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Wstęp
Publikacja jest efektem zbiorowej pracy grupy nauczycieli geografii pod kierunkiem
doradcy metodycznego geografii w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie
mgr Bożeny Dobosik. 19 kwietnia 2007 r. odbyły się w Śródmieściu zajęcia terenowe
prowadzone przez doradcę metodycznego, podczas których dokonany został wybór stanowisk
oraz powstał zarys poszczególnych zadań. Uczestnicy tych zajęć są autorami niniejszej
publikacji. 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 Śródmieście ma około 7 km km długości. Opracowane
zadania mogą być wykonywane w ramach zajęć terenowych z przyrody lub geografii lub jako
odrębne modułowe zajęcia w ramach np. kół zainteresowań. Przewidywany czas wykonania
wszystkich zadań na trasie to ca 5 godzin lekcyjnych.
. 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 proponujemy
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. „Częstochowa Śródmieście” w skali 1: 10 000 lub plan Częstochowy, karty pracy z zadaniami, kompasy,
taśma miernicza, stoper lub zegarek z sekundnikiem, klucz lub przewodnik do oznaczania
roślin , słoiki z zakrętką lub inne pojemniki na wodę, paski wskaźnikowe do określenia pH
wody, notatnik, przybory do rysowania.
W 2022 r. polecenia zadań zostały przystosowane do wymagań ogólnych, czyli celów
kształcenia nowej podstawy programowej z przyrody, geografii i biologii. Pojedyńcze zadania
sprawdzają również wymagania ogólne z chemii, historii i plastyki. Każdemu zadaniu
przypisano odpowiednie wymagania ogólne. Uaktualniono także opisy stanowisk.

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Śródmieście
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 Śródmieście leży w Obniżeniu Górnej Warty. Rzeka Warta skręcając na obszarze
miasta w kierunku wschodnim wyznacza granicę między W. Częstochowską i W. Wieluńską.
Stanowisko 1 (Pl. Daszyńskiego)
Plac Daszyńskiego powstał na miejscu dawnego cmentarza grzebalnego po połączeniu Starej i
Nowej Częstochowy w 1826 r. Był głównym placem targowym miasta i nosił nazwę Nowego
Rynku. Współcześnie plac pełni funkcje handlową i komunikacyjną. Plac jest też początkiem
częstochowskiej via sacra, czyli Alei NMP. Od wschodu plac jest ograniczony kościołem
parafialnym św. Zygmunta. Jest on najstarszym kościołem w Częstochowie. Został
wzniesiony około 1350 r jako kościół filialny, a parafię erygowano w 1382 r. W XV w
dobudowana została wieża, a w XVII i XVIII w kościół został rozbudowany. Obecnie jest
trójnawową bazyliką o barokowym wnętrzu. Przy kościele znajduje się budynek dawnego
klasztoru (obecnie plebania) połączony z kościołem krytym przejściem. Od 2008 r w
centralnej części placu stoi pomnik paieża Jana Pawła II.
W pobliżu pl. Daszyńskiego przeważają jedno- i dwupiętrowe klasycystyczne domy.
Osią Śródmieścia są Aleje NMP mające około 1,7 km długości. W roku 2013 r. drzewostan
Alei został całkowicie wymieniony. W I Alei posadzono okazy lipy warszawskiej (będącej
mieszańcem lipy srebrzystej i szerokolistnej).
Stanowisko 2 (ul. Strażacka/Kanał Kohna)
Ulica Strażacka jest jedną z najstarszych w Częstochowie. Przed odzyskaniem niepodległości
wraz z dzisiejszą ulicą Katedralną tworzyła jedną ulicę – Mikołajewską.
Przy ul. Strażackiej 10 znajduje się willa (pałac) Brassa wybudowana w 1897 r. dla
właściciela farbiarni Wilhelma Brassa, którą wybudował siedem lat wcześniej na wyspie za
kanałem Kohna. Jest to budynek jednopiętrowy zbudowany w stylu klasycystycznym. Jego
elewacje (oprócz północnej) ozdobiono ryzalitami. W architektonicznym wystroju wyróżnia
się hełm z iglicą. Pierwotnie budynek otoczony był rozległym ogrodem. W willi mieścił się
m.in. komisariat policji. Obecnie jest w prywatnych rękach. Zaś w farbiarni Brassa jest Zespół
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego.

Częstochowska straż powstała w 1871 r. Remizę przy ul. Strażackiej wzniesiono w 1911 r.
Ulica Strażacka była kiedyś bardzo ruchliwa, bo prowadziła nią wylotowa trasa w kierunku
Olsztyna i Kielc. Dziś w kierunku Zawodzia można przejść betonową kładką dla pieszych.
Dawniej był tu szeroki drewniany most. Ulica Strażacka sąsiadowała z dworcem kolejowym.
Jego budynek (bardzo zrujnowany) stoi do dziś. Częstochowa Warta była stacją towarową.
Podstawiano tu codziennie dziesiątki wagonów towarowych z opałem dla elektrowni oraz
innymi towarami. Dziś po rampach i torach nie ma śladu. W 1942 r Niemcy deportowali z
tego dworca 40 tys Żydów z częstochowskeigo getta do obozu zagłady w Treblince. 20
października 2009 roku dokonano odsłonięcia, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku stacyjnego, pomnika pamięci Żydów wywiezionych do Treblinki. Zaprojektował go
Samuel Willenberg – urodzony w Częstochowie Żyd, który był m.in. więźniem Treblinki.
W 2001 r zburzono znajdujący się na wyspie budynek papierni, a gruz został użyty do
zasypania kanału Kohna – wykopanego w XIX w w celu zaopatrzenia w wodę m.in. farbiarni
Brassa oraz papierni. Obecnie w jego miejscu istnieje ul. Kanał Kohna. W miejscu młyna i
papierni wybudowano centrum handlowe Galeria Jurajska.
Stanowisko 3 (Archikatedra i Pl. Jana Pawła II)
Neogotycka katedra św. Rodziny wybudowana została w latach 1902-27 na terenie dawnego
cmentarza grzebalnego z lat 1825-98. Fasadą zwrócona jest ku północy na plac Jana Pawła II.
Jest to trójnawowa bazylika. W narożniku prezbiterium znajduje się kaplica Matki Boskiej
Częstochowskiej z kryptą biskupów częstochowskich. Wyposażenie wnętrza wykonane jest
m.in z czerwonego granitu pochodzącego z pomnika cara Aleksandra II (znajdował się na
placu przed szczytem, rozebrany w 1917 r.) Katedra ma 100 metrów długości, 46 metrów
długości transeptu, 32 metry szerokości korpusu nawowego i 27 metrów wysokości wnętrza
od poziomu posadzki do sklepienia i jest jedną z większych świątyń w Polsce. Finałem
budowy kościoła było postawienie w 2000 r. wież. Świątynia od 1925 r pełni funkcję katedry
diecezji częstochowskiej, a 24.03.1992 r mianowana została archikatedrą.
Plac Jana Pawła II (wcześniej pl. Katedralny) wytyczony w 1959 r. otoczony jest ulicami:
Ogrodową, Mielczarskiego, Katedralną i Krakowską. Przy ul. Ogrodowej znajdują się
budynki browaru – w tym m.in. murowano-drewniana wieża ciśnień oraz budynek dawnej
słodowni. Broowar załozono w tym miejscu ok. 1840 r., ale w obecnym kształcie powstawał
w latach 1900 – 1930. Produkcja piwa była do 2004 r. Przy północnej pierzei pl. Jana Pawła
II przy ul. Katedralnej 2 znajduje się kamienica z 1925 r wzniesiona przez amerykańską firmę
„Ulen et Company”. Z tyłu za katedrą znajduje się pamiątkowy głaz poświęcony Żołnierzom
Polski Walczącej.
Stanowisko 4 (róg Alei NMP i Wilsona)
Do reprezentacyjnych eklektycznych kamienic w Częstochowie należy tzw. Dom Frankego w
Alei NMP 14 (róg Alei i Wilsona) wzniesiony w latach 1901-03. dlatego pod kopułą
umieszczony jest rok 1903, a na niej znajduje się żelazna iglica z inicjałami właściciela. Adolf
Gustaw Franke był chemikiem pracującym w farbiarni Brass i Synowie przy ul. Strażackiej i
jej późniejszym dyrektorem. Był to najwyższy budynek w Częstochowie. Przed II wojną
mieścił się w nim ekskluzywny hotel „Viktoria”. Na domu Frankego odsłonięto kilkanaście
lat temu tablice poświęconą synowi Adolfa, Alfredowi, który walczył w obronie Lwowa.
Ulica Wilsona do I wojny światowej nazywała się od imienia cara Aleksandra II
Aleksandrowska. Obecny patron ulicy to amerykański prezydent w latach 1913-21, który był
m.in. pomysłodawcą utworzenia Ligii Narodów. Ulica Wilsona biegnie wzdłuż linii
kolejowej, a wiadukt nad torami stanowi granicę między I i II Aleją NMP. Na barierach
wzdłuż wiaduktu powtarza się motyw z chorągiewki na Domu Frankego – splecione litery
AF.1
Stanowisko 5 (skrzyżowanie Alei NMP i ul. Wolności)
Na rogu Alei NMP i ul. Wolności stoi tzw. Dom Kohna określany też jako „Bata” (Aleja
NMP 27). Jest to przykład miejskiej architektury z późnego klasycyzmu. W elewacji budynku
1
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zwracają uwagę ludzkie głowy umieszczone w okiennych archiwoltach. W domu Khona
mieściły się m.in kinoteatr „Corso” i cukiernia W. Jackowskiego. Na przeciwległym
narożniku skrzyżowania (róg Al. NMP i ul. Kościuszki) znajduje się odnowiona w latach
2005-2007 2- piętrowa kamienica z neogotyckimi ozdobami okien tzw. kamienica kupiecka.
Kamienica została wzniesiona w latach 1894-1907 w stylu eklektycznym, łącząc style z
różnych epok, przede wszystkim nawiązując do neogotyku. Budowlę wzniesiono na planie
litery L. Dawniej mieściło się tu Częstochowskie Towarzystwo PożyczkowoOszczędnościowe, zamienione w 1922 r w Spółdzielczy Bank Ludowy, udzielający kredytów
kupcom i przedsiębiorcom. Na kamienicy znajduje się tabliczka z nazwą ulicy Tadeusza
Kościuszki. Nadanie nazwy połączone z wmurowaniem tabliczki odbyło się w październiku
1917 roku, w stuletnią rocznicę śmierci Kościuszki. Po wojnie kamienica stała się własnością
miasta.
W latach 60-tych otwarto DH Centrum, a w 1978 r Megasam z charakterystycznym
placykiem zwanym kwadratami. Megasam miał być połączony kładką z DH Centrum, dlatego
nad Megasamem jest obszerny taras.
Przed II wojną światową ul. Wolności (wtedy Teatralna) była niezbyt ruchliwa, a mimo to
najszersza w Częstochowie. Prowadziła bowiem do szybko rozwijającej się dzielnicy
przemysłowej na Stradomiu z największą w mieście fabryką - Pelcerami. Do lat 50. XX w. ul.
Wolności była prawdziwą aleją - w miejscu torów tramwajowych rósł szpaler
kasztanowców. Drzewa wykarczowano budując tzw. oś pracy, czyli połączenie centrum z
Rakowem. Aleją Wolności w 1959 r. puszczono tramwaj.
W 2013 r. wymieniono drzewostan Alei NMP. W II Alei posadzono lipy srebrzyste.
Stanowisko 6 (plac Rady Europy i dworzec PKP)
Plac Rady Europy znajduje się przed budynkiem dworca PKP Częstochowa Osobowa. Jego
nazwa nawiązuje do wyróżnienia Częstochowy Prix de l'Europe za rozwijanie współpracy
międzynarodowej. W centralnej części placu znajduje się fontanna i zegar słoneczny.
Obecny dworzec PKP został ukończony w 1996 r. Powstał on w miejscu rozebranego
budynku kolei warszawsko-wiedeńskiej. Za początek kolei warszawsko - wiedeńskiej w
Częstochowie przyjmuje się datę 1 grudnia 1846 r., kiedy uruchomiono regularny ruch.
Budowę kolei rozpoczęto kilka lat wcześniej np. w 1843 r. na przecięciu Alei NMP były już
zrobione wykopy. W pierwszych latach między Warszawą a Częstochową kursowały tylko
dwa pociągi, które trasę pokonywały w 7 godz. Linia miała jeden tor, drugi położono na
przełomie lat 70. i 80. XX w. Nazwę kolej warszawsko-wiedeńska nadano na wyrost, bo
pociągi do Wiednia nie kursowały.
Naprzeciwko dworca przy ul. Wolności 16 mieści się dom Władysława Biegańskiego. Ma on
status zabytku. Dr Biegański wżenił się w rodzinę Rosenfeldów i zamieszkał w ich
parterowym, klasycystycznym budynku. Później dla dorosłej córki wybudował piętrową
oficynę. Nad wejściem do domu Biegańskiego jest napis: 1897.
W 2018 r na ścianie bocznej kamienicy przy ul. Wolności wychodzącej na plac Rady Europy
powstał mural Strażnik czasu. Jego autorem jest częstochowski artysta plastyk Tomasz
Sętowski.
Stanowisko 7 (Skwer Solidarności)
Dzisiejszy Skwer Solidarności, zwany dawniej Obrońców Stalingradu zaprojektowany został
jako ogródek jordanowski w latach 50-tych XX w. Wcześniej znajdowały się w tym miejscu
ogrody. Na skwerze wybudowana została w latach 60. XX w. wg projektu W. Ściegiennego
fontanna nazywana przez mieszkańców miasta „Panią Kowalską”. W 2007 r została ona
przebudowana. Na skwerze przed rewitalizacją znajdujdowały się dwie płyty – jedna
upamiętniała częstochowian biorących udział w powstaniach śląskich, druga zaś
zamordowanych przez hitlerowców członków PPR. Byli wśród nich dawni patroni
częstochowskich ulic – bracia Konkielowe (dziś ul. Wilsona) i St. Pałczyński (ul. Focha).
Obecnie jest tylko tablica upamiętniająca częstochowskich uczestników powstań śląskich.

W pobliżu skweru znajdują się dwie świątynie. Neogotycki kościół ewangelicki pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego zbudowany w latach 1912-13. Nawiązuje on ceglanego
budownictwa niżu północnoniemieckiego. Drugim jest cerkiew pw. Częstochowskiej Ikony
Matki Bożej.
Na rogu ul. Śląskiej i Waszyngtona od 1967 r. mieści się Urząd Miasta Częstochowy.
Wcześniej w tym budynku mieściła się siedziba Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza.
Narożnik ul. Śląskiej i Kopernika zajmuje okazały budynek Urzędu Pocztowego. Został on
zaprojektowany przez znanego architekta A. Szyszko-Bohusza. Znajduje się na nim szklana
wieża z zegarem. Szklana tarcza zegara ma 5,5 m wysokości, a cyfry 60 cm wysokości.
Wskazówka minutowa o długości 2,5 m należy do najdłuższych w Polsce
Stanowisko 8 (Plac Biegańskiego)
Plac stanowi centrum nowego układu urbanistycznego miasta i spełnia rolę łącznika między II
i III Aleją NMP. Jego pierwotna nazwa to Rynek św. Jakuba. W centrum placu stoi
neoklasycystyczny budynek ratusza wzniesiony w latach 1828-36 i powiększony w 1908 r
oraz odwach. W 2006 r poddany był gruntownej renowacji. Zyskał też wtedy punkt
widokowy na wieży. Na pl. Biegańskiego znajduje się kościół św. Jakuba, dawniej cerkiew
sś. Cyryla i Metodego. Cerkiew została zbudowana w latach 1867-9. Jest on wiernym
powtórzeniem cerkwi św. Marii Magdaleny na Pradze w Warszawie. Do kościoła przylega
skwer miejski założony na dawnym cmentarzu prawosławnym. W otoczeniu kościoła rosną
okazałe kasztanowce, robinia akacjowa, buk, jawor i cis. Narożnik Alei NMP i ul.
Nowowiejskiego zajmuje „Popówka”, w której była siedziba prawosławnego duchowieństwa,
a obecnie mieści się Muzeum Częstochowskie.
W 20011 r przystapiono do modernizacji placu. Został on wyłączony z ruchu, a jego
nawierzchnię pokryto granitowymi płytami. Na budynku stojącym przy ul. Dąbrowskiego 1
powstał w 2014 r mural Wieża Babel. Jego autorem jest częstochowski artysta Tomasz
Sętowski. W III Alei NMP w pobliżu pl. Biegańskiego znajdują się dwie pomnikowe
ławeczki – Haliny Poświatowskiej (od 2007 r) i Marka Perepeczki (od 2014 r).
W budynku przy ul. Nowowiejskiego 3 znajduje się Muzeum Kresowe zorganizowane przez
Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w
Częstochowie, który pod tym adresem ma swoją siedzibę.
Stanowisko 9 (teatr im. A. Mickiewicza)
Budynek teatru znajdujący się na rogu ul. Kilińskiego i Jasnogórskiej został wzniesiony w
latach 1926-38. Po czterech latach budowy udostępniono publiczności salę kameralną.
Ulica Jasnogórska (dawniej Szkolna) do lat 50-tych XX w. stanowiła północną granicę
miejskiej zabudowy. Zachodni i południowo-wschodni narożnik ul. Kilińskiego i
Jasnogórskiej zabudowano dopiero w okresie międzywojennym.
Ulice części Częstochowy, która powstała po wytyczeniu Alei NMP tworzą mniej lub
bardziej regularną szachownicę. Jedynie ul. Jasnogórska i Katedralna biegną swobodnie
śladem średniowiecznych dróg. Ulica Jasnogórska jest fragmentem tzw. traktu wieluńskiego,
biorącego początek na północnym skraju Starego Miasta, przy dawnym Rynku Warszawskim,
a prowadzącego na ul. św. Rocha. W budynku narożnym ul. Jasnogórskiej i Dąbrowskiego w
latach 1945-65 koncertowała orkiestra symfoniczna zanim otrzymała gmach filharmonii przy
ul. Wilsona. Jest to dawna cerkiew garnizonowa pw. św. Mikołaja, służąca carskim oficerom
z koszar na końcu ul. Dąbrowskiego.
Stanowisko 10 (IV LO)
IV LO im. H. Sienkiewicza będące najstarszym w Częstochowie liceum mieści się w budynku
dawnego klasztoru mariawitek. Dawny budynek został powiększony o wybudowaną później
salę teatralną ozdobioną portykiem w typie staropolskiego dworku. Przed nią stoi pomnik
patrona szkoły. Na skwerze przed szkołą posadzone zostały pamiątkowe drzewa - Dąb
Papieski „Jan Paweł II” i buk „Pielgrzym”. Dąb został zasadzony przez burmistrzów
sanktuariów maryjnych.

W skrzydło klasztoru wtopiony jest kościół Najświętszego Imienia Marii zbudowany w latach
1859-61. Jego boczna neogotycka elewacja pozoruje frontową.
W pobliżu kościoła i szkoły pod numerem 54 ma siedzibę Kuria Metropolitalna. Zajmuje ona
klasycystyczną kamienicę z ok. 1870 r. Na ścianie budynku znajduje się pamiątkowa tablica
oraz popiersie Jana Pawła II. Fronton budynku kurii na wysokości pierwszego piętra zdobi
XV- wieczna płaskorzeźba „Adoracja Dzieciątka” z ceramiki (majolika).
Południowa strona III Alei zabudowana jest piętrowymi kamienicami z II połowy XIX w.
W sąsiedztwie IV LO znajduje się również Miejska Galeria Sztuki (Aleja NMP 64)
posiadająca jedną z największych w Polsce powierzchni wystawienniczych.
W pobliżu budynku IV LO znajdują się dwie fontanny – Dziewczynka z gołębiami (od 2009 r)
i amonit (od 2010 r).
W 2013 r. wymieniono drzewostan Alei NMP. W III Alei posadzono lipy holenderskie.
Drzewom towarzyszą posadzone po obu stronach niskie krzewy m.in. irgi i tawuły.

Zadania dydaktyczne w dzielnicy Śródmieście
Anna Kielar, Izabela Suchańska, Mirosława Trzepizur
STANOWISKO 1 – Pl. Daszyńskiego
Zadanie 1 [SP przyroda II.1, II.6 SP II. 1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Zlokalizuj Plac Daszyńskiego na planie/mapie Częstochowy.
B. Stojąc przed kościołem św. Zygmunta, określ, w jakim kierunku znajduje się Jasna Góra,
archikatedra, Twoja szkoła.
Jasna Góra............................... archikatedra ........................... szkoła ..............................
C. wykorzystując plan i własną wiedzę podaj nazwy ulic wychodzących z pl. Daszyńskiego
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
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 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Wykorzystując plan lub mapę Częstochowy oblicz długości Alei NMP
długość na planie/mapie ................, skala planu/mapy .......................................................
długość w terenie ...................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Scharakteryzuj zabudowę wokół Placu Daszyńskiego. W opisie określ rodzaj zabudowy
(np.1- kondygnacyjna, 2- kondygnacyjna, wielokondygnacyjna) oraz przypuszczalny wiek
domów.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj dwie funkcje jakie pełni plac Daszyńskiego
....................................................................................................................................................
Materiał źródłowy do zadań 6 -7
Plac Daszyńskiego w Częstochowie – plac w centrum Częstochowy, leżący na drodze
pątniczej na Jasną Górę, w miejscu, gdzie rozpoczyna się Aleja Najświętszej Maryi Panny.
Pierwotnie, od średniowiecza, mieścił się tu cmentarz parafii staromiejskiej. Na jego terenie
znajdowała się kaplica św. Krzyża. W 1825r., przy wytyczaniu Alei NMP, cmentarz
zlikwidowano i przeniesiono w okolice ulic Fabrycznej (obecnie Mielczarskiego) i
Ogrodowej, a jeszcze później przeniesiono go na Kule. Na miejscu cmentarza utworzono
Nowy Rynek. Odbywały się na nim targi aż do 1934 r., kiedy przeniesiono je na Rynek
Narutowicza na Zawodziu. Później Plac otrzymał imię Ignacego Daszyńskiego (obowiązujące
także dziś). W czasie II wojny światowej nosił nazwę Ostring i znajdował się w obrębie
„dużego getta”. Podczas jego likwidacji plac stał się miejscem koncentracji i selekcji Żydów
wywożonych do Treblinki. W okresie PRL-u plac nosił imię Marcelego Nowotki. W tym

czasie w jego środkowej części wznosił się pomnik zwycięstwa Armii Radzieckiej. Obecnie
w tym miejscu znajduje się pomnik papieża Jana Pawła II.
Północna i południowa pierzeja* Placu zabudowane są XIX-wiecznymi kamienicami,
późnoklasycystycznymi, eklektycznymi i bezstylowymi, mieszczące w części parterowej
sklepy i obiekty usługowe. Przez wschodnią część Placu, aż do 1976, gdy wybudowano
obwodnicę omijającą od E centrum Częstochowy (trasę szybkiego ruchu- Aleja Wojska
Polskiego), przebiegał tędy ruchliwy trakt z Warszawy (ul. Warszawska) do Katowic (ul.
Krakowska) (dawny szlak królewski).
*Pierzeja – ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy lub placu.

Zadanie 6 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZPII.1]
Uszereguj chronologicznie nazwy placu przed kościołem św. Zygmunta.
A. Plac Daszyńskiego
B. cmentarz parafii staromiejskiej
C. Plac Marcelego Nowotki
D. Plac Nowy Rynek
1. ………., 2. ………., 3. ………., 4. ……….
Zadanie 7 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie tekstu źródłowego podaj:
A. jakie role pełnił plac w przeszłości
....................................................................................................................................................
B. z którego wieku pochodzą budynki w pierzejach placu ...............
C. jaki reprezentują styl architektoniczny (SPP)
..............................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
A. Policz ile jest sklepów i innych rodzajów usług na Placu Daszyńskiego i uzupełnij
poniższą tabelę
Usługi
Liczba sklepów, zakładów usługowych
handel (sklepy spożywcze)
handel (sklepy odzieżowe, tekstylne, skórzane)
handel (art. elektroniczne, elektryczne, tel. komór.)
handel (wyposażenie wnętrz i inne sklepy)
kioski Ruchu
usługi lekarskie i fryzjersko-kosmetyczne
banki, bankomaty, ubezpieczenia, kantory
pozostałe usługi (np. nauka jazdy, gastronomiczne..)
B. Podaj jakie usługi dominują?
.......................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 10 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
Przyjrzyj się uważnie budynkom otaczającym plac i podaj jakich surowców użyto do ich
budowy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.4 i II.10 ZR II.1, III.6]
Na podstawie obserwacji budynków stojących przy Placu Daszyńskiego podaj przypuszczalne
źródła ogrzewania mieszkań
....................................................................................................................................................

Materiał źródłowy do zadania 11

Zadanie 11 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i III.1 SPP plastyka I.]
A. Podaj pełną nazwę obiektu przedstawionego na rysunku .....................................................
B. Na rysunku fasady kościoła narysuj oś symetrii.
C. Policz i podaj ile ma wież .............................
D Odszukaj z tablicy informacyjnej w kościele następujące informacje:
- czas powstania kościoła ............................
- obecny styl architektoniczny .......................................................
- co mieściło się dawniej w budynku plebanii .........................................................................
E. Podaj jakie ważne wydarzenie upamiętnia tablica na frontonie kościoła?
...............................................................................................................................................…
Zadanie 12 [SP geografia I.3, II.1 SPP ZPI.1, III.7 ZR I.1, II.1 i 8]
Przyjrzyj się przedstawionej na zdjęciu
ścianie budynku plebanii.
A. Podaj nazwę skały, którą wykorzystano do
jego budowy …………………………….
B. Podaj nazwę ery i okresu, z którego
pochodzi ta skała
era ………………………………
okres ……………………………
C. Co zaznaczono na fotografii żółtym
kółkiem?
………………………………………………
……………………………………………...
Fot. B. Dobosik

Zadanie 13 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Plac Daszyńskiego to ważny węzeł komunikacyjny autobusów miejskich i podmiejskich
A. Podaj ile linii autobusowych przebiega przez plac .................
B. Stojąc na przystanku przy północnej pierzei placu policz ile autobusów MPK przejechało
w ciągu 15 min ................
C. Korzystając z rozkładu jazdy autobusów MPK podaj:
- jakimi liniami możesz dojechać pod Jasną Górę ............................
- o której godzinie będzie najbliższy autobus ...................
- na którym przystanku masz wysiąść ...................
Zadania 14 -15 wykonaj na skwerze w północnej części placu.
Zadanie 14 [SP biologia I.1 SPP biologia ZR I.1]
Rozpoznaj gatunki drzew i krzewów rosnących na Placu Daszyńskiego.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………...........................................................................................
Zadanie 15 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Siedząc na ławce posłuchaj dochodzących odgłosów. Scharakteryzuj dochodzące odgłosy i
ich częstotliwość. Wykorzystaj podane określenia:
-odgłosy:
przyjemne
nieprzyjemne
głośne
ciche
bardzo głośne
bardzo ciche
miarowe
niemiarowe
naturalne
antropogeniczne
rozmowy ludzi
odgłosy środków komunikacji
odgłosy związane z przemysłem
odgłosy ptaków i innych zwierząt
-częstotliwość:
rzadkie, częste, bardzo częste.
Rodzaj odgłosu
Częstotliwość

Zadanie 16 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.4, II.3 ZR I.2, II.1 i 6]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podaj źródła zanieczyszczenia atmosfery w tym
rejonie Częstochowy.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
Zadanie 17 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
A. Wyobraź sobie, że mieszkasz przy placu Daszyńskiego. Podaj korzyści jakie daje Ci
mieszkanie w tej części miasta?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. Podaj jakie są wady zamieszkania przy pl. Daszyńskiego
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Bożena Dobosik, Izabela Suchańska, Agnieszka Soduła
STANOWISKO 2 – Strażacka/Kanał Kohna
Materiał źródłowy do zadania 1
Stare Miasto położone było na lewym brzegu Warty. Miało kształt wydłużonego owalu. Wg
jednej z hipotez obszar miasta ograniczony był od północy ul. Spadek, od południa ulica
Przesmyk. W centralnym miejscu był prostokątny rynek wydłużony z północy na południe. Z
narożników rynku wybiegały ulice. Przez rynek przebiegał trakt krakowski (Droga
Królewska), czyli dzisiejsza ul. Warszawska. Od wschodu granicą miasta była Warta.
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie tekstu źródłowego dotyczącego historii Częstochowy wpisz na schemat granice
starego miasta.
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Zadanie 2 [SP geografia II.2, III.7 SPP geografia ZP III.1 i 7 ZR I.8]
Wyjaśnij pochodzenie nazw następujących ulic:
A. Targowa………………………………………………………………………………………
B. Strażacka……………………………………………………………………………………..
C. Krakowska…………………………………………………………………………………..
Zadanie 3 wykonywane jest na stanowisku 2 i 3 [SP geografia II.1 SPP ZP III.7 ZR II.1]
Na podstawie własnej wiedzy i obserwacji uzupełnij tabelę podając dawne i obecne funkcje
wymienionych obiektów:
Lp.
Lokalizacja (ulica, nr)
Funkcja dawna
Funkcja obecna
1

Pałac Brassa

2
3
4

Zespół Szkół Mech.-Elektr.
Zajazd „Podmurek”
Straż Pożarna

Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 2 SPP ZP II.1 ZR II.1]
Materiał źródłowy do zadania 4
Kanał Kohna to sztuczna odnoga Warty
zbudowana w II poł. XIX w. na potrzeby młyna i
papierni właściciela Wilhelma Kohna. W wyniku
jego budowy powstała wyspa między trasą
warszawską a ul. Krakowską .Na terenie wyspy
znajdowała się papiernia, farbiarnia, hale
fabryczne oraz zabudowania mieszkalne. W
połowie lat 90-tych XX w.za zgodą Urzędu Miasta
budynki papierni wraz z osiedlem fabrycznym
zostały wyburzone. Obecnie na wyspie pozostały
Zakłady „ Warta „ , budynek farbiarni ( obecnie
szkoła ),budynek stacji PKP Częstochowa Warta.
Źródło: Snoch B.,Mała Encyklopedia Częstochowy,
Wyd.TPCz, Częstochowa 2002

Kanał Kohna obok częstochowskiej papierni

Na podstawie tekstu źródłowego i własnych obserwacji
A. Wymień dwie funkcje jakie pełnił Kanał Kohna:
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................…………………
B. Podaj co dziś znajduje się w miejscu kanału.
…………………………………………………………………………………………………..
C. Podaj co dziś znajduje się w miejscu papierni.
…………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Posługując się kluczem do oznaczania roślin lub na podstawie własnej wiedzy rozpoznaj i
wpisz gatunki roślin występujących w pobliżu ulic Strażackiej i Kanału Kohna.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Podkreśl słowa opisujące wiek oraz ocenę zabudowy i wyglądu ulicy Strażackiej, Targowej i
Kanału Kohna.:
wysoka, niska, stara, nowa, jednorodzinna, wielokondygnacyjna, zabytkowa, współczesna,
zadbana, mieszkalna, przemysłowa, zniszczona, odrapana, czysta, przygnębiająca
Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1]
Wykonana w 2012 r fotografia przedstawia
pałacyk Brassa.
A. Porównaj wygląd budynku na fotografii z
obecnym.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
B. Podaj rok jego ukończenia ………………
C. Poszukaj w Internecie informacji kim był
Wilhelm Brass.
………………………………………………
………………………………………………
Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/web/gallery ……………………………………………….

Zadanie 8 [SPP geografia ZP I.1 i II.1 ZR I.1 i II.1]
Podaj typ genetyczny i nazwę skały z której zbudowana jest nawierzchnia ul. Strażackiej:
typ genetyczny …………………………………...…… skała ………………………..
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 2, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.6 ZR II.1]
Idąc ul. Strażacką w kierunku Warty natrafiamy na będący w ruinie budynek dawnej stacji
PKP i powstały okok niej pomnik pamięci Żydów wywiezionych w 1942 r. do Treblinki.
A. Na podstawie tekstu źródłowego do zad. 4 i obserwacji uzasadnij dlaczego była to stacja
towarowa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Wyjaśnij dlaczego w tym miejscu powstał ten pomnik.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
C. Sprawdź w Internecie kim był Samuel Willenberg - patron placu, na którym znajduje się
pomnik.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
D. Opisz pomnik lub wykonaj jego szkic.

E. Jakie refleksje wzbudza w Tobie to miejsce.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 10 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1]
Uzupełnij tabelę wpisując obserwowane elementy krajobrazu.
Naturalne elementy
Sztuczne elementy

Zadanie 11 [SP biologia VII.1 SP geografia I.2 i II.1 SPP geografia ZR I.1 i II.1]
Wymień obserwowane elementy środowiska przyrodniczego:
a) abiotycznego ..........................................................................................................……..
b) biotycznego ..........................................................................................................................
Zadanie 12 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
A. Posługując się kompasem lub na podstawie zorientowanej mapy/planu podaj kierunek
płynięcia Warty w miejscu obserwacji .....................
B. Podaj na którym brzegu rzeki znajdujesz się? ............................
C. Odczytaj z mapy topograficznej na jakiej wysokości znajduje się dolina Warty w tym
miejscu ...........................

D. Na podstawie planu miasta lub własnej wiedzy podaj nazwę dzielnicy Częstochowy
znajdującej się za rzeką ............................
Zadanie 13 [SP geografia II.1 SPP ZP II.8 ZR II.1]
Dokonaj pomiarów i obliczeń przepływu Warty:
A. wyznacz za pomocą taśmy mierniczej 10-metrowy odcinek rzeki;
B. wzdłuż linii pomiaru rzeki przy pomocy odpowiedniej długości tyczki zmierz głębokość
rzeki co 1 metr, a następnie oblicz średnią głębokość rzeki;
C. zmierz stoperem czas przepływu np. kawałka drewna na wyznaczonym odcinku. Pomiar
powtórz 3-krotnie i oblicz średni czas przepływu.
D. zmierz szerokość rzeki na moście;
Wyniki zapisz w tabeli:
Przepływ (m3/s)= powierzchnia przekroju poprzecznego rzeki (m2) x prędkość (m/s)
Długość odcinka Czas przepływu Powierzchnia
Prędkość rzeki
Przepływ rzeki (m3/s)
(m)
(s)
przekroju (m2) – (m/s)
szer. x głęb. rzeki
10
Szerokość Warty ........................
Średnia głębokość Warty ....................
Miejsce na obliczenia:
Zadanie 14 [SP geografia II.1 i III.8 SPP ZP II. 5 i 10 ZR II.1 i 7 SP chemia II.1 i 2]
Dokonaj oceny stanu czystości Warty. W tym celu pobierz do słoika próbkę wody:
A. Metodą organoleptyczną określ jej kolor oraz zapach.
Kolor wody (zaznacz właściwy):
 zielony
 żółty
 słomkowy
 żółtozielony
 brunatny
 żółtobrązowy
 inny, jaki ........................
Zapach wody (zaznacz właściwy):
Bez zapachu
R – roślinny: np. siana, ziemi, torfu, mchu, kwiatów, traw,
G – gnilny: np. pleśni, H2S, fekaliów, stęchlizny, zbutwiały, mułu
S – specyficzny: np. chloru, fenolu, nafty, acetonu, smoły
B. Określ pH wody ………………………………………..
C. Oceń stan czystości wody w Warcie w tej części Częstochowy
…………………………………………………………………………………………………..
D. Podaj źrodła zanieczyszczenia Warty w Częstochowie
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 15 [SP geografia II.1 SPP ZP II.10 ZR II.1]
Włóż do lejka filtr i umieść go na pustym słoiku. Wlej do niego pobraną próbkę wody.
Obejrzyj przez lupę co osadziło się na filtrze. Zapisz wynik obserwacji.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Bożena Dobosik, Izabela Suchańska, Agnieszka Soduła
STANOWISKO 3 – Archikatedra i Pl. Jana Pawła II
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 i 6 SP II.1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na placu przed katedrą w Częstochowie. Korzystając z planu/ mapy
Częstochowy lub kompasu określ w jakim kierunku od Archikatedry znajduje się:
A. miejsce Twojego zamieszkania ……………………………………..
B. Twoja szkoła …………………………………………......................
C. ratusz miejski ……………………………………………..............
D. Podaj nazwę 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 Jana Pawła II. Uwzględnij ulice wytyczające plac t.j. Krakowską,
Mielczarskiego, Ogrodową, Katedralną oraz nanieś na rysunek następujące obiekty:
A – Archikatedra, B – browar, C – plebania, D – zajazd Podmurek
Miejsce na szkic

Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Dokonaj pomiaru Placu Jana Pawła II:
A. Używając taśmy mierniczej lub za pomocą kroków określ wymiary placu……………
B. Oblicz jego powierzchnię w m² lub arach.......................................................................
C. Oblicz powierzchnię placu na podstawie planu/mapy miasta (SP geografia SPP geografia)
skala planu/mapy ........................................
powierzchnia placu ..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
D. Porównaj otrzymane wyniki (SP geografia SPP geografia)
………………………………………………………...................................................................
..........................................................................................................................………………….
Zadanie 4 [SP geografia II.1,8 SPP geografia ZP II.1, III.7 ZR II.1, III.6 SPP plastyka I]
A. Podaj pod jakim wezwaniem jest archikatedra. ....................................................…………..
B. Opisz jej wygląd (SP)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zaznacz właściwą odpowiedź (SPP):
B. Styl architektoniczny w jakim jest wykonana archikatedra to:
a. gotycki, b.klasycystyczny, c. neogotycki, d. renesansowy
C. Podaj dwie charakterystyczne cechy tego stylu.
1. ............................................................................................................................................…
2. ……………………………………………………………………………………………...

Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
O czym informuje granitowa tablica z herbem Jana XXXIII przed głównym wejściem do
archikatedry?
...................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Oszacuj wymiary katedry
A. wysokość wież ............, B. wysokość frontonu .................., C. długość .............…
Zadanie 7 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.10 ZR I.1, II.2 i 8]
Zaznacz właściwą odpowiedź.
Do obłożenia zewnętrznych murów katedry wykorzystano głównie skały:
A. magmowe wylewne
B. magmowe głębinowe
C. metamorficzne (przeobrażone)
D. osadowe
Zadanie 8 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
Odszukaj z tyłu katedry w pobliżu ul. Mielczarskiego pomnikowy głaz.
Podaj:
A. Jak to skała …………………………………………………..
B. Komu jest on poświęcony
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
C. Jaki czynnik mógł nadać kształt skałom, na których posadowiono pomnikowy głaz
……………………………...
Zadanie 9 [SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP III.5 ZR II.1, III.5]
Przy ulicy Ogrodowej znajdują się budynki dawnego browaru.
A. Oceń ich stan.
Ocena:………………………………………………………………………………………….
B. Podaj propozycje ich zagospodarowania.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. Jakie korzyści dla miasta i mieszkańców przyniosłoby to przedsięwzięcie?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
Odszukaj i zapisz nazwy zakładów zlokalizowanych wokół Placu Jana Pawła II świadczących
tradycyjne usługi:
……………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...........

Bożena Dobosik
STANOWISKO 4 – róg Alei NMP i Wilsona
Materiał źródłowy do zadań 1 - 2
Aleja NMP ma długość 1,7 km i szerokość 44 m. Po jej bokach znajdują się dwie
dwupasmowe jezdnie i chodniki, a środkiem, między rzędami drzew, biegnie trzecia jezdnia
przeznaczona dla pieszych, którą pielgrzymi zmierzają na Jasną Górę. Aleja była łącznikiem
między Starą a Nową Częstochową. Zaprojektował ją inżynier wojskowy Jan Bernhard na
zlecenie władz rosyjskich. Jej wytyczanie rozpoczęto w 1819, a począwszy od 1824
oddawano w wieczystą dzierżawę położone przy niej puste jeszcze działki, które miały być
zabudowane w ciągu dwóch lat. W 1826 ostatecznie zespolono oba miasta. Aleja pełni
funkcje handlowe, usługowe, finansowe i kulturalne oraz obsługuje ruch pątniczy na Jasną
Górę. Wzdłuż Alei przeważają kamienice klasycystyczne i późnoklasycystyczne, rzadziej
eklektyczne; występuje również zabudowa współczesna.
Mimo że w rejestrze ulic widnieje nazwa „Aleja”, trakt przez częstochowian zwany jest
„Alejami”, gdyż zwyczajowo, z amerykańska, dzieli się ją na trzy „aleje” (choć numeracja
domów jest ciągła):
-„pierwsza aleja” – od placu Daszyńskiego do wiaduktu nad torami kolejowymi,
-„druga aleja” – od wiaduktu do placu Biegańskiego,
-„trzecia aleja” – od placu Biegańskiego do parków podjasnogórskich, gdzie przechodzi w
aleję Henryka Sienkiewicza.
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1, III.7 ZR II.1]
Na podstawie tekstu źródłowego podaj:
A. w której Alei znajdujesz się obecnie ..........................
B. rok, w którym połączono Starą i Nową Częstochowę .........................
C. style, w których wybudowano kamienice wzdłuż Alei (SPP)
............................................................................................................………………………...
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj po jednym przykładzie 2 funkcji pełnionych przez Aleję NMP
wymienionych w tekście źródłowym
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1, III.7 ZR II.1]
Budynek w Alei NMP 14 był na początku XX w najwyższym budynkiem w mieście. Jest to
tzw. „dom Frankego”.
A. Odczytaj, z jego frontonu, w którym roku został wybudowany ......................
B. Podaj komu poświęcona jest tablica pamiątkowa na domu Frankego ..................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
do wykonania na stanowiskach 4-6
Uzupełnij poniższą tabelę
Lp obiekt zabytkowy
wykorzystanie obiektu
krótka informacja o obiekcie
obecnie
1. dom Frankego
Aleja NMP 12
2.

dom Kohna (Bata)
aleja NMP 27
/ul. Wolności 2

3

dom Biegańskiego
ul. Wolności 16

Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Podaj nazwę ulicy biegnącej równolegle do linii kolejowej, na rogu której znajduje się
dom Frankego .........................................
B. Jaki ważny obiekt kulturalny położony jest przy tej ulicy? ...........................................
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na wiadukcie kolejowym.
A. Korzystając z planu/ mapy lub kompasu określ, w którym kierunku biegnie linia kolejowa
do Warszawy .............................
B. Podaj nazwę ulicy, którą dojdziesz do dworca głównego PKP ........................…
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
A. Stojąc na wiadukcie po północnej stronie Alei policz ile osób przechodzi nim w ciągu 5
min. w kierunku placu Daszyńskiego lub placu Biegańskiego. Zakładając takie samo
natężenie ruchu oblicz ile osób przechodzi w ciągu 1 godziny.
Liczba osób w ciągu 5 min ................. w ciągu 60 min ........................................................…
B. Podaj przykładowy godzinny przedział czasu, w którym natężenie ruchu pieszego w tej
części Alei NMP jest bardzo wysokie.
………………………………...
Zadanie 8 [SP geografia II.8, III.8 SPP geografia ZP II.7, III.7 ZR II.6 i 7, III.5]
Dom Handlowy Merkury został otwarty w Częstochowie w 1975 r., a wybudowano go na
miejscu rozebranego pod koniec lat 60. szpitala. Obecnie budynek stoi pusty i niszczeje coraz
bardziej. W jaki sposób zagospodarowałbyś ten fragment Alei? Swoje propozycje opisz lub
przedstaw na szkicu.
Opis
Szkic

Bożena Dobosik
STANOWISKO 5 – Skrzyżowanie Alei NMP i ul. Wolności
Zadanie 1 [SP przyroda I.6 i II.1 SP geografia II.1 i 6 SPP geografia ZP II.7, III.7 ZR
II.1, 5 i 6]
Znajdujesz się na „kwadratach” przed Megasamem. Wpisz lub narysuj w odpowiednie „okna”
jak wygląda to miejsce obecnie i jak przypuszczalnie będzie wyglądało za 10 lat.
„dziś”
„jutro”

Zadanie 2 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Zlokalizuj miejsce, w którym się znajdujesz na planie/mapie. Zorientuj plan/mapę. Wpisz do
tabeli w odpowiednie miejsca podane niżej obiekty w zależności od ich położenia w stosunku
do miejsca, w którym jesteś.
Jasna Góra, archikatedra, kościół św. Zygmunta, hala Polonia, Urząd Miasta, szpital na
Parkitce, dzielnica Bór, Wyczerpy
N
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Zadanie 3 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Jesteś na przystanku tramwajowym przy ul. Wolności obok Megasamu. Korzystając z
rozkładu jazdy podaj:
A. przy jakiej ulicy znajduje się pętla tramwajowa ...................................
B. o której godzinie odjedzie najbliższy tramwaj i jego nr .........................
C. co ile minut kursuje tramwaj w dni robocze w godz. 14-16 ......................
D. czy możesz w nocy skorzystać z tramwaju? .................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
A. Policz w ciągu 5 minut ilość samochodów przejeżdżających
a) Al. Wolności w stronę Tysiąclecia …………….
b) Aleją NMP w stronę placu Daszyńskiego ………...
B. Zakładając, że w ciągu 1 godziny jest podobne natężenie ruchu samochodowego oblicz
liczbę samochodów przejeżdżających w tym czasie w podanych kierunkach.
Miejsce na obliczenia:
C. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców.
Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena
……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 5 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Korzystając z planu lub mapy oblicz odległość w terenie od miejsca, w którym jesteś do
Jasnej Góry.
Skala mapy/planu ..............................
Odległość na mapie/planie ................
Odległość w terenie .................
B. Zakładając, że poruszasz się z prędkością 4 km/h oblicz ile czasu zajmie Ci dojście na
Jasną Górę.
Zadanie 6 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
A. Na podstawie obserwacji wypisz pięć ważnych obiektów służących ludności (SP)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. Na podstawie obserwacji podaj po jednym przykładzie usług występujących w rejonie
skrzyżowania Alei NMP i al. Wolności (SPP):
renowacyjne (naprawcze).................................................
handlowe ........................................................
finansowe ........................................................
zdrowotne ......................................................
transportowe .................................................
gastronomiczne ..............................................
Zadanie 7 [SP geografia I.6, II.1 SPP geografia ZP I.4 i II.3 ZR I.3 i II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy przedstaw jak wygląda obieg wody w centrum
miasta
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP I.4 i II.3 ZR I.3 i II.7]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy oceń warunki życia drzew w centrum miasta np.
korzystne, niekorzystne
ocena ...........................................................
Ocenę uzasadnij dwoma argumentami
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................….
Zadanie 9 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1 ZR I.1, II.1]
Z podanych skał wybierz te, które wykorzystano do wyłożenia placu przed Megasamem i
obłożenia rosnących na nich drzew.
plac ………………………………………………..
otoczenie drzew …………………………………..
Skały: bazalt, gnejs, granit, marmur, piaskowiec, wapień
Zadanie 10 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Drzewa rosnące na „kwadratach” przed Megasamem to:
A. buki,
B. klony jawory,
C. klony,
D. platany

Bożena Dobosik
STANOWISKO 6 – Plac Rady Europy i dworzec PKP
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Podaj nazwę placu, na którym się znajdujesz ............................................
Czyj pomnik znajduje się przed budynkiem PKP? .......................................................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP ZP I.1, II.1, III.1 ZR I.1, II.1]
W centralnej części placu znajduje się zegar słoneczny.
A. Odczytaj, która godzina miejscowego czasu słonecznego jest w Częstochowie
..............................................
B. Porównaj godzinę wg czasu słonecznego z czasem urzędowym
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................….
C. Zaznacz z podanych typów skał ten, który wykorzystano do budowy obramowania zegara
słonecznego.
a. osadowe
b. magmowe głębinowe
c. magmowe wylewne
d. metamorficzne (przeobrazone)
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wymień ważne dla ludzi obiekty w promieniu 50 m
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SPP geografia ZP I.1 i III.1 ZR I.1 i II.1]
Rozpoznaj jakie skały użyto do budowy dworca
.....................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Masz w najbliższą sobotę być o godz. 11.00 w Warszawie. Korzystając z rozkładu jazdy
pociągów podaj
A. o której godzinie powinieneś wyjechać z Częstochowy ....................
B. o której godzinie będziesz na Dworcu Centralnym w Warszawie .................
Zadanie 6 [SP geografia II.2 i 8 SPP geografia ZP II.1, III.7 ZR II.6 i 7]
Zaprojektuj na placu przed dworcem PKP od strony ul. Wolności drogowskaz do
najciekawszych miejsc w centrum miasta. Do określenia odległości i kierunków wykorzystaj
plan lub mapę Częstochowy
Miejsce na rysunek

Zadanie 7 [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5 ZR II.1 i 7]
Oceń miejsce, w którym się znajdujesz i jego otoczenie uzupełniając poniższą tabelę:
Mocne strony
Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Przyjrzyj się uważnie muralowi.
A. Podaj co on przedstawia
…………………………………………………………………………………………………
B. Sprawdź w Internecie kto go zaprojektował i jaki ma on tytuł.
autor …………………...……. tytuł ……………………………………………………….
Oszacuj powierzchnię ściany, na której powstał mural.
Powierzchnia …………….. m2
Zadanie 9 [SP geografia II.5, III.8 SPP geografia ZPII.7 ZR II.5, III.7]
Obecny dworzec PKP ukończony został w 1996 r. PKP SA podjął decyzję o przebudowie
dworca kolejowego Częstochowa Osobowa i rozbiórki budynku od strony pl. Rady Europy.
A. Co sądzisz o tym pomyśle?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. W jaki sposób można byłoby wykorzystać obecny budynek dworca?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Ewa Ćwiklińska, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 7 – skwer Solidarności
Zadanie 1 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A Zorientuj plan Częstochowy i wskaż na nim miejsce, w którym się znajdujesz.
B. Odczytaj nazwy ulic otaczających Skwer Solidarności
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Zaobserwuj i wypisz ważne obiekty użyteczności publicznej występujące w pobliżu Skweru
Solidarności.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i 6]
Na zamieszczonym poniżej szkicu skweru i otoczenia nanieś nazwy ulic oraz następujące
obiekty: Urząd Miasta, Poczta, fontanna, restauracja, parking, plac zabaw. Wykonaj legendę.

Zadanie 4 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
A. Komu poświęcona jest płyta znajdująca się na obrzeżach skweru w pobliżu ul. Jerzego
Waszyngtona.
.......................................................................................................................................................
B. Nanieś na szkic w zad. 2 tablicę pamiątkową.
C. Podaj nazwę skały, z której wykonano pamiątkową płytę. ……………………………….
Zadanie 5 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
Na bocznej ścianie budynku Urzędu Miasta (od ul. Śląskiej) znajduje się pamiątkowa tablica
odsłonięta w 2017 r.
Podaj:
A. Kiedy został on wybudowany ………………………………………
B. Nazwę instytucji, która pierwsza miała w nim swoją siedzibę
…………………………………………………………………………………………………
C. W jakim celu wykonano pamiątkową tablicę.
…………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6 [SP geografia II.1, III.7, SPP geografia ZP III.7 ZR II.1 i 7]
Przyjrzyj się obiektom znajdującym się na skwerze i odpowiedz na pytanie: Jakie funkcje
pełni to miejsce dla mieszkańców?
...................................................................................................................................................…
…………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z atlasu do oznaczania roślin, lub własnej wiedzy rozpoznaj drzewa i krzewy
porastające ten teren.
drzewa .......................................................................................................................................
krzewy .......................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP przyroda II.2 SP geografiaII.1 SPP geografia ZP II.1, III.7 ZR II.1 III.6]
Za skrzyżowaniem ulic ograniczających południowo – wschodnią część skweru znajdują się
dwie sakralne budowle. Na podstawie własnej wiedzy, obserwacji oraz tablic informacyjnych
uzupełnij poniższą tabelę:
A (SP, SPP)
Nazwa obiektu
Wezwanie
Rok powstania
B. Cechy architektoniczne (SPP)
Bryła budynku
Kształt i wysokość wież
Zwieńczenie wież
Kształt i wielkość okien
Styl architektoniczny w
którym wybudowano
budynek

Ewa Ćwiklińska, Bożena Dobosik, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 8 – Plac Biegańskiego
Zadanie 1 [SP historia I.4]
Plac na którym się znajdujesz od momentu swojego powstania kilkakrotnie zmieniał swoją
nazwę. Posiłkując się datami i wydarzeniami historycznymi, które przyczyniły się do zmian
uszereguj chronologicznie nazwy placu od najstarszej do obecnej przydzielając im
odpowiedni numer ( 1- najstarsza, 5- obecna)
Westring ( okres okupacji hitlerowskiej)
-

Plac Biegańskiego ( od 1956 r.)

-

Rynek św. Jakuba ( pierwotna nazwa)

-

plac Józefa Stalina ( czasy stalinizmu)

-

plac Bronisława Pierackiego ( lata 30 XX w.)

Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Określ funkcje pełnione przez budynek ratusza w przeszłości i obecnie:
Dawne funkcje ratusza:...........................................................................................................
Obecne funkcje ratusza: ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wejdź na wieżę widokową Ratusza. Przy pomocy kompasu bądź obiektów terenowych
zorientuj plan lub mapę miasta, a następnie wypisz ważniejsze obiekty widoczne z ratuszowej
wieży zgodnie z kierunkami.
N

ratusz

Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Określ funkcje pełnione obecnie przez Plac Biegańskiego. Dla każdej z nich dopisz argument
potwierdzający:
.................................. - .................................................................................................
.................................. - .................................................................................................
.................................. - .................................................................................................
.................................. - .................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 i 5, III.8 SPP geografia ZP II.5, III.7 ZR II.1, III.5]
Po rewitalizacji Plac Biegańskiego przez wielu mieszkańców Częstochowy nazywany był
betonową pustynią. Czy obecnie zgadzasz się z takim określeniem tego miejsca? Uzasadnij
swoje zdanie.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 6 [SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Przyjrzyj się uważnie budynkom okalającym plac. Spróbuj określić w jakich latach powstały
oraz wskazać budynki najstarsze i najmłodsze.
Czas powstania budynków:.....................................................................
Budynki starsze: ........................................................................................................................
Budynki młodsze: ......................................................................................................................
Który budynek wydaje Ci się najmłodszym? ....................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
W grupach spróbujcie ocenić natężenie ruchu ulicznego w obrębie Placu Biegańskiego.
Obstawcie 3 punkty:
1 – przystanek autobusowy przy ul. Nowowiejskiego
2 – przystanek autobusowy na rogu ul. Śląskiej i Al. NMP
3 – przystanek autobusowy przy ul. J. Kilińskiego
A. Przez 10 minut zliczajcie samochody przejeżdżające z rozdzieleniem na osobowe i
autobusy.
Zapiszcie i porównajcie wyniki swoich obserwacji.
Pkt 1 – osobowe: ........................... autobusy: ...........................
pkt 2 – osobowe: ........................... autobusy: ...........................
Pkt 3 – osobowe: ........................... autobusy: ...........................
B. Na której z tras ruch jest najmniejszy a na której największy?
Najmniejsze natężenie ruchu: ...........................................................
Największe natężenie ruchu: .........................................................…
C. Przedstaw po jednym argumencie pozywnego i negatywnego wpływu funkcjonowania
transportu samochodowego w tej części Częstochowy.
Pozytywny wpływ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Negatywny wpływ:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 8 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i III.1]
Po przeciwnej od ratusza stronie placu w otoczeniu zieleni usytuowany jest kościół.
A. Zapisz imię patrona kościoła: ....................................................................................
B. Odszukaj na placu kościelnym tablicę informacyjną i na jej podstawie dopisz do dat
ważne wydarzenia z historii parafii.
1642 - …………………………………………………………………………………..
1870 - …………………………………………………………………………………..
1918 - …………………………………………………………………………………..
1937 - …………………………………………………………………………………..
1939 - …………………………………………………………………………………..
1957 - …………………………………………………………………………………..
C. Podaj cechy budynku kościelnego świadczące o tym, że został on wybudowany jako
cerkiew:
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 9 [SP geografia II.1, III.4 SPP geografia ZP II.1 III.7 ZR II.1 III.1]
Obejdź budynek kościelny i z wmurowanych w ściany tablic pamiątkowych wypisz, komu
zostały one poświęcone.
Lp
Komu poświęcona została tablica

Zadanie 10 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Zarówno budynek kościoła jak i ratusza otoczone są zielenią. Przy pomocy klucza do
oznaczania roślin i własnej wiedzy rozpoznaj gatunki rosnących tu drzew, krzewów i kwiatów
(rabatki). Wpisz ich nazwy w tabelę.
DRZEWA
KRZEWY
KWIATY

Zadanie 11 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
W najwyższym budynku przy placu znajduje się siedziba ważnej częstochowskiej instytucji
kulturalnej.
A. Zapisz pełną nazwę tej instytucji: ..................................…………………………………...
B. Dokładny adres: .......................................................................................................................
C. Określ zakres działań tej instytucji:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................…………….
Zadanie 12 [SP geografia II.1 I 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Na ścianie najwyższego budynku otaczającego pl. Biegańskiego znajduje się mural. Przyjrzyj
mu się uważnie.
A. Podaj co on wg Ciebie przedstawia
…………………………………………………………………………………………………
B. Sprawdź w Internecie kto go zaprojektował i jaki ma on tytuł.
autor …………………...……. tytuł ……………………………………………………….

Bożena Dobosik
STANOWISKO 9 – Jasnogórska/Teatr
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się przed budynkiem teatru w Częstochowie. Podaj pełną nazwę teatru .................
........................................................... i jego adres ......................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Korzystając z planu lub mapy miasta oblicz długość ulicy Jasnogórskiej.
Skala mapy/planu......................, długość na mapie/planie ........cm długość w terenie ...........
Zadanie 3 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Ulice w obrębie śródmieścia Częstochowy tworzą na ogół regularną szachownicę.
Korzystając z planu miasta porównaj przebieg ulicy Jasnogórskiej z innymi ulicami w
śródmieściu.
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zabudowę ul. Jasnogórskiej i Kilińskiego. Określ rodzaj zabudowy (np. bloki, domy
jednorodzinne, zabudowa 1- kondygnacyjna, 2- kondygnacyjna, wielokondygnacyjna) oraz
przypuszczalny wiek domów.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2]
Korzystając ze znajdującego się w gablocie repertuaru podaj:
A. tytuł, datę i godzinę najbliższego spektaklu dla dzieci
.........................................................................................................
B. jakie przedstawienie jest najczęściej grane w tym miesiącu? ................................................
Zadania 6 -8 wykonaj idąc spod teatru na Pl. Biegańskiego ulicą Jasnogórską i
Dąbrowskiego
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
W budynku na rogu ul. Jasnogórskiej i Dąbrowskiego znajdowała się dawniej cerkiew
garnizonowa pw. św. Mikołaja. W latach 1945-65 koncertowała w nim orkiestra symfoniczna.
Co dziś znajduje się w tym budynku? ........................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia SPP geografia ZP II.3 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj argumenty wskazujące, że blisko miejsca, w którym się
znajdujesz jest sąd?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i 6]
Uzasadnij, że ulica Dąbrowskiego to ulica nie tylko sądowa, ale i gastronomiczna.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Bożena Dobosik, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 10 – IV LO/kościół NMP
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się przed jedną z najstarszych szkół w Częstochowie.
A. podaj jej pełną nazwę ...........................................................................................................
B. pod jakim wezwaniem jest znajdujący się obok kościół? ....................................................
Zadanie 2 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Zlokalizuj miejsce, w którym się znajdujesz na planie lub mapie Częstochowy. Korzystając z
planu/mapy i własnej wiedzy wpisz przy poniższych zdaniach prawda lub fałsz:
A. znajdujesz się w I Alei NMP .................
B. budynek szkoły położony jest na zachód od placu Biegańskiego ..............
C. do jasnogórskiego klasztoru jest około 1 km ......................
D. szkoła położona jest po północnej stronie Alei NMP .................…
Zadanie 1 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Zlokalizuj miejsce, w którym się znajdujesz na planie lub mapie Częstochowy. Zorientuj
plan/mapę.
A. Korzystając z planu/mapy i własnej wiedzy wpisz przy poniższych zdaniach prawda lub
fałsz:
a) znajdujesz się w I Alei NMP .................
b) budynek szkoły położony jest na zachód od placu Biegańskiego ..............
c) szkoła położona jest po północnej stronie Alei NMP ....................
B. Oszacuj odległość od budynku szkoły do murów jasnogórskiego klasztoru
szacunkowa odległość …........................
C. Oblicz tę odległość korzystając z mapy/planu. Porównaj uzyskane wyniki.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Jesteś przy wejściu do szkoły. Podaj azymut na fontannę/pomnik Dziewczynka z gołębiami.
…..............................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
A. Odszukaj na skwerze przed szkołą dwa pamiątkowe drzewka i uzupełnij ich metryki
1. Dąb
imię .................................................
data posadzenia ....................................
pochodzenie .......................................................................
co upamiętnia ...........................................................................................................................
2. Buk
imię ...................................................
data posadzenia ................................................
co upamiętnia .............................................................................................................................
B. określ rodzaj skał, na których wypisano informacje o tych drzewach (SPP)
................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Poniższy szkic przedstawia zarys budynku i placu przed nim. Rozpoznaj i podpisz obiekty
oznaczone numerami od 1 do 5.

Zadanie 5 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Wykorzystując klucz do oznaczania roślin i własną wiedzę podkreśl z podanych poniżej
gatunków rosnące na skwerze:
bez, brzoza, buk, cis, klon, lipa, jesion, jodła, modrzew, sumak octowiec, rododendron, tuja,
świerk
Zadanie 6 [SP geografia II.5 SPP geografia ZP II.5 i 7 ZR II.1 i 6]
Aleja NMP wytyczona w roku 1818 przez wiele lat była główną arterią komunikacyjną
miasta. W roku 2007 znacznie ograniczono ruch samochodowy w jej części, zwanej III Aleją.
Wpisz do tabeli argumenty za i przeciw tej sytuacji.
ZA
PRZECIW

Zadanie 7 [SP geografia II.1, III.4 SPP geografia ZP II.1 III.7 ZR II.1 III.1]
Korzystając z tablic pamiątkowych znajdujących się na budynkach IV LO i kościoła uzupełnij
poniższe zdania:
A. Pierwsza drużyna skautowa w Częstochowie powstała w .................................
z inicjatywy ..................................
B. Pionierem polskiej spółdzielczości, który uczył się w tej szkole był ......................................
..................................................
C. Kpt. Jerzy Kurpiński- „Ponury” pełnił funkcję ....................................oddziału Armii
Krajowej Ziemi Częstochowskiej.
D. W murach tej szkoły uczyło się .................. późniejszych oficerów Wojska Polskiego
II Rzeczypospolitej.
E. Stefan Karboński – absolwent tutejszego gimnazjum otrzymał następujące
odznaczenia:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
F. Prefektem gimnazjum im. H. Sienkiewicza w latach 1915-1944 był .....................................

Zadanie 8 [SP geografia I.3 SPP geografia ZP I.2 III.1 ZR III.1]
W Alei NMP 65 mieści się Centrum Informacji Turystycznej. Sprawdź czego się można w
niej dowiedzieć o naszym mieście.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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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 społecznogospodarczego 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,
społ-gospodar 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,
społeczno-gospodarczej 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.

