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Co to jest globalizacja? 

• Globalizacja – ogół procesów 
prowadzących do coraz większej 

współzależności i integracji 
państw, społeczeństw, 

gospodarek i kultur, czego 
efektem jest tworzenie się 

„jednego świata”, światowego 
społeczeństw 



Cechy globalizacji: 

• wielowymiarowość 

• integrowanie 

• współzależności międzynarodowe 

• związek z postępem nauki, techniki i 
organizacji 

• kompresja czasu i przestrzeni 

• dialektyczny charakter 

 

 



Pozytywne skutki globalizacji: 

• poprawa sytuacji finansowej dzięki 
pracy za granicą  

• prostszy dostęp do wiedzy i informacji  

• rozwój infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej 



Negatywne skutki globalizacji: 

• upadek tradycyjnych, regionalnych 
marek  

• zacieranie różnorodności 
kulturowej świata  

• upadki małych i średnich firm przez 
działalność dużych korporacji 

 
 



Przykłady 
globalizacji: 



Barbie 

• Barbie – lalka 
produkowana przez 

przedsiębiorstwo Mattel, 
jedna z najlepiej 

sprzedających 
się zabawek i 

jednocześnie najbardziej 
znanych ikon kultury 

masowej 



Myszka Miki 

• Myszka Miki (w 
oryginale Mickey 

Mouse) – fikcyjna postać 
z filmów animowanych, 

stworzona w studiu 
Walta Disneya. 



McDonald 

• McDonald’s Corporation – 
amerykańska sieć barów szybkiej 

obsługi założona 15 maja 1940 
roku w San Bernardino, w stanie 

Kalifornia, w Stanach 
Zjednoczonych. Pierwszy bar 

otwarto 17 czerwca 1992 roku w 
Warszawie. 



Coca Cola 

• Coca-Cola– marka napoju gazowanego 
przedsiębiorstwa The Coca-Cola Company. 
Powstała pod koniec XIX wieku i jest obecnie 
jedną z najpopularniejszych marek na świecie. 
Od 1960 roku charakterystyczny kształt butelki 
jest także prawnie zastrzeżony. Coca-cola jest 
jedną z ikon kultury masowej XX wieku. 



Pizza Hut 

• Pizza Hut – jedna z największych sieci 
restauracyjnych typu casual dining na 

świecie. Pierwsza restauracja Pizza Hut w 
Polsce została otwarta w roku 1992 w 

warszawskim Hotelu Marriott. 



Subway 

• Subway – nazwa sieci franczyzowych barów szybkiej obsługi, która 
oferuje przede wszystkim kanapki, sałatki oraz wrapy. Firma posiada 
42 058 barów w 107 krajach. Subway jest najszybciej rozwijającą się 

siecią franczyzy na świecie i jedną z trzech największych marek barów 
fast food pod względem liczby lokalizacji. 



Adidas 

• Adidas AG – niemieckie 
przedsiębiorstwo 

produkujące obuwie i odzież 
sportową, założone w 1924 
przez braci Adolfa i Rudolfa 
Dasslerów jako Gebrüder 

Dassler Schuhfabrik. 



Nike 

• Nike – amerykańskie 
przedsiębiorstwo 
będące jednym z 
największych na 

świecie 
producentów 

obuwia, odzieży i 
akcesoriów 
sportowych. 



iPhone 

• iPhone – smartfon przygotowany przez Apple Inc., oparty na systemie 
operacyjnym iOS mający pełnić funkcje telefonu komórkowego, 

platformy rozrywkowej oraz komunikatora internetowego. 



Samsung 

• Samsung – jedna z największych południowokoreańskich grup 
biznesowych zrzeszających firmy produkcyjne i usługowe działające w 
wielu branżach, oraz instytucje finansowe. 



Tamagotchi 

• Tamagotchi – elektroniczna zabawka 
szczególnie popularna w drugiej połowie lat 
90. XX w. Kształtem przypomina niewielkich 
rozmiarów plastikowe jajko wyposażone w 

trzy małe przyciski i wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny. Oryginalne wersje 

produkowane są przez firmę Bandai, jednak 
na rynku dostępna jest także niezliczona 

ilość podróbek. 



Harry Potter 

• Harry Potter – seria ośmiu brytyjsko-amerykańskich filmów fantasy 
powstałych na podstawie cyklu powieści brytyjskiej pisarki J.K. 

Rowling. Filmy z serii Harry Potter, tak jak i książki, odniosły potężny 
sukces na całym świecie. Za sprawą ponad 7,7 miliarda dolarów[1] 
dochodu jest to najbardziej kasowy cykl filmów w historii, poza tym 

wszystkie pojedyncze części znajdują się w czołówce najbardziej 
dochodowych filmów wszech czasów. 



Gwiezdne wojny 

• Gwiezdne wojny (ang. Star Wars) – amerykańska franczyza filmowa z 
gatunku space opera oparta na trylogii filmów stworzonej przez 

George'a Lucasa, której akcja rozgrywa się „dawno temu w odległej 
galaktyce”. 



Mercedes-Benz 
• Mercedes-Benz – niemiecka marka 

samochodów produkowanych przez 
koncern Daimler AG, zaś wcześniej przez 

koncern Daimler-Benz, popularnie 
nazywana Mercedes. Pod marką tą 

produkowane są samochody osobowe, 
dostawcze, ciężarowe i autobusy. W 
kategorii samochodów osobowych, 

Mercedes-Benz uważany jest za jedną z 
najbardziej prestiżowych marek na świecie, 

zarazem jedną z najstarszych. 



Audi 

• Audi – niemiecki producent samochodów osobowych z siedzibą w 
Ingolstadt w Bawarii, należący do koncernu Volkswagen AG. Założony 
w 1909 roku przez Augusta Horcha. Nazwa przedsiębiorstwa wywodzi 
się z gry słów: Audi to łacińska transkrypcja nazwiska Horch (oznacza 

„słuchaj!”). 


