodatkowe:  

1.  Porównaj IL. 7 na str. 143 z karykaturą „Uncle Sam“ (Zał 3.7, Karta pracy). Oceń, do której z grup przedstawionych 

na karykaturze zaliczyłbyś algierskie dzieci z IL. 7. Uzasadnij swoje zdanie. 

2. Oceń, na ile ideały rewolucji francuskiej „wolność, równość, braterstwo“ pasują do francuskiej polityki w Algierii. 

Uzasadnij swoje zdanie.  

 

 

Wskazówka: Na uczelniach północnoamerykańskich faktycznie nauczany jest przedmiot „cywilizacja” lub 

„cywilizacja zachodnia” jako wstęp do historii powszechnej.  


