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Wstęp
Publikacja jest efektem zbiorowej pracy grupy nauczycieli geografii i przyrody pod
kierunkiem doradcy metodycznego geografii w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w
Częstochowie mgr Bożeny Dobosik. W dniu 3 kwietnia 2009 r. odbyły się w dzielnicach Stare
Miasto i Ostatni Grosz warsztaty terenowe prowadzone przez doradcę metodycznego, podczas
których dokonany został wybór stanowisk oraz powstał zarys poszczególnych zadań. Uczestnicy
tych warsztatów 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 Stare Miasto ma około 2 km długości, a w dzielnicy
Ostatni Grosz 2,2 km. Opracowane zadania mogą być wykonywane w ramach ćwiczeń
terenowych z przyrody, czy geografii lub jako odrębne modułowe zajęcia w ramach realizacji np.
projektów edukacyjnych. 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
np. stosując ankietę.
Proponowane metody: obserwacja bezpośrednia, pomiar, praca z planem miasta i innymi źródłami
informacji, „za i przeciw”, ćwiczenia techniczne.
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: kompasy, plan (mapa) Częstochowy, karty pracy z
zadaniami, klucz lub przewodnik do oznaczania roślin, skala porostowa, taśma miernicza, stoper,
notatnik, przybory do rysowania, kalkulator.
W 2022 r. polecenia zadań zostały przystosowane do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia
nowej podstawy programowej z przyrody, geografii i biologii. Pojedyńcze zadania dotyczą również
wymagań ogólnych z chemii i plastyki. Każdemu zadaniu przypisano odpowiednie wymagania
ogólne. Uaktualniono także opisy stanowisk. Zamieszczono również wymagania ogólne (cele
kształcenia) w podstawie programowej przyrody i geografii.
Podczas wcześniejszych warsztatów geograficznych w dolinie Warty (2005 r.) i w dzielnicy
Śródmieście (2007 r.) opracowane zostały zadania do następujących stanowisk znajdujących się w
obrębie dzielnicy Stare Miasto:
 Stary Rynek (w dolinie Warty)
 Plac Daszyńskiego (Śródmieście)
 ul. Strażacka/Targowa (Śródmieście)
 Archikatedra i pl. Jana Pawła II (Śródmieście)
W 2022 r. dokonano ich aktualizacji.

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Stare Miasto
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 Stare Miasto 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 np. na Złotej Górze położonej w odległości ca
500 m od Starego Rynku.
Obszar dzielnicy pokrywa się z terenem pierwszej Częstochowy lokowanej jako miasto w XIV w.
Do czasów II wojny światowej była to najgęściej zamieszkała dzielnica. W okresie II wojny
ustanowiono tu „getto” - zamkniętą dzielnicę żydowską. Centralnym punktem dzielnicy jest Stary
Rynek.
Stanowisko 1 (ul. Krakowska – V LO)
Ulica Krakowska jest jedną z najstarszych w Częstochowie. Stanowi ona fragment traktu
krakowskiego (Via Regia), czyli przebiegała nią droga z Małopolski na Śląsk. W średniowieczu
granica miasta znajdowała się na wysokości dzisiejszej ul. Strażackiej. 1 W czasie II wojny
światowej ulica znajdowała się w granicach getta. Od dawna przy ul. Krakowskiej mają swoją
siedzibę różne sklepy oraz firmy i zakłady usługowe. Zabudowa ulicy jest niewysoka. Wyróżnia się
zbudowany w latach 30-tych XX w. budynek, w którym mieści się V LO im. A. Mickiewicza. W
1937 r. na dziedzińcu przed szkołą stanął pomnik Józefa Piłsudzkiego. Obecnie powstał Społeczny
Komitet Odbudowy Pomnika J. Piłsudzkiego w tym miejscu. Między ul. Krakowską a trasą DK91
powstała Galeria Jurajska (otwarta w 2009 r.). Zlokalizowano ją w miejscu dawnej papierni i
farbiarni Brassa. Od września 2009 r. na ulicy Krakowskiej wprowadzono ruch jednokierunkowy w
stronę południową. W przeciwną stronę pojazdy jadą ulicą Kanał Kohna.
Stanowisko 2 (ul. Ogrodowa – Muzeum Produkcji Zapałek)
Ulica Ogrodowa prowadzi od Placu Daszyńskiego do kładki nad linią kolejową, gdzie przechodzi w
ul. 1 Maja. Już pod koniec XIX w była ona gęsto zabudowana - poza dwoma placami. Na jednym z
nich stoi obecnie archikatedra, drugi plac znajdował się między ul. Mielczarskiego a Piotrkowską.
To dawny cmentarz (funkcjonujący w latach 1825-1881), na którym obecnie zbudowano domy
1
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diecezjalne, kuchnię i jadłodajnię Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz parking. W pobliżu
kładki w nieczynnej już fabryce znajduje się Muzeum Produkcji Zapałek. Jest jedynym czynnym
muzeum zapałek w Europie. Zostało otworzone w 2002 r. Jest jednym z muzeów na Szlaku
Zabytków Techniki woj. śląskiego. Maszyny pochodzą z lat 20. ubiegłego wieku. Fabrykę zapałek
założyli w 1882 roku Karol von Gehling i Julian Huch. Została zamknięta w 2010 r.
Sąsiadujące z ul. Ogrodową ulice Mała, Stawowa i Mokra zabudowane są ciasno niewysokimi
domami. Często do ich budowy użyto wapienia.
Stanowisko 3 (ul. ks. Wróblewskiego/Warta/ul. Krakowska)
W XIX wieku ul. Krakowską i jej otoczeniem zawładnęły przemysł, drobne rzemiosło i handel.
Jeszcze w XIX w granica miasta znajdowała się na moście na Stradomce. Przed nim stała tzw.
rogatka, gdzie dawniej pobierano myto. Budynek ten to szara kamieniczka przed odnowionym
młynem Piltza.
Równolegle do ulicy Krakowskiej w odległości nawet kilkudziesięciu metrów od niej płynie Warta.
Na wysokości ul. Małej na Warcie znajduje się kładka dla pieszych. Około 300 m na S od niej do
Warty uchodzi Stradomka. Natomiast ok. 150 m na N od kładki zaczynał się Kanał Kohna. Obecnie
jest on zasypany. W jego miejsce powstała ul. Kanał Kohna, której przedłużeniem jest ul. ks.
Wróblewskiego.
Stanowisko 4 (otoczenie b. Elanexu)
Pod koniec lat 80. XIX w na podmokłych terenach w pobliżu Warty i Stradomki powstała fabryka
włókiennicza. Fabrykantów przyciągnęły niskie ceny gruntów, obfitość wody oraz bliskość torów
kolejowych. Dzisiejszy Elanex był częścią tzw. kolonii francuskiej. Został założony w 1889 r. pod
nazwą Zakłady Motte, Meillassoux i Caulliez. Jean Motte stworzył przy Krakowskiej 80 wielkie
fabryczne miasteczko hale produkcyjne, domy, szkoły, park "Motty" - jak żaden inny w
Częstochowie kompleks fabryczny - zachował się do dziś w pierwotnym niemal stanie. Jego
projektantem był znany architekt Edward Lilpop. Od 2003 r. fabryka jest zamknięta. W pałacyku
Mottego, czyli domu dawnego właściciela urządzono mieszkania. Hale fabryczne i pałacyk
dyrektorski świecą pustkami i niszczeją.
Naprzeciw wjazdu do b. Elanexu pod numerem 73 znajduje się młyn Piltza. Powstał on przy
nieistniejącym już dziś drugim korycie Stradomki. Ten wyróżniający się w krajobrazie budynek z
czerwonej cegły wybudowali przybyłi z Austrii bracia Roman i Aleksander Piltz. Wzniesiono go w
1982 r. Obecnie w odnowionym budynku znajduje się Centrum Imprez Okolicznościowych.
Stanowisko 5 (Park Piastów)
Park Piastów znajduje się pomiędzy ul. Krakowską, Stradomką i zabudowaniami Elaneksu. Park
był częścią planu urbanistycznego fabryki Motte, Mellosoux et Cauiliez. Część założeń parkowych
została zniszczona w latach 70. XX w. poprzez budowę trasy DK91. Zachował się jednak jego
znaczny fragment. Obejmuje on zadrzewienie, nieduży zbiornik wodny, kilka dróżek spacerowych i
koryto Stradomki. Większość rosnących tu drzew to pospolicie występujące gatunki: grab
zwyczajny, lipa drobnolistna i szerokolistna, głóg dwuszyjkowy, grusza pospolita, jabłoń domowa,
jesion wyniosły, klon zwyczajny, klon jawor, klon jesionolistny, robinia akacjowa, olcha czarna,
topola czarna i wierzba biała. Towarzyszą im liczne krzewy: bez czarny, czeremcha późna, dereń
biały, oliwnik wąskolistny i śnieguliczka biała. Na szczególną uwagę zasługuje krótka alejka
nadbrzeżna, obsadzona starymi o malowniczym pokroju topolami czarnymi odmiany „italica”.2
W centralnej części parku znajduje się zarastający staw Kazimierza Szwedego. Znaczna jego część
zarosnięta jest przez szuwary trzcinowe, szerokopałkowe i jeżogłówki gałęzistej. Wystepują w nim
rosliny wodne m.in.rzęsa trójrowkowa, rogatek krótkoszyjkowy i rdestnice. Do żyjących w nim
bezkręgowców należą ślimaki, małże i pijawki. Staw jest pozostałością starorzecza Stradomki.
Szwede był warszawskim przemysłowcem, który w 1899 roku kupił browar przy ul. Ogrodowej i
znacznie go rozbudował. Do chłodzenia produktów wykorzystywano lód z tego stawu.
Staw w Parku Piastów jest jednym z niewielu miejsc rozrodu płazów w śródmieściu i choćby z tego
powodu powinien być objęty szczególną opieką 3
2
3
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Zadania dydaktyczne w dzielnicy Stare Miasto
Bożena Dobosik, Mirosława Trzepizur
STANOWISKO 1 – ul. Krakowska V LO
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP ZP II.1]
Wykorzystując kompas lub prawidłowo zorientowaną mapę:
A. określ przebieg ulicy Krakowskiej (od miejsca, w którym jesteś do Pl. Daszyńskiego) według
stron świata. ......................................
B. w jakim kierunku od przystanku Galeria Jurajska znajduje się:
- Jasna Góra : …………………………………………………………………………………….
- Twoja szkoła : ………………………………………………………………………………….
Zadanie 2 [SP geografia II.2 SPP ZP II.1 i 8]
A.Korzystając z mapy lub planu miasta, oblicz jaką odległość należy przejść od przystanku
autobusowego Galeria Jurajska do mostu na rzece Warta (most Kaskaderów).
Skala mapy/planu:……………………………………………………………………………….
Odległość na mapie/planie: ……………………………………………………………………..
Odległość w terenie: ……………………………………………………………………………
B. Zakładając, że wędrujesz z prędkością 4 km/h, oblicz ile czasu zajęłoby Ci przejście tej trasy.
Obliczenia:
Czas przejścia:………………………………………………………………………………….
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2]
Korzystając z planu miasta określ, którymi ulicami dojdziesz do dworca głównego PKP.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Spójrz w kierunku południowym i podaj pod jakim wezwaniem widoczny jest w osi ulicy
Krakowskiej kościół. Do wykonania polecenia możesz wykorzystać również plan miasta.
...............................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Znajdujesz się przy budynku mającym adres Krakowska 29.
A. Podaj co się w nim mieści:
a. ……………………………………………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………………………………………..
c. ……………………………………………………………………………………………………..
B. Przy jednym z wejść do budynku znajduje się tablica pamiątkowa. Komu jest ona poświęcona?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
C. Czyj pomnik postawiono przed II wojną światową na dziedzińcu przed szkoła?
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 6 [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Jesteś przy przystanku autobusowym Galeria Jurajska na ul. Kanał Kohna.
A. Podaj liczbę linii autobusowych, które tutaj mają swój przystanek.
Liczba linii: ……………………………………………………………………………………..
B. Jakie linie autobusowe mają swój końcowy przystanek przy dworcu PKP?
…………………………………………………………………………………………………..
C. Korzystając z rozkładu jazdy autobusów MPK oraz planu miasta podaj:
- jakimi autobusami możesz dojechać do Promenady Niemena?
………………………………………………………………………………………………….
- o której godzinie będzie najbliższy autobus jadący w jej kierunku …...?
………………………………………………………………………………………………….

- na którym przystanku wysiądziesz?
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
A. Rozejrzyj się uważnie i podaj na podstawie szyldów cztery przykłady miejsc zaspokajających
różne potrzeby mieszkańców (SP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Podaj jakie usługi rozwinięte są w tej części Częstochowy. Dla każdego rodzaju dopisz jeden
przykład. (SPP)
Rodzaj usług
Przykład

Zadanie 8 [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5 ZR II.1 i 7]
Oceń lokalizację Galerii Jurajskiej. Podaj trzy argumenty uzasadniające Twoją ocenę.
Ocena:
…………………………………………………………………………………………………...........
Argumenty:
1………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…
3……………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………....
Zadanie 9 [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5 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, Mirosława Trzepizur
STANOWISKO 2 – ul. Ogrodowa Muzeum Produkcji Zapałek
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się przed Muzeum Produkcji Zapałek.
A. Podaj jego adres
...............................................................................................................................................................
B. W jaki sposób możesz umówić się na zwiedzanie muzeum?
…………………………………………………………………………………………………...........
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Materiał źródłowy do zadań 2 - 3
„Fabryka Zapałek w Częstochowie powstała w r. 1882. Jej założycielami byli Karol Gehlig i Julian Huch.
Zapałczarnia w Częstochowie rozwijała się szybko, gdyż była ona jedną z niewielu tego rodzaju fabryk w
Królestwie Polskim, a pierwszą w guberni piotrkowskiej. Początkowo fabryka ta zatrudniała około 60
robotników, w r. 1891 - 160, a w roku 1900 - 194 robotników. Pod koniec 1910 r. Fabrykę Zapałek w
Częstochowie przejęła firma Sachs i Piesch (firma ta prowadziła wcześniej fabrykę zapałek w Tomaszowie).
W kwietniu 1912 r. firma Sachs i Piesch sprzedała Fabrykę Zapałek w Częstochowie Towarzystwu
Akcyjnemu Fabryk Zapałek "W.A. Łapszyn". (…) Centralny Zarząd Towarzystwa Akcyjnego" W.A.
Łapszyn" znajdował się w Petersburgu, ul. Mojka 66. Towarzystwo posiadało trzy oddziały, tj. w
Warszawie, Rydze i Dźwińsku. Częstochowska Fabryka Zapałek należała do oddziału warszawskiego. W r.
1922 zapałczarnia w Częstochowie przeszła na własność Polskiego Towarzystwa Przemysłu Zapałczanego,
które posiadało swą siedzibę w Warszawie. Z kolei w r. 1925 powstała Spółka Akcyjna do Eksploatacji
Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce, która przejęła również Fabrykę Zapałek w Częstochowie.
(…)W okresie międzywojennym Fabryka Zapałek w Częstochowie była jedną z największych w Polsce. W
drugiej połowie 1928 r., a więc w okresie szczytu koniunktury gospodarczej fabryka zatrudniała 345
robotników. W latach następnych zatrudniała przeciętnie około 200 robotników. Podczas drugiej wojny
światowej (1939 - 1945) Fabryka Zapałek w Częstochowie była pod zarządem powierniczym. Nazwa i
zakres działalności przedsiębiorstwa nie uległy zmianie”
źródło: http://baza.archiwa.gov.pl

Na podstawie tekstu źródłowego podaj:
A. W którym roku powstała Fabryka Zapałek i kto był jej założycielem?
………………………………………………………………………………………………….
B. W jakich latach Towarzystwo Akcyjne „W.A.Łapszyn” było właścicielem fabryki?
………………………………………………………………………………………………….
C. Kiedy w fabryce było zatrudnionych najwięcej pracowników?
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Do podanych niżej lat dopisz właściwy im fakt związany z Fabryką Zapałek.
Rok
Wydarzenie
1882
1930
2002
A- Firma Sachs i Piesch
B- modernizacja zakładu i zakup maszyn firmy Durlach.
C- właściciel Karol von Gehling i Julian Huch
D- Towarzystwo „W.A. Łapszyn”
E- utworzenie Muzeum Produkcji Zapałek

Zadanie 4 [SPP ZP II.1, III.7 ZR III.6]
Muzeum postało w fabryce zapałek. Główną jego częścią muzeum jest dawna hala fabryczna, w
której produkowano zapałki. Uzupełnij etapy procesu produkcji zapałek (wstaw brakujące etapy).
Do wykonania zadania możesz wykorzystać infromacje zamieszczone na stronie internetowej
Muzeum.
l.p.
Etapy procesu produkcji zapałek
1
2
Poddawanie wyrzynki złuszczeniu w efekcie czego uzyskiwane są cienkie 2,2mm płyty
3
4
Impregnowanie patyczków roztworem dihydrofosforanu (V) aminu NH4H2PO4.
5
6
Polerowanie patyczków w bębnach polerujących.
7
8
Transport pneumatyczny do automatów zapałczanych.
9
10 Nasycanie końcówek patyczków w masie zapałczanej.
11
12 Suszenie zapałek i wybijanie ich z otworków.
13
14 Napełnianie pudełek w ładownicach.
A. Układanie zapałek w kasetkach.
B. Nabijanie patyczków w otwory w automatach zapałczanych.
C. Przygotowanie drewna osikowego, z którego wytwarza się mierzące 64 cm wyrzynki.
D. Suszenie patyczków w suszarniach.
E. Cięcie płyt (taśmy) w sieczkarce na patyczki zapałczane o wymiarach 2.2 x 2.2 mm.
F. Formowanie łebków poprzez zanurzenie patyczków w masie zapałczanej.
G. Segregowanie patyczków na sitach.
Zadanie 5 [SP geografia II.2 i 8 SPP geografia ZP II.1, III.7 ZR II.6 i 7]
Zaprojektuj tablicę informacyjną, która umieszczona byłaby na budynku Muzeum.

Zadanie 6 [SP geografia II.2, III.7 SPP geografia ZP III.1 i 7 ZR I.8]
Jedną z wcześniejszych nazw ulicy Ogrodowej to „Stradomska”. Wyjaśnij dlaczego.
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP przyroda II.1 i 8 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zabudowę ul. Ogrodowej. W opisie uwzględnij m.in. materiał, budowlany, wysokość i stan
budynków.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7]
Jakie ogólne wrażenie wywiera na Tobie ta okolica? Zaznacz odpowiedź:
A. korzystne
B. niekorzystne
Uzasadnij swój wybór.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................…
Zadanie 9 [SP geografia II.1, III.8 SPP ZR geografia II.1, III.5]
Przy końcu ulicy Ogrodowej na kładce nad torami kolejowymi oraz wzdłuż ulicy Cichej możesz
zaobserwować malunki i napisy wykonane sprayem.
A. Jak nazywa się ten rodzaj twórczości?
.............................................................................................................................................................
B. Czy podoba Ci się pomysł umieszczania tego typu prac na różnych obiektach? Uzasadnij swoją
odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1 i 5]
Przy kładce znajduje się wysoki budynek należący do byłych zakładów Elanex. Jakie mogło być
jego przeznaczenie?
…………………………………………………………………………………………………………
Zadania do wykonania w czasie wędrówki ulicą Stawową i Małą do ul. Krakowskiej
Zadanie 11 [SPP geografia ZP I.1 i II.1 ZR I.1 i II.1]
Idąc ulicą Ogrodową, Małą, Mokrą zaobserwuj z jakich skał wykonano nawierzchnię ulic.
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 12 [SP geografia I.1, II.10 SPP geografia ZP I.1 i II.1 ZR I.1 i II.1]
Ściana byłej kamienicy przy ul. Małej nr 21 (obecnie budyenk częściowo rozebrany) zawiera
skamieniałość przewodnią okresu jurajskiego. Znajdź ją.
Jak nazywa się ta skamieniałość? ............................................................
W jakich skałach zachowała się? .............................................................
Zadanie 13 [SP geografia II.1 i 6, III.8 SPP geografia ZP III.5 ZR II.1, III.5]
Zaproponuj działania rewitalizacyjne w obrębie ulicy Małej i uzasadnij ich celowość.
Działania:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 14 [SP geografia II.2, III.7 SPP geografia ZP III.1 i 7 ZR I.8]
Zlokalizuj na planie miasta ulicę Stawową i Mokrą. Spróbuj wyjaśnić pochodzenie nazw tych ulic.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Bożena Dobosik Beata Pusz
STANOWISKO 3 – ul. ks Wróblewskiego/Warta /ul. Krakowska
Zadanie 1 [SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1]
Korzystając z mapy lub planu miasta uzupełnij tabelę, wpisując we właściwe miejsca nazwy rzek
przepływających przez Częstochowę.
Rzeka główna
Ciek II rzędu
Ciek III rzędu
Ciek IV rzędu
ciek I rzędu – wpadający dopływ cieku I rzędu dopływ cieku II rzędu dopływ cieku III rzędu
bezpośrednio do morza
Odra
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
Znajdujesz się nad Wartą.
A. Posługując się kompasem lub na podstawie zorientowanej mapy / planu podaj kierunek płynięcia
Warty w miejscu obserwacji .....................
B. Na którym brzegu rzeki znajdujesz się? ............................
C. Stojąc na moście nad rzeką oszacuj jej szerokość i głębokość
szerokość........................... głębokość ...........................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Wykorzystując mapę lub plan miasta oblicz odległość od ujścia Stradomki do miejsca w którym się
znajdujesz.
skala mapy/planu.................................… odległość na mapie/planie .............................
odległość w terenie .....................................…
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na kładce nad Wartą.
A. Oszacuj odległość od miejsca w którym jesteś do:
archikatedry ………………………… kościoła św. Antoniego ……………………
B. Korzystając z planu Częstochowy oblicz te odległości w linii prostej
archikatedra ……………………… kościół św. Antoniego …………………
C. Posługując się kompasem wyznacz azymut na wieżę kościoła św. Antoniego …………………...
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Na fotografii przedstawiono fragment planu Częstochowy z 1999 r. Porównaj plan z obecną siecią
dróg w tej części miasta i przedstaw zmiany.

Zadanie 6 [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 7 [SP geografia II. 1 SPP geografia ZP I.4, II.5 ZR II.1]
A. Opisz zagospodarowanie doliny Warty.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…..
B. Przedstaw propozycje zmian w zagospodarowaniu tego fragmentu doliny Warty.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Podkreśl słowa opisujące wiek oraz ocenę zabudowy i wyglądu ulicy Krakowskiej.
wysoka, niska, wysoka, stara, nowa, jednorodzinna, wielokondygnacyjna, zabytkowa, współczesna,
mieszkalna, przemysłowa, zadbana, zniszczona, odrapana, czysta, przygnębiająca
Zadanie 8 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
A. Wyobraź sobie, że mieszkasz przy ul. Krakowskiej. Podaj korzyści jakie daje Ci mieszkanie w
tej części miasta?
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. Podaj jakie są wady zamieszkania przy ul. Krakowskiej.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
„Do lat 50. XX wieku na Krakowskiej stał jeszcze drugi most, gdyż Stradomka przecinała ulicę
dwiema odnogami. Przy nieistniejącym już dziś korycie przybyła z Austrii rodzina Piltzów
wybudowała młyn wodny - charakterystyczny ceglany budynek obecnie niemal wchodzący w ulicę.
Spadkobiercy zaczęli w ubiegłym roku remont, a jego efekt w postaci odczyszczonych czerwonych
murów już widać”
Źródło: Haładyj T., Portret ulicy Krakowskiej, www.gazeta.pl 24 stycznia 2005
A. Na podstawie tekstu źródłowego i obserwacji podaj adres młyna Piltza
.............................................................................................................................................................
B. Podaj przyczynę lokalizacji młyna w tym miejscu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia II.8 i 10 SPP geografia ZR II.8]
Zaproponuj przeznaczenie budynku znajdującego się przy wjeździe na ul. Krakowską 80.
...............................................................................................................................................................
Zadanie 11 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Czy współczesna lokalizacja obiektów usługowych w okolicy ulicy Krakowskiej 80 i Małej jest
korzystna? Podkreśl wybraną odpowiedź.
TAK / NIE
Wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Beata Pusz, Marzena Szota
STANOWISKO 4 ul. Krakowska Elanex
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.2 SPP ZP II.1]
Znajdujesz się przed wejściem na osiedle fabryczne Elanexu. Przeczytaj poniższy tekst.
Zakłady Motte, Meillassoux i Caulliez utworzyli w 1889 roku francuscy tkacze z Roubaix. Od 1926 r. nosiły
one nazwę Union Textil, po II wojnie światowej Częstochowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. M.
Koszutskiej oraz Przędzalnia Czesankowa „Elanex”.

A. Betonowy płot oddzielający osiedle fabryczne od ulicy Krakowskiej zawiera skrót jednej z nazw
zakładu. Której?
....................................................................................................................................................
B. Zakład zakończył swoją działalność 31 stycznia 2003 r. Ile lat funkcjonował?
..............................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Podaj nad jaką rzeką i na którym jej brzegu (prawym czy lewym) ulokowano Przędzalnię
Czesankową „Elanex”?
rzeka ............................................ brzeg ..................................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Fabryka „Motte i S-ka” to przędzalnia z osiedlem fabrycznym, ze szkołą, parkiem, stadionem,
elektrownią.
Na podstawie zamieszczonej ryciny oraz obserwacji w terenie wykonaj polecenia.

Fragment winiety papieru firmowego fabryki włókienniczej Mottego. 1920 r. Archiwum Państwowe w
Częstochowie. ( Źródło: Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. Tom 2)

A. Wskaż w terenie miejsca zieleni widoczne na rycinie. Czy dzisiaj też są tam skwery i parki?
..............................................................................................
B. Zlokalizuj na rysunku pałacyk właściciela fabryki Jeana Motte
C. Zaznacz na rysunku ul. Krakowską i ZS Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta
Zadanie 4 [SPP geografia ZP I.4, II.1 ZR I.3, II.11 ]
Zlokalizuj na mapie lub planie miasta miejsce, w którym jesteś. Podaj jakie czynniki mogły
zadecydować o powstaniu w tym miejscu fabryki włókienniczej.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 5 [SP geografia II.1, III.5 SPP geografia ZP II.1, III.5 Zr II.1, III.4]
W 2018 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wpisał do rejestru zabytków
nieruchomych (Numer rejestru A/501/2018; Decyzja K-RD.5130.24.2016.KL-PŚ z dn. 22.06.2018 r.)
województwa śląskiego następujące zabytki:
Częstochowa - ul. Krakowska 80 (ul. Krakowska 80o, m, d, c, b. a, s, p). Zespół budynków mieszkalnych
Przędzalni Czesankowej „Motte, Meillassoux et Caulliez” (późniejszy „Union Textile” i „Elanex”), który
tworzą:
1) willa, tzw. dom dyrektorski – ul. Krakowska 80o (blok nr 15),
2) willa, tzw. Pałacyk Mottego – ul. Krakowska 80m (blok nr 14),
3) budynek mieszkalny dla wyższego personelu – ul. Krakowska 80d (blok nr 10),
4) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80c (blok nr 9),
5) stajnie (obecnie budynek mieszkalny) – ul. Krakowska 80b (blok nr 8),
6) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80a (blok nr 7),
7) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80s (blok nr 4),
8) budynek mieszkalny – ul. Krakowska 80p (blok nr 2).

Znajdź te obiekty w terenie. Podaj argumenty uzasadniające decyzję Konserwatora Zabytków.
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i 6]
Wykonaj własny szkic przedstawiający obecne rozmieszczenie różnych części zakładu i osiedla
fabrycznego. Zaznacz na nim również ZS Przemysłu mody i Reklamy im. W.S. Reymonta,
budynek straży miejskiej oraz blok mieszkalny 80 E (dawniej hotel pracowniczy).
Miejsce na rysunek

Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
Podaj jakich materiałów użyto do budowy:
A. hal fabrycznych.................................................................................................................................
B. wieży ciśnień...............................................................................................................…………….
C. domu dyrektora (O).................................................................................................................…….
D. domów pracowników (bl. 2-4,7-10)..................................................................................................
E. pałacyku Mottego .............................................................................................................................
Zadanie 8 [SPP plastyka ZP I]
Pałacyk właściciela fabryki Jeana Motte został wybudowany w 1909 r. w stylu eklektycznym, czyli
- łączący różne odmienne style.
A. Wymień elementy różnych stylów architektonicznych zastosowanych w pałacyku.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Jak sądzisz, dlaczego niektóre motywy nawiązują do architektury zamków we Francji?
................................................................................................................................................................

Zadanie 9 [SPP geografia ZP III.7 ZR II.5 ]
Wyjaśnij, jak rozumiesz symbolikę znaku towarowego wyrobów Przędzalnia Czesankowa
ELANEX S. A. Częstochowa – uwzględnij obraz i nazwę.

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1]
Wymień firmy mające obecnie swoją siedzibę w zlikwidowanym „Elanexie”.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 11 [SP geografia SPP geografia ZP ZR ]
Zaproponuj sposoby zagospodarowania terenu i budynków zlikwidowanego zakładu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 12 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1]
Podaj jakie instytucje pomocy społecznej mieszczą się w budynkach przy ul. Krakowskiej 80.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 13 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1]
W pobliżu pałacyku Mottego znajduje się obiekt sportowy.
A. Podaj nazwę klubu, który powstał tutaj w 1922 r.
………………………………………………………………………………………………………..
B. Jakie dwie sekcje sportowe obecnie prowadzi klub?
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….

Katarzyna Klimczak, Małgorzata Marciniak, Beata Pusz
STANOWISKO 5 – Park Piastów
Zadanie 1 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1, V.1 ZR I.1 i 5]
Korzystając z własnej wiedzy oraz przewodnika lub klucza do oznaczania roślin wykonaj poniższe
zadania:
A. Oznacz 10 gatunków roślin lądowych rosnących w parku
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................................................
B. Oznacz gatunki roślin wodnych rosnących na brzegu rzeki i stawu
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………....................................................................................
C. Zastanów się jakie cechy budowy umożliwiają roślinom życie na lądzie, a jakie są wyrazem
przystosowania do życia w wodzie i uzupełnij tabelę.
Cechy przystosowawcze roślin wodnych
Cechy przystosowawcze roślin lądowych

Zadanie 2 [SP biologia II.3, III.1 SPP biologia ZP III.1, IV.2 ZR II.1, IV.1]
Jesteś nad stawem Szwedego. Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wykonaj polecenia.
Sukcesja ekologiczna (sukcesja biocenoz) lub po prostu sukcesja - jedna z najważniejszych form zmienności
biocenoz w czasie. (…) W odróżnieniu od cyklicznych fluktuacji sezonowych sukcesja ekologiczna jest
procesem kierunkowym. Proces przebiega etapami od stadium początkowego poprzez stadia pośrednie, do
końcowego zwanego klimaksem. (…) W naturalnych warunkach Polski zmiany biocenoz klimaksowych
zachodzą ok. 10 razy wolniej niż zmiany w biocenozach etapów wcześniejszych. Przykładem sukcesji
roślinnej może być zmiana biocenoz w miarę starzenia się zbiornika wodnego, czyli jego lądowacenie.
Pierwszą fazą jest wypłycanie i coraz szersze zarastanie(…), następnie różne rodzaje torfowisk, a w końcu
staje się typowym środowiskiem lądowym trawiastym lub leśnym (zależnie od ilości opadów).
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sukcesja_ekologiczna)

A. Czy obserwowany staw osiągnął już stadium klimaksu? Odpowiedź uzasadnij.(SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Jakie funkcje pełnił staw na początku XX wieku, a jakie pełni teraz? (SP, SPP)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...........
C. Podaj przykład 2 łańcuchów troficznych, które istnieją w obserwowanym zbiorniku wodnym.
Nazwij poszczególne ogniwa łańcuchów i określ znaczenie każdego z nich w krążeniu materii i
przepływie energii w ekosystemie.(SPP)
łańcuchy troficzne ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ogniwa łańcuchów ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP biologia II.3, III.1 SP geografia II.1 SPP biologia ZP V.1 i 3]
Podejdź do kilku drzew rosnących w okolicy stawu Szwedego i przyjrzyj się ich korze.
A. Czy na jej powierzchni występują porosty?
.................................................................................................

B. Jeśli tak, to jakiego typu są ich plechy (skorupiaste, listkowate, krzaczkowate)?
................................................................................................................................................................
C. Na podstawie skali porostowej oszacuj poziom zanieczyszczenia atmosfery tlenkami siarki.
……………………………………………………………………………………………………
D. Wymień źródła zanieczyszczeń atmosfery w najbliższej okolicy.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................................
E. Wyjaśnij dlaczego porosty są dobrymi bioindykatorami?
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………................................................................................
Zadanie 4 [SPP biologia ZP III.1, V.1 ZR I.2 ]
W ekosystemach wodnych i lądowych panują odmienne warunki środowiska. Na podstawie wiedzy
własnej i obserwacji uzupełnij tabelę.
Porównywana cecha
Ekosystem wodny
Ekosystem lądowy
Gęstość ośrodka
Dostępność tlenu
Dostępność dwutlenku węgla
Dostępność wody
Tempo zmian temperatury
Zadanie 5 [SPP biologia ZP III.1, V.1 ZR I.2, IV.1]
Organizmy żyjące w określonym ekosystemie rzadko nie mają na siebie żadnego wpływu. Zwykle
obserwuje się zróżnicowane oddziaływania między różnymi populacjami (antagonistyczne,
protekcjonistyczne).
Przyjrzyj się drzewom w parku – tym rosnącym samotnie, mającym sporo przestrzeni i tym, które
tworzą skupiska. Jaki typ oddziaływania można zaobserwować w kępach drzew? Na czym ono
polega i jakie przynosi drzewom skutki?
Typ oddziaływania.................................................................................................................................
Skutki ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP biologia SPP biologia ZP VI.3 ZR VI.3]
Wczesną wiosną staw Szwedego jest miejscem godów płazów. W Polsce wszystkie krajowe
gatunki płazów są objęte ochroną prawną.
Zaproponuj działania, które pozwolą na szczególną ochronę płazów w stawie Szwedego zwłaszcza w okresie godowym.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
A. Oszacuj wymiary stawu zakładając, że jest on prostokątem.
........................................................................
B. Oblicz jego powierzchnię. Wynik podaj w m² oraz w arach.
……….m² ................. a
Zadanie 8 [SP biologia SPP biologia ZP V. 1 i 2]
Na podstawie obserwacji, uzasadnij, że staw Szwedego jest zbiornikiem w końcowym stadium
rozwoju.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP ZR I.1, II.1]
W parku znajduje się niewielki pagórek.
A. Naszkicuj go, zaznacz na rysunku stok łagodny i stok stromy oraz kierunek N.

B. Oblicz wysokość względną pagórka
wysokość ................ m
C. Na stoku pagórka obserwujemy skutki jednego z grawitacyjnych ruchów masowych.
Świadectwem tego ruchu mogą być m.in.: wygięte pnie drzew (tzw. haki), pochylone słupy (np.
telegraficzne), pomarszczona powierzchnia stoku.
Podaj nazwę tego procesu .......................... (SPP)
Zadanie 10 [SP przyroda I.5, II.5 SP geografia II.1 i 4]
Z parkiem Piastów sąsiadują Robotnicze Ogródki Działkowe Obok Stradomki RODOS.
A. Podaj jakie funkcje pełnią ogródki działkowe.
……………………………………………………………………………………………………
B. Wyjaśnij, dlaczego warzywa i owoce uprawiane na działkach położonych jak te przy ul.
Krakowskiej mogą być skażone.
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................….
Zadanie 11 [SP geografia II.1 SPP ZP II.1 ZR II.1]
Stoisz na brzegu rzeki Stradomki w pobliżu jej ujścia do Warty.
A. Wykorzystując kompas lub plan/ mapę określ kierunek płynięcia rzeki
……………………………………………
B. Stojąc na brzegu rzeki określ rodzaj materiału budującego dno koryta. Pokreśl właściwą
odpowiedź:(SPP)
 duże bloki skalne
 kamienie
 żwir
 piasek
 muł
 inny materiał (jaki?) ………………………………………….
Zadanie 12 [SP geografia II.1 SPP ZP II.8 ZR II.1]
Oblicz średni przepływ Stradomki przy jej ujściu do Warty. W tym celu:
A. Za pomocą taśmy mierniczej zmierz szerokość rzeki (lub oszacuj ją „na oko”
szerokość rzeki ............... m
B. Oszacuj średnią głębokość rzeki lub zmierz ją wykorzystując w tym celu tyczkę (obciążoną
taśmę mierniczą)
C. Oblicz średnią prędkość rzeki. W tym celu zmierz stoperem czas przepływu pływaka np.
kawałka drewna na wyznaczonym odcinku (dokonaj 3 - krotnego pomiaru i oblicz średni czas)
D. Wpisz wyniki pomiarów i obliczeń do tabeli
Przepływ (m3/s) = powierzchnia przekroju poprzecznego rzeki (m2) x prędkość (m/s)
Długość
Czas przepływu Powierzchnia (m2) Prędkość (m/s)
Przepływ rzeki (m3/s)
odcinka
(s)
(szerokość x
(m)
głębokość rzeki)
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Zadanie 13 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Popatrz uważnie wokół siebie i uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca elementy
krajobrazu. Powtórz wykonanie tego zadania w dolinie Stradomki przy ul. Niepodległości.
Miejsce obserwacji
Elementy krajobrazu
naturalnego
Dolina Stradomki
przy ujściu do Warty

Dolina Stradomki
przy ul.
Niepodległości

antropogenicznego

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Ostatni Grosz
Dzielnica Ostatni Grosz położona jest na południowy wschód od centrum miasta. Przebiega przez
nią linia kolejowa (dawna kolej warszawsko-wiedeńska), a także pozostałości biegnącej tędy w
pierwszej połowie XX w. linii Lubliniec - Kielce. Gwałtowny rozwój podmiejskiej osady nastąpił
pod koniec XIX w. w wyniku uruchomienia fabryki włókienniczej na gruntach byłego folwarku.
W 1915 r. teren Ostatniego Grosza został włączony w obręb Częstochowy, a w 1928 r. uchwałą
Rady Miasta, przyłączono grunty drobnych właścicieli Ostatniego Grosza wraz z osadą młynarską
Bór Kazimierzów (ca 30 ha). Nazwa dzielnicy pochodzi od ubóstwa dawnych jej mieszkańców lub
od istniejącej tu karczmy, w której przepijano ostatnie pieniądze.
Stanowisko 1 (Al. Niepodległości – Stradomka)
Al. Niepodległości jest fragmentem osi pracy. Do 1989 r. ulica nosiła nazwę ZWM. Jej
projektantem był w latach 50. XX w. architekt Czesław Kotela. Oś pracy zaczynająca się przy
Rondzie Mickiewicza połączyła centrum miasta z Rakowem. W 1959 r uruchomiono biegnącą
wzdłuż ulicy linię tramwajową. Al. Niepodległości przecięła 18 starych ulic i zburzyła
dotychczasowy układ Ostatniego Grosza. Stradomka to lewy dopływ Warty uchodzący do niej w
pobliżu ul. Krakowskiej. Ma 19,5 km długości. Na terenie Częstochowy jest uregulowana. Wzdłuż
niej znajdują się wały przeciwpowodziowe. Przy rzece występują nieużytki oraz resztki lasu. W
pobliżu przebiega linia kolejowa, znajdują się zabudowania „Wełnopolu” (od północy) oraz niska
zabudowa jednorodzinna (od południa).
Po obu stronach Alei Niepodległości jest położony nieduży las liściasty antropogenicznego
pochodzenia. W drzewostanie dominuje topola czarna ze znacznym udziałem klonu zwyczajnego i
lipy szerokolistnej. W runie masowo rośnie podagrycznik. Dolina Stradomki pełni ważną rolę
kanału ekologicznego o lokalnym jednak znaczeniu. Tędy mają szanse na migracje liczne zwierzęta
m.in. płazy, gady oraz drobne ssaki.4
Stanowisko 2 (róg ul. Niepodległości i Równoległej)
W tej części miasta stara zabudowa miesza się z blokami powstałymi w latach 60. i 70. ubiegłego
wieku. Nowe wysokie budynki przysłoniły zbudowane wcześniej domy z wapienia. Do zniszczenia
pierwotnej zabudowy przyczyniła się też budowa w latach 70. XX w „gierkówki”. Po prawej
stronie Al. Niepodległości (patrząc w kierunku Rakowa) i ul. Równoległej rozciąga się obszar z
licznymi hurtowniami, zakładami usługowymi i małymi wytwórniami. W pobliżu znajduje się
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego i pływalnia.
Stanowisko 3 (ul. Szczytowa – kościół św. Antoniego)
Ostańcowe wzgórze Ostatni Grosz o wys. 265 m n.p.m. jest centralnym punktem dzielnicy. Na nim
usytuowany jest murowany kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Teresy od Dzieciątka
Jezus wybudowany w latach 50. XX w. Czworoboczna wieża kościoła wyraźnie dominuje nad
otoczeniem. W pobliżu kościoła jest budynek Szkoły Podstawowej nr 8. W szkole znajduje się Izba
Pamięci Haliny Poświatowskiej. Wzgórze stało się stało się zapleczem mieszkaniowym dla fabryki
włókienniczej „Częstochowianka”. Charakterystyczne były tu piętrowe domy z wapienia; obecnie
wyparte przez bloki z lat 70. XX w. Rzeźbę tej części Ostatniego Grosza oddają nazwy ulic:
Szczytowa, Stroma, Górska czy Wysoka.
Stanowisko 4 (Al. Wojska Polskiego – kładka)
Al. Wojska Polskiego to najdłuższa ulica w Częstochowie. Ma 15,5 km długości. Wybudowano ją
w latach 70. XX w. wykorzystując częściowo istniejące wcześniej ulice. Od skrzyżowania z ul.
Rejtana trasa musiała się przebić przez gęsto zabudowany Ostatni Grosz. Prawa strona trasy
(patrząc w kierunku Rakowa) jest gęściej zabudowana. Są to stare budynki jeszcze sprzed
wytyczenia trasy szybkiego ruchu. Po tej stronie znajduje się też stacja benzynowa Statoil. W celu
ułatwienia pieszym przejście na drugą stronę DK91 w kilku miejscach zbudowano nad nią kładki.
Jedna z nich znajduje się na wysokości ul. Spadzistej. W najbliższym krajobrazie wyróżnia się
kościół św. Antoniego i wieża Polontexu.
4

Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic s.71

Stanowisko 5 (ul. Bardowskiego i Polontex S.A.)
Ulica Bardowskiego odgrywała dawniej ważną funkcję. Była ulicą wylotową w kierunku Katowic.
Jeszcze w latach 50. XX w była częścią ul. Krakowskiej (wtedy Narutowicza). Jej znaczenie spadło
wraz z wybudowaniem trasy szybkiego ruchu. W 1883 r. W. Kronenberg rozpoczął budowę fabryki
włókienniczej. Fabrykę pod nazwą „Błeszno” uruchomiono w 1885 r. Produkowano w niej przędzę
jutową i worki. W 1889 r. fabrykę zakupiła francuska spółka akcyjna Societe Textile „La
Czenstochovienne” (Towarzystwo Przędzalnicze „Częstochowianka”). W 1902 r. rozbudowano
fabrykę i uruchomiono zakłady bawełniane. Przed I wojną światową była to największa fabryka w
mieście. Po II wojnie nosiła nazwę Częstochowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Z.
Modzelewskiego „Ceba”. W latach 1991-1994 zakład został zlikwidowany. Obecnie działa tu firma
„Polontex” z Poraja – producent firan i obrusów. Ul. Bardowskiego była zamieszkała głównie prze
pracujących w Częstochowiance robotników. Przy niej także zbudowano osiedle fabryczne dla
kadry pracowniczej (wyższej i średniej kadry technicznej i urzędników). Byli to Francuzi, Niemcy i
Polacy. Osiedle miało adres Narutowicza 129. W 1888 r. składało się z czterech bloków
zbudowanych z wapienia i cegły. Obok wzniesiono osiem drewnianych, krytych papą domów dla
robotników.

Zadania dydaktyczne w dzielnicy Ostatni Grosz
Bożena Dobosik, Janina Strzyżewska

STANOWISKO 1 Al. Niepodległości – Stradomka
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP ZP II.1]
Znajdujesz się na obszarze dzielnicy Ostatni Grosz. Na podstawie rysunku oraz własnej wiedzy:
A. Zaznacz znakiem X dzielnicę Ostatni Grosz
B. Podaj z iloma dzielnicami Częstochowy ona graniczy .............
C. Podkreśl z podanych dzielnic te, z którymi sąsiaduje Ostatni Grosz .
Błeszno, Mirów, Podjasnogórska, Raków, Stare Miasto, Śródmieście, Zawodzie
Zadanie 2 [SP geografia II.2 SPP ZP II.1 i 8]
Korzystając z mapy lub planu miasta oblicz odległość jaką musisz przejść od przystanku
tramwajowego Rondo Mickiewicza do miejsca, w którym się znajdujesz idąc wzdłuż ulicy
Niepodległości.
Skala mapy/planu .....................…
Odległość na mapie/planie ................
Odległość w terenie .......................................................................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
A. Stojąc na wiadukcie nad Stradomką policz ile samochodów przejeżdża w ciągu 10 minut ulicą
Niepodległości w obu kierunkach.
B. Zakładając, że w ciągu 12 godzin jest podobne natężenie ruchu samochodowego, oblicz liczbę
samochodów przejeżdżających w tym czasie przez wiadukt na Stradomce.
Miejsce na obliczenia

C. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców i
środowisko przyrodnicze. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena ……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4 [SP geografia II.1, II.10 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
A. Stojąc na wiadukcie nad Stradomką wykonaj szkic doliny rzecznej; wpisz na nim jej elementy.
Określ za pomocą kompasu kierunek północny i zaznacz go na rysunku.
B. Określ bieg rzeki. Wybierz z podanych: 1. bieg górny 2. bieg środkowy 3. bieg dolny.
Miejsce na rysunek

Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji doliny Stradomki podkreśl z podanych odpowiednie cechy:
 zbocza doliny (wysokie, niskie, strome, łagodne)
 brzegi rzeki (uregulowane, obetonowane, podmywane przez wodę)
 koryto rzeki ( głębokie, płytkie, szerokie, wąskie)
 bieg rzeki (prosty, kręty, zakola)
 rodzaj dna rzeki (piasek, kamienie, duże bloki skalne, muł, żwir, roślinność, brak
roślinności)
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji zaznacz cechy środowiska geograficznego doliny Stradomki.
A. Miejsce Twojej obserwacji znajduje się:
a) na dnie doliny rzeki
b) na zboczu
c) na moście
B. Naturalna roślinność w miejscu obserwacji to:
a) drzewa, krzewy, trawa w dobrym stanie
b) drzewa, krzewy, trawa zachowana w złym stanie
c) drzewa, krzewy zdziczałe, zaniedbane lub ich brak
C. Odgłosy:
a) szum wody
b) warkot samochodów
c) cisza
d) hałas wynikający z pracy zakładów przemysłowych
e) inne (wymień jakie) …………………………………………………………………………...
D. Zapach nad rzeką:
a) świeże czyste powietrze
b) niezbyt intensywny zapach, którego źródło znajduje się w dalszej odległości
c) stały, intensywny zapach
Zadanie 7 [SP geografia II.1 i III.8 SPP ZP II. 5 i 10 ZR II.1 i 7 SP chemia II.1 i 2]
Określ stan czystości wody w rzece:
a) według obserwacji na „oko”: czysta, zanieczyszczona
b) według stopni skażenia wody:
 klasa I – wody czyste, widoczne dno, wody ubogie we florę
 klasa II – niewielki zapach, mało dokuczliwy, osadzanie się mułu na dnie, rozwój życia
organicznego
 klasa III – wyraźny ciągły brzydki zapach, intensywna zmiana koloru, rozwój flory na całej
powierzchni dna rzeki
 klasa IV – wyraźny ciągły brzydki zapach, dno rzeki wypełnione mułem, płytko pod
powierzchnią wody zalegające ławice brudu, intensywnie ciemny kolor wód.

Zadanie 8 [SP przyroda II.1, III.7 SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP III.5 ZR II.1 i 7]
Odmierz odcinek brzegu Stradomki o długości 50 m. Przejdź wzdłuż wyznaczonego odcinka
obserwując wszystkie napotkane w wodzie i na brzegu śmieci. Wyniki obserwacji zanotuj w
tabeli.
Rodzaj śmieci
Ilość
Puszki, szklane butelki
Przedmioty z tworzyw sztucznych
Rowery, wózki, opony itp.
Papier, karton, drewno, styropian
Opakowania po farbach, lakierach, aerozolach itp.
Inne (wymień)
Zadanie 9 [SP geografia II.1 SPP ZP II.8 ZR II.1]
Dokonaj pomiarów i obliczeń przepływu Stradomki. W tym celu:
A. wyznacz za pomocą taśmy mierniczej 10 m odcinek rzeki
B. zmierz szerokość rzeki (pod wiaduktem starsi, na wiadukcie młodsi)
C. wzdłuż linii pomiaru szerokości rzeki wykorzystując wskaźnik poziomu wody (w stronę
wiaduktu) odczytaj głębokość wody w rzece.
D. zmierz stoperem czas przepływu pływaka np. kawałka drewna na wyznaczonym odcinku
(dokonaj 3-krotnego pomiaru i oblicz średni czas)
Wyniki pomiarów i obliczeń wpisz do tabeli
Przepływ (m3/s) = powierzchnia przekroju poprzecznego rzeki (m2) x prędkość (m/s)
Długość
Czas przepływu Powierzchnia (m )
Prędkość (m/s)
Przepływ rzeki
odcinka
(s)
(szerokość x
(m3/s)
(m)
głębokość rzeki)
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Szerokość Stradomki ................. Głębokość Stradomki ...............
Miejsce na obliczenia:

Zadanie 10 [SPP geografia ZP I.4, II.3 ZR I.2, II.1 i 6]
Podaj jaką funkcję pełnił obszar położony na wschód od wiaduktu dawniej, a jaką pełni obecnie.
Uzasadnij każdą z nich dwoma argumentami.
Funkcja dawniej: .............................................................................................................................…..
...............................................................................................................................................................
Funkcja dziś: .........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Zadanie 11 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Posługując się kluczem do oznaczania roślin maszerując od wiaduktu wzdłuż doliny Stradomki na
zachód lub wschód, rozpoznaj dwa gatunki roślin synatropijnych, czyli towarzyszących siedliskom
ludzkim.
.....................................................................................................................................................
Zadanie 12 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z przewodnika do oznaczania roślin rozpoznaj gatunki drzew, krzewów i roślinności
łąkowej rosnące w dolinie Stradomki:
drzewa:...................................................................................................................................................
krzewy ..................................................................................................................................................
rośliny łąkowe:......................................................................................................................................

Tatiana Cieślak, Bożena Dobosik, Katarzyna Klimczak
STANOWISKO 2 Al. Niepodległości/ ul. Równoległa
Zadanie 1 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na rogu ulic Niepodległości i Równoległej. Odszukaj to miejsce na planie miasta lub
mapie.
A. Zorientuj plan/mapę i podaj kierunek przebiegu linii tramwajowej. ...............................
B. Korzystając z kompasu wyznacz azymut na widoczny kościół pw. św. Antoniego ......................
Zadanie 2 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP I.4, II.1]
Al. Niepodległości jest fragmentem tzw. osi pracy w Częstochowie.
Wyjaśnij określenie „oś pracy”, uwzględniając lokalizację zakładów nadających miastu funkcję
przemysłową. Przed udzieleniem odpowiedzi zlokalizuj na planie miasta obecne i dawne duże
zakłady przemysłowe. Możesz również wykorzystać informacje o „osi pracy” w Częstochowie
znajdujące się w Internecie.
……………………………………………………………………………………….........................
……………………………………………………………………………………….........................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Podaj jakie obiekty użyteczności publicznej znajdują się w promieniu 100 m od miejsca, w którym
jesteś.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Scharakteryzuj zabudowę tej części dzielnicy Ostatni Grosz.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5 ZR II.1 i 7]
Podaj zalety i wady mieszkania w tej części Częstochowy.
Zalety
Wady

Zadanie 6 [SPP geografia ZP I.4, II.1 ZR II.1 i 6]
Ulica Równoległa (dawna Wacławy Marek) to jedna z ważniejszych ulic Ostatniego Grosza.
Sprawdź na planie lub mapie jej przebieg.
Uzasadnij, uwzględniając jej tranzytowe położenie znaczenie ulicy Równoległej.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji, w tym reklam określ trzy rodzaje funkcji jakie pełni ta część miasta.
Uzasadnij swój wybór.
Funkcja……………………………………………………………………
Uzasadnienie……………………………………………………………..............................................
................................................................................................................................................................
Funkcja……………………………………………………………………..
Uzasadnienie………………………………………………………………...........................................
................................................................................................................................................................
Funkcja………………………………………………………………….
Uzasadnienie……………………………………………………………..............................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 8 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj rosnące na skwerze drzewa.
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [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 powietrza
atmosferycznego w Częstochowie pyłami. W tym celu wybierz w pobliżu 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.
Nazwa drzewa

Paski pomiarowe

Tatiana Cieślak, Bożena Dobosik, Katarzyna Klimczak
STANOWISKO 3 ul. Szczytowa – kościół św. Antoniego
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się przed budynkiem szkoły.
A. Podaj pełną nazwę mieszczącej się tu szkoły oraz jej adres.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Jakie inne instytucje mają swoją siedzibę w tym budynku?
.............................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
„W sumie kościół ma 50 m wysokości, ale wydaje się wyższy, gdyż ostańcowe wzgórze położone jest
265 m n.p.m. (dla porównania: Jasna Góra 293 m n.p.m.). (…) Kościół "na Groszu" to jeden z
niewielu charakterystycznych obiektów w panoramie Częstochowy. Jego przysadzistą bryłę z grubą
kwadratową wieżą widać aż z Północy. Świątynia doskonale wpisuje się w perspektywę ul.
Krakowskiej i efektownie piętrzy się nad trasą szybkiego ruchu. Ks. Kochanowski żartował, że
pielgrzymi, wjeżdżając od strony Katowic, mylą kościół św. Antoniego z Jasną Górą.”
Kościół św. Antoniego jest centrum geograficznym Ostatniego Grosza. Wyjaśnij, dlaczego
kulminuje w krajobrazie dzielnicy.
………………………………………………………………………………………………...............
Zadanie 3 [SP geografia II.1, III.6 i 7 SPP geografia ZP I.4, II.10, III.7 ZR II.1 ]
Narysuj fasadę kościoła św. Antoniego.
Oszacuj jego wysokość. ..........................
Określ z jakiego materiału został wykonany.
.............................................................................
.............................................................................
Podaj z jakiej skały zbudowane jest
wzniesienie, na którym znajduje się kościół.
..........................................................

Zadanie 4 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu miasta i obserwacji podaj nazwy ulic nawiązujących do topografii terenu.
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Oszacuj różnicę wysokości pomiędzy najwyższym punktem wzniesienia Ostatni Grosz a ulicą
Równoległą. ........................................
B. podaj kierunek/i spadku terenu .....................
Zadanie 6 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Na podstawie obserwacji uzasadnij, że zabudowa tej części dzielnicy Ostatni Grosz pochodzi z
różnych lat
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Podaj jakie materiały budowlane wykorzystano wznosząc najstarsze domy.
........................................................

Tatiana Cieślak, Bożena Dobosik, Katarzyna Klimczak
STANOWISKO 4 Al. Wojska Polskiego – kładka
Zadanie 1 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Stojąc na kładce nad Al. Wojska Polskiego widzisz trzy kościoły. Podaj ich nazwy.
Na podstawie planu/mapy miasta lub kompasu, określ kierunki położenia tych kościołów.
1..............................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Korzystając z kompasu/busoli podaj azymut na wieżę Polontexu.
.................................................................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
A. Policz ile samochodów przejeżdża w ciągu 5 minut. Określ godzinne natężenie ruchu w stronę
centrum miasta oraz w stronę dzielnicy Raków.
Liczba samochodów w stronę centrum miasta…………………
Godzinne natężenie……………………………………..
Liczba samochodów w stronę Rakowa……………….
Godzinne natężenie……………………………………..
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 natężenie ruchu samochodowego w tej części Częstochowy.
……………………………………………………………………………………………
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP ZR
Podaj 4 przykłady negatywnych skutków dla życia człowieka i środowiska przyrodniczego tak
dużego natężenia transportu samochodowego.
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................…
4. ……………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Trasa DK91 rozdziela Ostatni Grosz na część wschodnią i zachodnią. Różnią się one pod względem
zabudowy oraz funkcji.
Na podstawie obserwacji przedstaw różnice między fragmentami osiedla, uzupełniając tabelę
Wschodnia część dzielnicy
Zachodnia część dzielnicy

Zadanie 6 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zabudowę ul. Wojska Polskiego. Uwzględnij wielkość budynków ich wiek oraz
rozmieszczenie.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia II.1]
a) Porównaj (podaj podobieństwa i różnice) zabudowę ul. Wojska Polskiego z Twoją ulicą.
podobieństwa..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…...
………………………………………………………………………………………………………....
różnice ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP ZR geografia II.1]
Wymień jakie obiekty zlokalizowane są w tym miejscu ze względu na duży ruch samochodowy
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj rosnące w pobliżu kładki gatunki drzew.
...............................................................................................................................................................

Tatiana Cieślak, Bożena Dobosik, Katarzyna Klimczak, Małgorzata Marciniak
STANOWISKO 5 ul. Bardowskiego i Polontex
Zadanie 1 [SP geografia II.1 i 2, III.4 SPP geografia ZP II.1, III.7 ZR II.1 i 6]
Znajdujesz się przy ul. Bardowskiego w pobliżu domów wybudowanych dla pracowników fabryki
włókienniczej Częstochowianka (La Czenstochovienne) – obecnie Polontex.
A. Zlokalizuj to miejsce na planie miasta
B. Naszkicuj osiedle fabryczne powstałe przy fabryce Częstochowianka. Poza domami zaznacz na
rysunku Al. Wojska Polskiego, ul. Bardowskiego, linię kolejową oraz Polontex.
Miejsce na rysunek

C. Opisz zabudowę osiedla fabrycznego określając m.in. wiek, budulec, wysokość, obecny wygląd
budynków.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. Czy chciałbyś/abyś mieszkać w którymś z tych budynków? Uzasadnij odpowiedź.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geogrfia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Przeczytaj uważnie poniższe fragmenty tekstu częstochowskiego dziennikarza T. Haładaja
- Tu większość ludzi pracowała w "Częstochowiance". Kadra inżynierska miała fabryczne osiedle,
pozostali mieszkali w czynszowych domkach Ostatniego Grosza, budowanych po częstochowsku, z
wapiennego kamienia. Rozwój położonego wtedy poza miastem osiedla ściśle związany jest z
wybudowaną w 1883 r. fabryką włókienniczą. Ubogie kamieniczki z roku na rok coraz gęściej
obrastały wzgórze Ostatniego Grosza.
„Nie ma już wielkiej Ceby, nie ma pracy. Kto miałby tu kupować? - pyta jeden z mieszkańców
Lucjan Sitek. W Cebie - wcześniejsza nazwa: Częstochowianka - przepracował 40 lat. (…)
Jednak spadek znaczenia ul. Bardowskiego, zamieszkałej głównie przez robotników, zaczął się na
długo przed upadkiem w ostatnich latach okolicznych fabryk. Stało się to już w latach 50. XX w.,
gdy Bardowskiego przestała być fragmentem ulicy... Krakowskiej.(…) Bo przecież jeździło się tędy
nie tylko na Raków, ale także dalej: do Katowic czy Krakowa.”
A. Podaj z którego wieku pochodzą najstarsze domy w tej części Ostatniego Grosza.
.................................................
B. Czy w czasie powstawania znajdowały się one na terenie Częstochowy? TAK/NIE
C. Podaj przyczyny spadku znaczenia ul. Bardowskiego (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 3 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz stan fragmentu ulicy Bardowskiego wypełniając tabelę
Stan techniczny i
Liczba oraz
Liczba i
Ilość zieleni
wygląd
rodzaj budynków zagospodarowanie
budynków
usługowych
placów zabaw
mieszkalnych

Natężenie ruchu
(rodzaj pojazdów)

Zadanie 4 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Rozejrzyj się uważnie i podaj na podstawie szyldów przykłady miejsc zaspokajających różne
potrzeby mieszkańców ul. Bardowskiego.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji oceń stan zamożności mieszkańców ul. Bardowskiego. Uzasadnij swoją
ocenę.
Ocena ...................................................................................................................................................
Uzasadnienie: ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu. Przez ok. 4 min. wsłuchaj się uważnie w otoczenie. Zanotuj
wszystkie dźwięki jakie usłyszałeś/aś. Wpisz je do tabeli oraz określ ich częstotliwość i inne cechy.
Możesz wykorzystać poniższe określenia:
rodzaj odgłosu: głosy ptaków, rozmowy ludzi, krzyki, śmiechy, odgłosy ruchu ulicznego, dzwony,
odgłosy związane z przemysłem
częstotliwość: bardzo rzadkie, rzadkie, częste, bardzo częste
inne cechy: przyjemne, nieprzyjemne, ciche, głośne, naturalne, antropogeniczne
rodzaj odgłosu
częstotliwość
inne cechy

Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
A. Zakreśl słowa opisujące, jak odbierasz to miejsce
brudne, brzydkie, ciche, ciemne, ciepłe, czyste, groźne, hałaśliwe, jasne, ładne, naturalne, płaskie,
przygnębiające, przyjazne, ruchliwe, strome, sztuczne, spokojne, zimne
inne określenia.......................................................................
B. Uzasadnij co zadecydowało, że tak je odebrałeś(aś).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP biologia II.3, III.1 SP geografia II.1 SPP biologia ZP V.1 i 3]
Podejdź do kilku drzew rosnących w okolicy i przyjrzyj się ich korze.
A. Czy na jej powierzchni występują porosty?
...................................................................

B. Jeśli tak, to jakiego typu są ich plechy (skorupiaste, listkowate, krzaczkowate)?
..............................................................................................................................................................
C. Na podstawie skali porostowej oszacuj poziom zanieczyszczenia atmosfery tlenkami siarki.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. Wyjaśnij dlaczego porosty są dobrymi bioindykatorami?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. Podaj źródła zanieczyszczenia atmosfery w tej części Częstochowy.
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP biologia III.1 SPP biologia ZP III.1]
A. Na podstawie obserwacji zanotuj jakie gatunki roślin dominują na ul. Bardowskiego.
................................................................................................................................................................
B. Jaki jest ich stan?
................................................................................................................................................................
C. Co może być przyczyną obserwowanych zmian? (SPP)
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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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.

