
SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM 

 

TEMAT: Surowce energetyczne - gaz ziemny z łupków 
 
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ – 45 minut 
 
PODSTAWA PROGRAMOWA: III etap edukacyjny 1.8, 4.2, 4.3, 4.5, 6.3  
 
CEL GŁÓWNY: 
nabycie wiedzy dotyczącej gazu z łupków, wykazanie szans i zagrożeń związanych z jego 
poszukiwaniem i wydobywaniem. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
Uczeń: 

 opisuje cechy, wyjaśnia genezę i warunki występowania gazu w łupkach, 

 wymienia potencjalne obszary występowania w Polsce i wskazuje je na mapie, 

 charakteryzuje główne etapy prac związanych z poszukiwaniem i eksploatacją gazu z łupków, 

 wymienia i ocenia szanse i zagrożenia związane z poszukiwaniem gazu z łupków, 

 kształtuje umiejętność pracy w zespole, 

 kształtuje postawę współodpowiedzialności za środowisko naturalne,  

 kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów. 
 

METODY PRACY: 
pogadanka, mapa mentalna, drzewko decyzyjne, praca z kartą pracy, burza mózgów. 
 
FORMY PRACY: 
zbiorowa, grupowa. 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
prezentacja multimedialna, karty pracy, arkusze papieru A3, pisaki, ścienna ogólnogeograficzna mapa 
Polski, gimnazjalny atlas geograficzny.  
 
PRZEBIEG LEKCJI: 
 

1. Faza wprowadzająca (8 min.) 
a) Czynności organizacyjne. 
b) Nauczyciel wprowadza w tematykę zajęć i przedstawia cele lekcji. Następnie prosi uczniów  

o przypomnienie znanych źródeł energii. (Z których źródeł mamy najwięcej energii, jakie są tego 
konsekwencje?) Jeden z uczniów zapisuje odpowiedzi na tablicy tworząc mapę mentalną. 
Uczniowie wskazują najważniejsze źródło energii dla Polski. 

c) Na podstawie informacji ze slajdu 2 uczniowie zapoznają się ze strukturą produkcji energii 
elektrycznej oraz źródłami zaopatrzenia Polski w gaz. Następnie nauczyciel zadaje uczniom 
pytanie: Dlaczego mówi się, że Polska powinna poszukiwać nowych źródeł energii w oparciu o własne surowce 
energetyczne? Uczniowie wymieniają przyczyny oraz możliwe sposoby rozwiązania problemu. 
Wskazują na gaz z łupków jako nowe źródło energii. 
 

2. Faza realizacyjna (25 min.) 
a) Nauczyciel przekazuje uczniom podstawowe informacje o gazie z łupków: 

 genezie, cechach i warunkach występowania (slajd 3 i 4), 

 perspektywicznych obszarach występowania gazu łupkowego w Polsce i wskazuje je na mapie 
(slajd 5) 

 etapach prac: od poszukiwania do eksploatacji (slajd 6, 7 i 8). 



b) Nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy. 
c) Każda grupa otrzymuje arkusz papieru A-3 - drzewko decyzyjne (wg wzoru z karty pracy)  

z wpisanym celem i sytuacją wymagającą rozwiązania. 
d) Nauczyciel objaśnia sposób wykonania zadania oraz określa czas na jego wykonanie (10 min.). 
e) Uczniowie w grupach omawiają szanse i zagrożenia wynikające z zaproponowanego rozwiązania 

oraz zapisują je na arkuszach papieru. 
f) Nauczyciel kontroluje prace uczniów, pomaga im, wyjaśnia pojawiające się wątpliwości 

lub zadaje pytania pomocnicze. 
 

3. Faza podsumowująca (10 min.) 
a) Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel wywiesza arkusze z drzewkami decyzyjnymi. 
b) Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy, wskazują na sposoby ograniczenia zagrożeń. 
c) Uczniowie dyskutują i podejmują decyzję o sposobie rozwiązania problemu. Ostateczną wersję 

drzewka decyzyjnego uczniowie zapisują w karcie pracy. 
d) Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji. 

 
4. Zadanie domowe (2 min.) 

Zadanie 2 - 4 zamieszczone w karcie pracy ucznia. 
 
Zadanie domowe dla chętnych 

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi gazu z łupków na stronie internetowej infolupki.pgi.gov.pl 
 
 
SLAJDY: 

1) Tytuł prezentacji 
2) Źródła energii w Polsce 
3) Geneza gazu z łupków 
4) Warunki występowania gazu z łupków 
5) Występowanie gazu z łupków w Polsce 
6) Etapy prac - wiercenie otworu 
7) Etapy prac - szczelinowanie i wypływ gazu 
8) Pozyskiwanie gazu z łupków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KARTA PRACY 

Surowce energetyczne - gaz ziemny z łupków 
 
1) Drzewko decyzyjne 
 

 



2) Przeczytaj uważnie tekst i podkreśl prawidłowe informacje. 

a) Głównym źródłem energii w Polsce jest węgiel kamienny /energia wiatrowa. 

b) Złoża gazu łupkowego występujące w Polsce powstały w erze paleozoicznej /mezozoicznej. Znajdują 

się one na głębokości do 500 m /ponad 2,5 km. 

c) Otwór eksploatacyjny gazu łupkowego składa się tylko z odcinka pionowego /z odcinka pionowego i 

poziomego. 

d) Ważnym etapem poszukiwania gazu łupkowego jest drążenie sztolni /szczelinowanie. 

e) Największe zasoby gazu łupkowego znajdują się w województwie lubuskim /pomorskim. 

 

3) W oparciu o mapkę wypisz nazwy 
województw, na obszarze których znajdują 
się największe złoża gazu z łupków 
(udokumentowane i potencjalne). 
 

 
1 – ………………………….. 

2 – ………………………….. 

3 – ………………………….. 

4 – ………………………….. 

5 – ………………………….. 

6 – ………………………….. 

 
 
 
 
 

 
4) Pod rysunkiem wpisz odpowiednie nazwy etapów prac: poszukiwania i wydobycia gazu z łupków:  

 
Następnie uporządkuj je wg kolejności wpisując kolejne numery: 1, 2, 3 i 4 w puste miejsca schematu. 
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 MAPA MENTALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


