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Wstęp
Powstała w 2009 r. publikacja jest efektem zbiorowej pracy grupy nauczycieli geografii i
przyrody pod kierunkiem doradcy metodycznego geografii w Samorządowym Ośrodku
Doskonalenia w Częstochowie mgr Bożeny Dobosik. Prezentowane zadania mogą być
wykorzystywane na różnych poziomach kształcenia. Mogą być także inspiracją do tworzenia przez
nauczycieli własnych zadań np. dotyczących terenów położonych w pobliżu swoich szkół.
Proponowana trasa w dzielnicy ma około 3 km długości. Opracowane zadania mogą być
wykonywane w ramach ćwiczeń terenowych z przyrody, czy geografii lub jako odrębne modułowe
zajęcia w ramach realizacji np. projektu edukacyjnego. Przewidywany czas wykonania wszystkich
zadań na trasie to ca 3 godziny lekcyjne.
. Przed pójściem w teren konieczne jest:
- przygotowanie uczniów do zadań, które mają być wykonane w terenie
- przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się w terenie
- ustalenie trasy i wyznaczenie stanowisk prowadzenia pomiarów i obserwacji
- przygotowanie środków dydaktycznych i materiałów pomocniczych
- przygotowanie kart pracy
Podsumowaniem zajęć terenowych może być np. wykonanie posteru, prezentacji multimedialnej,
czy gazetki szkolnej (klasowej). Po zakończeniu zajęć wskazane jest przeprowadzenie ich
ewaluacji.
Proponowane metody: obserwacja bezpośrednia, pomiar, praca z mapą, planem miasta i innymi
źródłami informacji, SWOT, pogadanka, ćwiczenia techniczne.
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: mapa topograficzna np. arkusze Częstochowa i
Częstochowa Stradom w skali 1 : 10 000, plan Częstochowy, karty pracy z zadaniami, kompasy,
atlas ptaków, klucz lub przewodnik do oznaczania roślin, notatnik, przybory do rysowania.
W 2022 r. dokonano weryfikacji zadań, a polecenia zostały przystosowane do wymagań ogólnych,
czyli celów kształcenia nowej podstawy programowej z przyrody, geografii i biologii. Każdemu
zadaniu przypisano odpowiednie wymagania ogólne. Uaktualniono także opisy stanowisk.

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Trzech Wieszczów
Częstochowa położona jest na styku trzech mezoregionów (ryc. 1) – Wyżyny Częstochowskiej
(341.31), Wyżyny Wieluńskiej (341.21) i Obniżenia Górnej Warty (341.25)

Ryc. 1 Mezoregiony północnej części wyżyny Śląsko Krakowskiej (Kondracki J. 2000)

Dzielnica Trzech Wieszczy leży w Obniżeniu Górnej Warty. Rzeka Warta wyznacza granicę
między Wyżyną Częstochowską i Wyżyną Wieluńską. Granicę między Wyżyną Częstochowską a
Obniżeniem Górnej Warty stanowi kuesta, czyli próg strukturalno-denudacyjny. Próg rozwinął się
na wychodniach odpornych wapieni górnojurajskich. Obniżenie Górnej Warty wycięte jest w iłach
rudonośnych i łupkach środkowej jury.
Trzech Wieszczów to najmniejsza dzielnica Częstochowy. Graniczy ze Śródmieściem,
Stradomiem i dzielnicą Podjasnogórską. Na początku XX w. był to teren z luźną zabudową. Obecna
zabudowa w dużym stopniu powstała w latach 50-tych XX wieku wg projektu Ireny i Czesława
Kotelów. W latach 1950 – 1955 na 11 ha powstało 28 budynków mieszkalnych, przedszkole,
świetlica oraz 10 sklepów. Nazwa dzielnicy wywodzi się od ulic Mickiewicza, Słowackiego i
Krasińskiego znajdujących się w jej obrębie. Od końca lat 20. do połowy lat 80. XX w. dzielnica
nosiła nazwę Herbska. Obecna nazwa funkcjonuje od połowy lat 80. XX w.
Ulica Pułaskiego dawniej nosiła nazwę Humbertowskiej, a ulica Sobieskiego nazywała się Nowa.
Stanowisko 1 (Skwer Sokołów)
Jest to plac między ul. Pułaskiego, Sobieskiego i Słowackiego. W miejscu dzisiejszego
skweru jeszcze w 20 - leciu międzywojennym był podmokły teren z resztką stawu. W początkach II
RP lewa strona ul. Pułaskiego była jeszcze pusta. Pierwsze domy zaczęto stawiać w tutejszych
ogrodach już przed I wojną światową. Modę zapoczątkowali właściciele guziczarni Jan i Stanisław
Grossmanowie, budując u wylotu ul. św. Augustyna wielką willę z kopułą, którą w 1922 r. odkupili
bracia szkolni na swoją siedzibę. Większość otaczających skwer budynków powstała w latach 50.
XX w. Część skweru zajmuje plac zabaw dla dzieci. Pomimo niewielkiej powierzchni (55 a)
roslinność skweru jest urozmaicona. Najwieksze drzewa to: wierzba biała, brzoza brodawkowata,
jesion i jarząb szwedzki. Ponadto rosną tu m.in. klony i kilka odmian lip.1
Stanowisko 2 (plac Pamięci Narodowej)
Budynki otaczające plac w większości powstały w latach 50- tych XX w. Wcześniej
zaplecze III Alei NMP tworzyły ogrody. Wśród nich - przy ul. Waszyngtona, Dąbkowskiego,
1
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Kopernika i Focha - z rzadka tylko stały domy. Pierwsze bloki w tej części miasta zaczęły
powstawać na początku lat 50. (budowa dzielnicy Trzech Wieszczów i osiedla Śródmieście). W
blokach mieli zamieszkać górnicy pracujący w okolicznych kopalniach oraz hutnicy. Wytyczono
wówczas m.in. ul. Nowowiejskiego. W tym czasie ul. Sobieskiego stanowiła południową granicę
zabudowy miasta.
Przy placu i w jego pobliżu znajdują się: Pałac Ślubów, delegatura Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego (dawniej Częstochowski Urząd Wojewódzki) oraz przychodnia dla matki i
dziecka. Budynek b. UW wzniesiony został z funduszy kopalnictwa rud żelaza w latach 1947 – 51.
Do 1961 r. mieścił się w nim m.in. Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaza i Przedsiębiorstwo
Budowy Kopalń Rud. Po wybudowaniu mieściło się w nim także starostwo, a do 1975 r. Urząd
Powiatowy. Po 1975 r. został on znacznie rozbudowany. Budynek Pałacu Ślubów powstał na
przełomie lat 70. i 80. XX w. Budynek zaprojektował Włodzimierz Ściegienny. Ma on 33 m
średnicy. W oknach na 1 piętrze znajdują się witraże zaprojektowane przez żonę W. Ściegiennego,
Karolinę. Posadzkę wyłożono z marmurem Biała Marianna.2
W centrum Placu znajduje się Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny 1939-1945. Pomnik
tworzą dwie wynurzające się z ziemi kolumny pokryte granitowymi płytami. Na jednej kolumnie
znajduje się napis „POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY”, a na jej szczycie umieszczona jest
figura siedzącego orła z rozpostartymi skrzydłami. Na boku drugiej kolumny znajduje się odlewana
postać rannego żołnierza, którego podtrzymuje współtowarzysz. Autorami projektu pomnika są:
prof. Wincenty Kućma, Jacek Budyń i Krystyna Hajdo – Kućma. Budowę pomnika rozpoczęto w
maju 1983 r., a jego odsłonięcie odbyło się 1 września 1985 r.
W 2021 r. UM Częstochowa zapowiedział, że Plac Pamięci Narodowej przejdzie renowację.
Wg przedstawionego na początku 2022 r. projektu plac zostanie częściowo zazieleniony, a przy ul.
Śląskiej posadzone zostaną platany.
Stanowisko 3 (róg ul. Korczaka i Dunikowskiego)
Ulica J. Korczaka będąca przedłużeniem ul. Nowowiejskiego jest od niej starsza. Na
przełomie XIX i XX w. była to ul. Dzika, która ciągnęła się aż do obecnej ul. Pułaskiego. Po I
wojnie światowej ul. Dziką podzielono na dwie: Handlową i Słowackiego. Nazwa pierwszej z nich
miała swe wielorakie uzasadnienie. Po nieparzystej stronie działały i działają składy oraz
hurtownie. Przed wojną był tu m.in. magazyn Syndykatu Rolniczego i firma Polski Tytoń. Obecnie
mają w tym miejscu siedzibę m.in. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Hurtownia
Kosmetyków i Chemii Gospodarczej „Tara”, sklep Aldi. Po drugiej stronie ulicy znajduje się
kamienica z pubem Oslo na parterze. Jest to budynek dawnej Szkoły Handlowej, założonej w 1921
r. przez Stowarzyszenie Kupców Polskich w Częstochowie. Szkołę Handlową upaństwowiono w
1951 r. Kilkakrotnie zmieniano jej nazwę. W pewnym okresie funkcjonowało tu m.in. Liceum
Drogistowskie, przygotowujące do pracy w drogeriach i sklepach chemicznych. Do początku lat 80.
istniał tu Zespół Szkół Handlowych, który później przeprowadzono na ul. Warszawską 142
(obecnie Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego).
Osiedle domów robotniczych między ul. Korczaka, Sobieskiego, Pułaskiego i Słowackiego
powstało w latach 50. XX w. W latach siedemdziesiątych na miejscu dawnych ogrodów między ul.
Słowackiego a torami kolei herbskiej wybudowano następne osiedle bloków mieszkalnych.
Stanowisko 4 (róg ul. Zana i Ogińskiego)
W latach siedemdziesiątych na miejscu dawnych ogrodów między ul. Słowackiego a torami
kolei herbskiej wybudowano następne osiedle bloków mieszkalnych. Ulica Zana na odcinku od ul.
Ogińskiego do ul. Pułaskiego ma charakter spacerowej alejki. Na skwerze rosną m.in. brzozy, lipy,
kasztanowce, jesiony i jawory. Przy ul. Zana znajduje się przychodnia i apteka.
Stanowisko 5 (otoczenie SP nr 33)
SP nr 33 znajduje się przy ul. Goszczyńskiego. Jej teren przylega do ul. Pułaskiego.
Położona jest ona naprzeciw dworca PKP Częstochowa Stradom. W czasie I wojny światowej
wojskowe władze niemieckie zbudowały naprzeciw dworca baraki dla odwszania osób i rzeczy. Po
wypędzeniu Niemców magistrat lokował tam emigrantów. W 1925 r. ulokowano tu bezdomnych.
2
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Te przedwojenne slumsy nazywane były Pekinem. Po II wojnie baraki spalono. Na ich miejscu
zbudowano pod koniec lat 50. niewielkie osiedle.
Stanowisko 6 (ul. Filomatów)
Przy ul. Filomatów znajduje się zbudowane z wapienia osiedle fabryczne Peltzerów.
Założycielem fabryki był pochodzący z Belgii August Peltzer, który około 1885 roku kupił 40 mórg
we wsi Stradom za sumę 30 tysięcy rubli. Przędzalnia i farbiarnia wełny „Peltzer i Synowie”
powstała w 1886 r., a w 1902 r. zatrudniała już 1800 osób. Jej biura handlowe funkcjonowały w
Łodzi i Moskwie. Na osiedlu fabrycznym mieszkało początkowo około 125 rodzin, później ich
liczba wzrosła, bo zaczęto adaptować na mieszkania strychy. Kadrę inżynierską zakwaterowano w
najbardziej okazałej kamienicy z łazienkami, która dziś niemal opiera się o nasyp al.
Niepodległości.
W czasie II wojny światowej od 1942 r. w fabryce produkowano amunicję. Pracowali w niej
głównie Żydzi. Byli oni tu także skoszarowani po likwidacji w 1943 r getta na Starym Mieście.
Po II wojnie wrócono do produkcji włókienniczej. Wówczas fabryka funkcjonowała pod nazwą
„Stradomskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. 1 Maja.” Od 1970 r. zakład nosił nazwę
„Wełnopol”. W szczytowym okresie jego rozwoju (lata 70. XX w.) pracowało w nim 3,6 tys. ludzi.
W latach 1995 – 2008 zakład był likwidowany. Dziś część budynków upadłej fabryki niszczeje. W
przebudowanym biurowcu z lat 70. ubiegłego wieku mieści się I Urząd Skarbowy.
Stanowisko 7 (róg ul. Mickiewicza i 1 Maja)
Skrzyżowanie to popularnie nazywane jest „rondem Mickiewicza”. Znajduje się na nim
pomnik w kształcie wrzeciona – symbolizujący dzielnicę włókniarzy. Pomnik wg projektu
Władysława Łydźby powstał w 1976 r. Wrzeciono ma 9 m wysokości. Umieszczono na nim
płaskorzeźby przedstawiające pracę pięciu włókniarek, symbolizujących zakłady włókiennicze,
dzięki którym powstał pomnik: „Wartę”, „Cebę”, „Elanex”, „Stradom”, „Wełnopol”. Plan
zagospodarowania terenu wokół pomnika wykonał Henryk Kmieć.
Przy ul. Mickiewicza znajduje się szpital im. Wł. Biegańskiego – wybudowany w latach
międzywojennych jako siedziba Kasy Chorych. Najmłodszymi obiektami w tej części miasta są:
kościół pw. św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników oraz sklep Lidl. Na ścianie narożnej
kamienicy (ul. Mickiewicza i Wolności) znajduje się zegar słoneczny.
Stanowisko 8 (ul. Wolności – dawny dworzec PKS)
Dworzec PKS powstał w latach 1971-1973. Wcześniej znajdował się tu skład drzewny.
Obecnie budynek dworca jest własnością PKP S.A. To miejsce położone jest dokładnie w środku
miasta. Pomnik środka Częstochowy to ozdobna klapa kanalizacyjna na wysepce u zbiegu ul.
Wolności i Sobieskiego.

Fot. 1 Pomnik środka Częstochowy (B. Dobosik)

Po przekątnej dworca na rogu ul. Wolności i Sobieskiego stoi jeden z największych przed I wojną
budynków mieszkalnych tzw. Księcia Dom. Inicjatorem budowy tego domu był Wielki Książę
Michał Romanow, syn cara Aleksandra III, a brat cara Mikołaja II. Książę Michał miał w pobliżu
Częstochowy kilka majątków, m.in. Kocin, Mykanów, Ostrowy, Zagórze oraz odlewnię żelaza w
Blachowni. Kamienicę wzniesiono w latach 1912-13 na terenie dawnego placu do nauki jazy
konnej 14 Mitawskiego Pułku Huzarów i 42 Mitawskiego Pułku Dragonów. W Księcia Domu
zamieszkały rodziny wojskowych. Podobnie było w czasach II Rzeczpospolitej: np. apartament na
piętrze od strony al. Wolności był w wyłącznej dyspozycji dowódcy 7. Dywizji Piechoty.
Prawdopodobnie tu urodził się twórca słynnej krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” Piotr
Skrzynecki. W Księcia Domu mieszkał także przez kilka lat pułkownik Stanisław Maczek oraz
generał Mieczysław Dąbkowski, dowódca 7 DP . W 1988 r. utworzono tu oddział dzienny leczenia
odwykowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. Witolda Orłowskiego. Od lat 90. XX
w. mięściła się w nim Społeczna Szkoła Baletowa i Społeczne Ognisko Baletowe. Od 2017 r. po
wykwaterowaniu mieszkańców i użytkowników lokali w przyziemiu (głównie sklepów
spożywczych i apteki, a także Poradni Stowarzyszenia „Monar”) budynek nie jest użytkowany.3
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Zadania dydaktyczne w dzielnicy Trzech Wieszczów
Bożena Dobosik, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 1 – Skwer Sokołów
Zadanie 1 [SP geografia II. 1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Korzystając z planu Częstochowy oraz rysunku uzupełnij zdania. Nazwy dzielnic wybierz z
podanych poniżej.
Dzielnica Trzech Wieszczów jest położona w ................................ części Częstochowy.
Graniczy ona z trzema dzielnicami Częstochowy. Od północy i wschodu z ......................................,
od zachodu z ....................................., a od południa z ............................................. .

dzielnice: Grabówka, Dźbów, Mirów, Podjasnogórska, Raków, Śródmieście, Zawodzie
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Na zaznaczonym planie podpisz nazwy ulic i rozpoznaj obiekty oznaczone numerami od 1 do 5.

1. ...................................................................
2. ..................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
5. ..................................................................

B. Wymień funkcje jakie pełnią te obiekty (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Wyjaśnij dlaczego ta dzielnica nazywa się Trzech Wieszczów. Wykorzystaj do tego własną wiedzę
i plan miasta.
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Podaj nazwy dwóch instytucji, które mieszczą się w budynkach wyróżniających się
architektonicznie od otoczenia.
................................................................................................................................................................
B. Wymień co najmniej dwie cechy, które odróżniają te budynki od pozostałych.
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
A. Odczytaj, korzystając ze znaków drogowych numer drogi krajowej, której fragmentem jest ul.
Pułaskiego. ..........................
B. Korzystając z planu miasta podaj nazwy miast, do których tą drogą można dojechać.
...............................................................................................................................................................
Zadanie 6 SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Odszukaj na swerze drzewo o największym obwodzie. Zmierz go i podaj nazwę tego drzewa.
obwód ………………………….. nazwa drzewa ……………………………...
B. Rozpoznaj cztery inne gatunki drzew oraz cztery gatunki krzewów rosnących na Skwerze
Sokołów.
Drzewa: .................................................................................................................................................
Krzewy: .................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na przystanku autobusowym obok przychodni zdrowia. Korzystając z rozkładu
jazdy, uzupełnij poniższe zdania:
Do dworca PKP Częstochowa Stradom można dojechać autobusami nr ............... i ................ .
Do Miejskiego Stadionu Arena Częstochowa (stadion żużlowy) dojeżdża autobus nr ........
Na cmentarz św. Rocha dojeżdżają autobusy nr .........................
Największą częstotliwość w ciągu dnia mają autobusy linii nr ......... .
Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wyjaśnij jakie znaczenie dla mieszkańców mają tereny znajdujące się u zbiegu ulic Sobieskiego i
Pułaskiego.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 2 – plac Pamięci Narodowej
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Znajdujesz się na placu Pamięci Narodowej.
A. Oszacuj wymiary placu i oblicz jego szacunkową powierzchnię
B. Zmierz na planie lub mapie długość i szerokość placu. Korzystając ze skali planu/mapy oblicz
jego powierzchnię w terenie
C. Porównaj obliczoną i oszacowaną powierzchnię placu
...................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i 6]
Wykonaj szkic placu zaznaczając na nim ważne obiekty i otaczające ulice.
Miejsce na rysunek

Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 10 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
Podejdź do pomnika na placu.
A. Komu jest on poświęcony?
................................................................................................................................................................
B. Opisz jego wygląd
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Jaką skałę wykorzystano do jego wykonania? (SPP) ...................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wymień funkcje jakie pełni plac Pamięci Narodowej.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Podaj jakie trzy ważne obiekty instytucji publicznych znajdują się w promieniu 100 m od pomnika.
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1]
Przy północnej pierzei placu znajduje się kilka instytucji: kulturalnych i pomocy społecznej.
A.Wypełnij tabelę.
Nazwa instytucji
Rodzaj zajęć, świadczone usługi

B. Oceń znaczenie tych instytucji dla mieszkańców dzielnicy. Odpowiedź uzasadnij.
ocena .........................................................................................
uzasadnienie ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj cztery gatunki drzew rosnących na placu.
1. .............................…………………. 2. .............................……………..
3. ............................………………...... 4. .....................................………..
Zadanie 8 [SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR II.1, III.5]
Wykonanie tego zadania pozwoli Ci sprawdzić stopień zanieczyszczenia pyłami powietrza
atmosferycznego w tej części Częstochowy. W tym celu wybierz po jednym okazie dwóch
gatunków drzew. Na środek liścia każdego z wybranych drzew nalep kawałek taśmy klejącej. Po
chwili odklej ją i przyklej w odpowiednim miejscu tabeli.
Stanowisko

Nazwa drzewa

Paski pomiarowe

Zadanie 9 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
W kierunku wschodnim od przystanku „Plac Pamięci Narodowej” znajdującym się przy ul. Śląskiej
stoi okrągła budowla. Podaj:
A. jaka instytucja mieści się w niej (informacja przy wejściu od ul. Focha)
…………………………………………………………………………………...
B. częścią jakiego urzędu jednostki samorządu terytorialnego jest ww. instytucja
………………………………………………………………………….…………
C. jakie sprawy można załatwić w tym budynku
………………………………………………………………………………...……………………
D. jak nazywane są budowle o takim kształcie
………………………………………………………………………………….…………………..
E. dostrzeżone przez Ciebie elementy architektoniczne
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………..

Zadanie 10 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na przystanku MPK w pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego (Pałacu Ślubów). Chcesz
dojechać do Centrum Handlowego M1 przy ul. Kisielewskiego.
A. Podaj numery autobusów z których możesz skorzystać ...............................
B. O której godzinie będziesz miał najbliższy autobus? .................
Zadanie 11 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Scharakteryzuj zabudowę ul. Nowowiejskiego i Focha. W opisie określ rodzaj zabudowy (np.1kondygnacyjna, 2-kondygnacyjna, wielokondygnacyjna) oraz przypuszczalny wiek domów.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................…….
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 12 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
Przy przystanku znajduje się słup ogłoszeniowy. Przeczytaj i zapisz, jakie wydarzenia kulturalne
odbędą się w Częstochowie w najbliższym czasie.
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..

Bożena Dobosik
STANOWISKO 3 – róg ul. Korczaka i Dunikowskiego
Zadanie 1 [SP geografia II.1 i 2, III.4 SPP geografia ZP II.1 III.7 ZR II.1 III.1
Do lat 50. zaplecze III Alei tworzyły ogrody, wśród których - przy ul. Waszyngtona, Dąbkowskiego,
Kopernika, Focha - z rzadka tylko stały domy. Większość z nich miała przy tym międzywojenny
rodowód (...) W 1952 r. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych - mająca już za sobą pierwsze
bloki w dzielnicy Trzech Wieszczów - przystąpiła do budowy osiedla Śródmieście. Projekt powstał
w pracowni Ireny i Czesława Kotelów, wówczas młodych architektów i urbanistów, którzy stworzyli
cały plan rozbudowy Częstochowy. Jego głównym założeniem była poprzeczna do Alej NMP "oś
pracy" z linią tramwajową.(...) Dużo starsze od ul. Nowowiejskiego jest jej przedłużenie, noszące
dziś imię Janusza Korczaka. Na przełomie XIX i XX w. była to ul. Dzika (...). Dopiero po I wojnie
światowej Dziką podzielono na dwie: Handlową i Słowackiego. Nazwa pierwszej z nich miała swe
wielorakie uzasadnienie. Po nieparzystej stronie działały i działają składy oraz hurtownie. Przed
wojną był tu m.in. magazyn Syndykatu Rolniczego, do dziś wyróżnia się szokującą, niebieską
elewacją firma z przedwojennymi korzeniami - Polski Tytoń. Bystre oko wypatrzy na jej podwórku
szlachetny, ceglany i w dodatku wspaniale utrzymany budynek magazynowy z początku XX w.(...)
Bijącymi w oczy kolorami dopasowała się do Tytoniu kamienica z pubem Oslo na parterze po
drugiej stronie ulicy. To dawna Szkoła Handlowa, zwana potocznie kupiecką, założona w 1921 r.
przez Stowarzyszenie Kupców Polskich w Częstochowie. (...) Szkołę Handlową upaństwowiono w
1951 r. Kilkakrotnie zmieniano jej nazwę i dzielono (...) W roku szkolnym 1974/75 do nowego
budynku przy ul. św. Augustyna przeniesiono Liceum Ekonomiczne. Na Korczaka działał jeszcze
parę lat Zespół Szkół, który na początku lat 80. przeprowadzono na ul. Warszawską.
Źródło: Haładyj T., Portret ulic Korczaka i Nowowiejskiego, http://miasta.gazeta.pl/czestochowa
A. Jest rok 1980. Jaki napis mógł widnieć na budynku opisanej w tekście kamienicy.
...............................................................................................................................................................
B. Co dziś mieści się w tym budynku?
................................................................................................................................................................
C. Co znajduje się dziś w opisanym w tekście niebieskim budynku?
................................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.3, SP geografia II.2, III.7 SPP geografia ZP II.1, III.7]
Na podstawie informacji opisz lub narysuj jak mogło wyglądać ok. 70 lat temu miejsce, w którym
jesteś.
........................................................ Miejsce na rysunek
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 10 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
Podaj dwa główne surowce budowlane, z których wykonano najstarsze budynki przy ul. Korczaka.
1. ..........................................................................2................................................................................

Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 2, SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Oceń prawdziwość poniższych zdań pisząc przy nich prawda lub fałsz
1. Dominującymi usługami przy ul. Korczaka są usługi administracyjne. ..............................
2. Stojąc na rogu ul. Korczaka i Dunikowskiego można zobaczyć budynek byłego Urzędu
Wojewódzkiego ............................
3. Ulica Korczaka jest przedłużeniem ulicy Śląskiej. .....................
4. Budynki mieszkalne przy ul. Dunikowskiego powstały w latach 50. XX w. ........................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Natężenie ruchu na ul. Korczaka jest:
A. małe
B. średnie
C. duże.
Uzasadnij swój wybór.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Przedstaw zalety i wady mieszkania w tej części Częstochowy.
Zalety
Wady

Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 4 – róg ul. Zana i Ogińskiego
Zadanie 1 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1]
Wpisz do tabeli zaobserwowane elementy przyrody ożywionej i nieożywionej.
Elementy przyrody ożywionej
Elementy przyrody nieożywionej

Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1
Ulica Zana na znacznym odcinku jest trasą przeznaczoną tylko dla pieszego ruchu.
A. Korzystając z kompasu lub planu miasta podaj jej kierunek
..............................................................................
B. Oszacuj długość tego fragmentu ul. Zana, a następnie oblicz go wykorzystują planu lub mapę
miasta. Porównaj oba wyniki.
szacunkowa długość ...........................
długość na planie/mapie .................. skala planu/mapy ....................
długość w terenie .....................
porównanie wyników ...........................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj jaką rolę pełni aleja spacerowa w życiu okolicznych mieszkańców.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Rozpoznaj gatunki drzew rosnących wzdłuż spacerowej części ul. Zana.
................................................................................................................................................................
B. Dla wybranego gatunku drzewa wykonaj polecenia.
Gatunek drzewa .........................................
Narysuj liść, zaznacz jego części

Przyklej odcisk lub narysuj korę

Opisz kształt liścia, jego kolor i brzeg blaszki liściowej.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Opisz korę drzewa.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 5 [SP geografia I.6 SPP geografia ZP I.4 ZR I.3]
Uważa się, że środowisko miejskie jest trudniejsze dla życia drzew niż np. w lesie. Przedstaw
przyczyny tego zjawiska.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1 SP geografia II.2 SPP geografia
ZP II.1] uzup
A. Korzystając z atlasu ptaków i/lub własnej wiedzy rozpoznaj gatunki zaobserwowanych ptaków.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Przeczytaj uważnie poniższy tekst
„Ptaki miejskie to komensale, co znaczy, że zjadają resztki z pańskiego stołu np.: okruchy
upuszczone przez człowieka. Zjadą też nasiona traw i kwiatów z kwietników i trawników, owoce
drzew i krzewów. I takie jest ich zadanie ekologiczne. To mali miejscy sprzątacze. Wiele osób w
błędnym poczuciu troski o gołębie dokarmia je, a tego NIE WOLNO ROBIĆ!”
źródło http://www.eko.luban.com.pl/index.php?id=okruch_niezgody

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy podaj powody, dla których nie powinniśmy dokarmiać
ptaków w mieście.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Gołębie w mieście stwarzają pewne problemy. Przedstaw je.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj jakie punkty usługowe znajdują się w otoczeniu tego miejsca.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1, III.7 SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP III.5]
A. Oceń stopień zaśmiecenia terenu zaznaczając właściwe określenie:
a. czysto,
b. niewiele śmieci, c. zaśmiecone,
d. bardzo zaśmiecone
B. Zapisz rodzaje odpadów znajdujących się w okolicy alei spacerowej.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Których odpadów jest najwięcej?
................................................................................................................................................................
C. Zaobserwuj i zapisz, czy w okolicy znajdują się kosze na śmieci.
................................................................................................................................................................
D. Sprawdź, czy osiedlowych śmietnikach znajdują się kontenery na różne rodzaje odpadów. Jeżeli
tak, to zapisz na jakie odpady.
................................................................................................................................................................
E. Podaj przykłady odpadów, które nie powinny trafić na osiedlowy śmietnik:
................................................................................................................................................................
F. Wyjaśnij znaczenie segregacji odpadów przez mieszkańców.
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9 [SP przyrodaII.1 i 2 SP geografia II.1 i 10]
A. Oszacuj orientacyjną wysokość wieżowca przy ul. Zana 1.
................................................................................................................................................................
B. Naszkicuj układ budynków przy ul. Zana wzdłuż alei spacerowej.

Zadanie 10 [SPP geografia ZP I.4 i 5 ZR I.2]
Klimat miasta cechuje m.in. występowanie miejskiej wyspy ciepła oraz zmieniona cyrkulacja
powietrza.
A. Podaj porę roku, w której miejska wyspa ciepła zaznacza się najwyraźniej: …………………
B. Wymień powierzchnie o dużym albedo znajdujące się w otoczeniu:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
C. Wymień powierzchnie o małym albedo znajdujące się w otoczeniu:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. Określ wpływ obecności dużych powierzchni o małym albedo dla powstawania miejskiej wyspy
ciepła.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. W jaki sposób rozmieszczenie budynków i powierzchni o różnym albedo wpływa na cyrkulację
powietrza?
- gdzie mogą tworzyć się tunele aerodynamiczne? ..................................................
- który blok, biorąc pod uwagę przeważający kierunek wiatrów, jest najbardziej narażony na silne
uderzenia wiatru? ...................................
- wskaż miejsca o silnych prądach konwekcyjnych ...........................................................
- wskaż miejsca o dużej turbulencji ..........................................................
Zadanie 11 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Oceń wygląd otoczenia, zaznaczając właściwe określenia (po jednym w każdym wierszu; jeśli
uznasz, że oba określenia oddają charakter miejsca, zaznacz dwa przymiotniki w jednym wierszu):
brudne
czyste
szare
kolorowe
chaotyczne
uporządkowane
nieciekawe
interesujące
zaniedbane
zadbane
ruchliwe
spokojne
hałaśliwe
ciche
niebezpieczne
bezpieczne
zatłoczone
przestronne

Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 5 – otoczenie SP 33
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2]
Zapisz pełną nazwę i adres szkoły:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1 i 4, II.1]
A. Określ położenie geograficzne miejsca, w którym się znajdujesz. Użyj planu miasta ze
współrzędnymi geograficznymi lub GPS.
dł. geogr. ..................., szer. geogr. ...................
B. Gdybyś chciał(a) wyznaczyć miejscowy południk, o której godzinie czasu urzędowego musisz
dokonać obserwacji? (SPP)
Miejsce na obliczenia

................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 i 2 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Czy będąc na boisku szkolnym możesz usłyszeć odgłos przejeżdżającego pociągu? Uzasadnij
odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
W otoczeniu szkoły znajduje się dużo drzew i krzewów.
Podkreśl z podanych te, które tu rosną.
buk, głóg, jesion, jodła, kasztanowiec, klon, lipa, modrzew, topola, robinia akacjowata, wierzba.
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Rozejrzyj się uważnie i podaj na podstawie szyldów i innych napisów przykłady miejsc
zaspokajających różne potrzeby mieszkańców tej dzielnicy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…..
Zadanie 6 [SP geografia II.1 i 6 SPP geografia ZP II.5 i 7 ZR II.1 i 7]
Dokonaj oceny współczesnego zagospodarowania przestrzennego miejsca, w którym się znajdujesz
Pozytywne aspekty
Negatywne aspekty

Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 6 – ul. Filomatów
Zadanie 1 [SP geografia SP II.1 III.7 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
Znajdujesz się na ulicy Filomatów. Biorąc pod uwagę charakterystyczne cechy tej ulicy,
zaproponuj, jakie inne nazwy mogłaby nosić.
................................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Wykorzystując plan miasta określ, w którym kierunku znajdują się
były dworzec PKS ...............................
dworzec PKP Częstochowa Stradom ....................
ratusz .......................
Zadanie 3 [SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
A. Podaj nazwy materiałów budowlanych, których użyto do budowy domów mieszkalnych i hal
fabrycznych.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Opisz wygląd budynków mieszkalnych
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Przyjrzyj się elementom architektonicznym hal fabrycznych, budynków administracyjnych oraz
kamienic znajdujących w obrębie byłej przędzalni „Wełnopol”. Wymień te, które wydają Ci się
ładne, oryginalne, charakterystyczne.
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…...
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, III.4 SPP geografia ZP II.1, III.6]
Odszukaj na budynku wejściowym do b. „Wełnopolu” tablicę pamiątkową.
Podaj komu ją poświęcono i wyjaśnij dlaczego umieszczono w tym miejscu.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6 [SP geografia II.5 SPP geografia ZP II.5 i 7 ZR II.1 i 6]
Loft (ang. poddasze, strych) – mieszkanie o wysokim standardzie, przeważnie o dużej powierzchni,
urządzone w dawnych pomieszczeniach poprzemysłowych, np. fabrykach lub magazynach.
Oceń przydatność wybranych budynków b. Wełnopolu na lofty. Odpowiedź uzasadnij argumentami
„za” i „przeciw”.
ZA ..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…..
………………………………………………………………………………………………………..
PRZECIW ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wymień firmy, które obecnie mają swoją siedzibę w byłym Wełnopolu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SPP geografia ZP II.3 i 5 ZR II.1 i 5]
Komin nieczynnego zakładu WEŁNOPOL wykorzystano jako zawieszenie dla anten telefonii
komórkowej. Ludzie obawiają się, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez
telefony komórkowe i stacje nadawcze może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
„Naukowcy wypowiadają się, że badania są długofalowe i nie można od razu uzyskać
jednoznacznych wyników.” (AURA 8/2007, s. 27).
Oceń usytuowanie anten z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5 i 7 ZR II.1 i 7]
Oceń miejsce i otoczenie, w którym się znajdujesz uzupełniając poniższą tabelę.
Mocne strony
Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 7 – róg ul. Mickiewicza i 1 Maja
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się w miejscu o ruchu okrężnym.
A. Podaj nazwę ronda ........................................................
B. Na rondzie znajduje się drogowy znak kierunku (zielona tablica), na którym zaznaczono m. in.
strzałkę kierującą do Warszawy i Katowic. Napisz, w jakim kierunku od Częstochowy położone są
te miasta:
Warszawa ............................ Katowice .....................
C. Wyjaśnij, dlaczego strzałka wskazuje ten sam kierunek do obu miast.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
Na skwerze od strony południowej ronda stoi pomnik przedstawiający wrzeciono. Z jaką branżą
przemysłu związany jest ten przedmiot i do czego służy?
Przemysł ...............................................................
Przedmiot służy do ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Uzasadnij usytuowanie tego pomnika w tym miejscu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, III 4 SPP geografia III.7]
W pobliżu ronda znajduje się szpital.
A. Podaj czyje imię on nosi. .....................................................................
B. Zapisz jego adres
................................................................................................................................................................
C. Podaj przykłady innych instytucji i miejsc w Częstochowie noszących imię tego sławnego
częstochowianina.
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1 i 4 ZR II.1]
Teren szpitala i parkingu na rogu ulicy Ambulatoryjnej i Skłodowskiej – Curie otacza zwarty mur.
A. Wymień materiały, z których został zbudowany.
...............................................................................................................................................................
B. Określ wpływ murów na osiedlanie się i przemieszczanie gatunków roślin i zwierząt. (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Wymień obiekty usługowe znajdujące się w otoczeniu ronda.
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
B. Podkreśl usługi związane z ochroną zdrowia.
C. Które dwa obiekty są Twoim zdaniem najmłodsze? .........................................................
Zadanie 6 [SP geografia I.1, II.1 SPP ZP I.1, II.1, III.1 ZR I.1, II.1]
Na ścianie kamienicy przy rondzie znajduje się zegar słoneczny.
A. Skreśl w każdym zdaniu niewłaściwe określenia.
Jest to zegar słoneczny poziomy/ pionowy.
Zegar słoneczny wskazuje miejscowy czas słoneczny/ czas urzędowy.

B. Odczytaj godzinę na zegarze słonecznym i swoim zegarku. Wyjaśnij różnicę odczytu (SPP).
Zegar słoneczny ................................. zegarek ..............................
Wyjaśnienie ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Podejdź do przystanku autobusowego MPK przy ul. Wolności po stronie parzystej. Wypisz numery
linii autobusowych, przebiegających w tym miejscu, podaj przystanek początkowy i końcowy.
Numer linii
Przystanek początkowy
Przystanek końcowy

Podkreśl numery linii autobusowych, którymi można dojechać do ronda z dzielnicy Wyczerpy.
Zadanie 8 [SP przyroda II.1, III.2 SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7]
Przechodząc od stanowiska 7 do 8 zaobserwuj elementy infrastruktury związane z ruchem
rowerowym.
A. Zapisz ich nazwy.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
B. Podaj argumenty przemawiające za rozwijaniem sieci ścieżek rowerowych w miastach.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 9 [SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP III.5]
Przechodząc od stanowiska 7 do 8 wzdłuż ul. Wolności po stronie numerów parzystych, przed
„Naszą Przychodnią” i ul. Boya – Żeleńskiego zobaczysz oddaną do użytku w 2020 r. Zieloną
Promenadę Śródmiejską im. Olgi Aleksandry Sipowicz - Kory.
A. W jakim kierunku przebiega główna aleja spacerowa? ……………………..
B. Podaj nazwy 4 ulic ograniczających teren Promenady.
…………………………………………………………………………………………………...
C. Wymień obiekty małej architektury, które towarzyszą Promenadzie:
a) obiekty rekreacyjne ………………………………..…………………………………………....
b) obiekty architektury ogrodowej ………………………………………………………………...
c) inne, np. obiekty służące utrzymaniu porządku, informacyjne ………………………………...
D. Wyjaśnij pojęcia:
a) street workout
…………………………………………………………………………………………………….
b) plaża miejska o nawierzchni trawiastej
…………………………………………………………………………………………………….
c) zieleń izolacyjna
……………………………………….…………………………………………………………...
E. Promenada powstała w miejscu przebiegającej tędy kolei herbskiej, uruchomionej w 1903 r.
Później funkcjonowało tu Częstochowskie Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami
Budowlanymi „Węgloblok”. Od lat 90. XX wieku obszar ten porastała nieuporządkowana
roślinność, pokrywały pozostałości materiałów budowlanych, stał się też dzikim parkingiem.
Obiekt uzyskał nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym ,,Modernizacja Roku &
Budowa XXI wieku”.
Jakie według Ciebie argumenty zadecydowały o tym wyróżnieniu?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 8 – ul. Wolności były dworzec PKS
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się przy dużym planie Częstochowy przy byłym dworcu PKS.
A. Co oznacza skrót PKS?
……………………………………………………………………………….
B. Wpisz do tabeli w odpowiednie miejsca podane niżej obiekty w zależności od ich położenia w
stosunku do miejsca, w którym jesteś.
Jasna Góra, archikatedra, plac Biegańskiego, Muzeum Produkcji Zapałek, Rondo Mickiewicza,
dworzec PKP Częstochowa Stradom
Kierunek
Obiekt
N
S
W
E
NW
NE
SW
SE
C. Podaj dwie trasy (nazwy kolejnych ulic), które możesz wybrać, aby dojść na Jasną Górę.
Trasa I ...................................................................................................................................................
Trasa II .................................................................................................................................................
Zadanie [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wymień punkty usługowe działające w byłym budynku dworca PKS.
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Sprawdź na dwóch placach manewrowych ze stanowiskami przystankowymi (po obu stronach ulicy
Orzechowskiego), jakie firmy przewozowe obsługują ruch pasażerski miedzy Częstochową a
innymi miejscowościami.
Zapisz nazwy przedsiębiorstw oraz przykładowe miejscowości, do których kursują ich autobusy.
Nazwa firmy przewozowej
Miejscowości, do których kursują autobusy
firmy

Zadanie 4 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Jesteś na przystanku tramwajowym przy byłym dworcu PKS. Chcesz dojechać do Politechniki
Częstochowskiej. Podaj:
A. na którym przystanku masz wysiąść ........................
B. częstotliwość jazdy tramwajów w tym czasie ...............................................................

Zadanie 5 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2, III.8 SPP geografia ZP II.1, III.5]
Po przekątnej byłego dworca PKS na rogu ul. Wolności i Sobieskiego stoi duży budynek nazywany
Domem Księcia. Przeczytaj uważnie poniższy tekst.
Dom Księcia – duży modernistyczny budynek przy alei Wolności 44 w Częstochowie. Wzniesiony został wg
projektu Adama Paprockiego na życzenie księcia Michała Romanowa w latach 1912–1913 przez firmę
Sobieraj, jako największy wówczas gmach mieszkalny w mieście. (…) Wedle pierwotnych założeń miał mieć
charakter pałacowy, lecz I wojna światowa, a następnie rewolucje w Rosji uniemożliwiły realizację planów.
(…) Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości budynek oddano w ręce wojska i wykorzystywany był jako
dom dla rodzin żołnierzy. Wówczas został on ukończony, otrzymał oświetlenie elektryczne, instalację wodną
i kanalizacyjną. Prawdopodobnie wtedy dobudowano do niego kasyno wojskowe. (…) Na początku lat
trzydziestych ubiegłego wieku budynek przeszedł swój pierwszy i jak dotąd ostatni generalny remont.
Usunięto kopuły ujmując charakterowi obiektu, prawdopodobnie gnieździło się tam ptactwo i uznano to za
najlepsze rozwiązanie do pozbycia się problemu. (…) Apartament na pierwszym piętrze od strony Alei
Wolności przeznaczony był dla dowódcy dywizji. Mieszkał w nim generał W. Dąbkowski, a po nim generał J.
Gąsiorowski. W domu Księcia mieszkał też późniejszy Szef Sztabu Generalnego generał Wacław
Stachiewicz, generał Maczek oraz inni dowódcy. (…) Kamienica ta uważana jest za domniemane miejsce
urodzin Piotra Skrzyneckiego.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki

Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia:
A. Ile lat liczy budynek przy al. Wolności 44? .................................................
B. Wyjaśnij nazwę budynku Dom Księcia.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Jakie było pierwotne przeznaczenie budynku?
................................................................................................................................................................
D. Podkreśl w tekście nazwiska generałów mieszkających w kamienicy.
E. Określ współczesny stan Domu Księcia.
................................................................................................................................................................
F. Zaproponuj, w jaki sposób wykorzystać ten okazały budynek.
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................………..
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 6 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Przy zbiegu Alei Wolności z ulicą Jana III Sobieskiego w 2019 r. sfinalizowano budowę
nowoczesnej nieruchomości o funkcjach mieszkalnych i usługowych.
A. Uzasadnij opinię: „Ogromną zaletą inwestycji jest lokalizacja”.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. Wymień punkty usługowe znajdujące się w budynku.
………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 7 [SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP III.5 ZR II.1, III.5]
Dworzec PKS położony był w samym środku miasta.
A. Napisz co zmieniłbyś(łabyś) w obrębie dworca i jego otoczenia aby ten fragment naszego miasta
był bardziej reprezentacyjny.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Oceń możliwość wprowadzenia zaproponowanych przez Ciebie zmian.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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PRZYRODA (Dz.U. z 2017 r poz.356)
Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Wiedza.
1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami
słownictwa fizycznego i chemicznego).
2. Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie.
3. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
4. Poznanie układów budujących organizm człowieka (kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny,
rozrodczy, nerwowy).
5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych zależności
między tymi składnikami.
6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy, lupy,
kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe ich
dokumentowanie i prezentowanie wyników.
3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych źródeł
informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów,
technologii informacyjno-komunikacyjnych).
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym życiu.
5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
6. Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu.
7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego,
jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.
III. Kształtowanie postaw - wychowanie.
1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń,
posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i
opracowywanie wyników.
2. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
3. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
4. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie.
5. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli
lidera w zespole.
7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez:
1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym;
2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy;
3) działania na rzecz środowiska lokalnego;
4) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy;
5) świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.

GEOGRAFIA – szkoła podstawowa (Dz.U. z 2017 r poz.356)
Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Wiedza geograficzna.
1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz wyjaśniania występujących w
środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim procesów.
2. Poznanie wybranych krajobrazów Polski i świata, ich głównych cech i składników.
3. Poznanie głównych cech środowiska geograficznego Polski, własnego regionu oraz najbliższego otoczenia "małej ojczyzny", a także wybranych krajów i regionów Europy oraz świata.
4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz
dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
5. Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.
6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego
oraz związków i zależności w środowisku geogr w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego
oraz życia i różnych form działalności człowieka.
8. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i formułowanie wniosków na
ich podstawie.
2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów
źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania
informacji geograficznych.
3. Interpretowanie map różnej treści.
4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społgospodar i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.
5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych
regionach świata.
6. Stawianie pytań, formułowanie hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów dotyczących środowiska
geograficznego.
7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych.
8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.
9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.
10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym.
III. Kształtowanie postaw.
1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań geograficznych.
2. Łączenie racjonalności naukowej z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem
kulturowym ludzkości.
3. Przyjmowanie postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby
racjonalnego w nim gospodarowania.
4. Rozwijanie w sobie poczucia tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i
obywatelskiej.
5. Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa
przyrodn i kulturow własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych,
turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej).
6. Kształtowanie pozytywnych - emocjonalnych i duchowych - więzi z najbliższym otoczeniem, krajem
ojczystym, a także z całą planetą Ziemią.
7. Rozwijanie zdolności percepcji najbliższego otoczenia i miejsca rozumianego jako "oswojona" najbliższa
przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia.
8. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu
przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego "małej ojczyzny", własnego
regionu i Polski.

9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych
kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej
tożsamości.

GEOGRAFIA – szkoła ponadpodstawowa ZP (Dz.U. z 2018 r poz.467)
I. Wiedza geograficzna.
1. Poznawanie terminologii geograficznej.
2. Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji geograficznej.
3. Poznanie zróżnicowania środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych oraz
ich uwarunkowań i konsekwencji.
4. Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społecznogospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
5. Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz wzajemnych
zależności w systemie człowiek - przyroda.
6. Rozumienie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa
kulturowego.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, fotografii, zdjęć
lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych, technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania
informacji geograficznych.
2. Interpretowanie treści różnych map.
3. Identyfikowanie relacji między poszczególnymi elementami środowiska geograficznego (przyrodniczego,
społeczno-gospodarczego i kulturowego).
4. Formułowanie twierdzeń o podstawowych prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska
geograficznego.
5. Ocenianie zjawisk i procesów politycznych, społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w
Polsce i w różnych regionach świata.
6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym.
7. Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian społecznokulturowych i gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
8. Wykonywanie obliczeń matematycznych z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w celu
wnioskowania o zjawiskach i procesach geograficznych.
9. Rozwijanie umiejętności komunikowania się i podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie.
10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju.
III. Kształtowanie postaw.
1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.
2. Docenianie znaczenia wiedzy geograficznej w poznawaniu i kształtowaniu przestrzeni geograficznej.
3. Dostrzeganie aplikacyjnego charakteru geografii.
4. Podejmowanie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody, krajobrazów przyrodniczych i
kulturowych oraz osiągnięciami cywilizacyjnymi ludzkości.
5. Rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku geograficznym zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju, ochrony elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz konieczności
rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

6. Przyjmowanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej.
7. Kształtowanie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem, regionem oraz krajem ojczystym.
8. Kształtowanie postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych Polski,
własnego regionu i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji.
9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postaw solidarności, szacunku i empatii wobec Polaków oraz
przedstawicieli innych narodów i społeczności.
GEOGRAFIA – szkoła ponadpodstawowa ZR (Dz.U. z 2018 r poz.467)
Cele kształcenia - wymagania ogólne dla zakresu rozszerzonego obejmują również wymienione wyżej cele
dla zakresu podstawowego.
I. Wiedza geograficzna.
1. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.
2. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów
zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
3. Identyfikowanie sieci powiązań przyrodniczych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych
w przestrzeni geograficznej.
4. Zaznajomienie z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych.
5. Rozumienie możliwości wykorzystania technologii geoinformacyjnych w poznawaniu świata i
identyfikowaniu złożonych problemów środowiska geograficznego.
6. Integrowanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i humanistycznej.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, opracowanie i prezentacja wyników, analizowanie
pozyskanych danych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie.
2. Analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania przyrodniczego,
społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.
3. Wykonywanie podstawowych map z wykorzystaniem narzędzi GIS.
4. Formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego i
społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda - człowiek - gospodarka.
5. Stawianie pytań, formułowanie i weryfikacja hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów
dotyczących środowiska geograficznego.
6. Kształtowanie umiejętności wieloaspektowego postrzegania przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.
7. Waloryzowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań i działalności
człowieka w środowisku geograficznym.
8. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian przestrzeni
geograficznej.
9. Prognozowanie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno-gospodarczym.
10. Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych.
11. Analizowanie zjawisk i współzależności zachodzących w środowisku geograficznym z wykorzystaniem
różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych.
III. Kształtowanie postaw.
1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.
2. Kształtowanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej dla osobistego rozwoju człowieka oraz
aktywności społecznej.
3. Rozumienie pozautylitarnych wartości elementów środowiska geograficznego i krajobrazów.
4. Docenianie znaczenia dóbr kultury i zasobów przyrody w życiu człowieka, rozumienie konieczności

racjonalnego ich użytkowania i ochrony.
5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan i jakość środowiska geograficznego, kształtowanie ładu
przestrzennego oraz przyszły rozwój społeczno-kulturowy i gospodarczy własnego regionu, Polski i świata.
6. Uwrażliwianie na wartość i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych, należących do
dziedzictwa lokalnego, regionalnego, narodowego i ponadnarodowego.
7. Przekonanie o potrzebie odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim na rzecz
rozwoju lokalnego, regionalnego oraz Polski.
8. Rozumienie potrzeby tworzenia równych szans w rozwoju społecznym i gospodarczym dla różnych
obszarów w Polsce i na świecie oraz konieczności stosowania zasady pomocniczości.

