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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  10 października 2008 r.  odbyły  się  w dzielnicy
Raków zajęcia  terenowe  prowadzone  przez  doradcę  metodycznego,  podczas  których  dokonany
został  wybór  stanowisk  oraz  powstał  zarys  poszczególnych  zadań.  Uczestnicy  tych  zajęć  są
autorami  niniejszej  publikacji.  Prezentowane  zadania  mogą  być  wykorzystywane  na  różnych
poziomach kształcenia. Mogą być także inspiracją do tworzenia przez nauczycieli własnych zadań
np. dotyczących terenów położonych w pobliżu swoich szkół.

Proponowana trasa w dzielnicy Raków ma około 4 km długości. Opracowane zadania mogą
być  wykonywane  w  ramach  ćwiczeń  terenowych z  przyrody,  czy  geografii  lub  jako  odrębne
modułowe  zajęcia w  ramach  realizacji  np.  edukacji  regionalnej  lub  projektów  edukacyjnych.
Przewidywany czas wykonania wszystkich zadań na trasie to ca 4 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 wskazane jest 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,  przewodnik  do  rozpoznawania  ptaków,
taśma miernicza, 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. Pojedyncze zadania dotyczą także
wymagań ogólnych z  plastyki,  matematyki  i  fizyki.  Każdemu zadaniu  przypisano odpowiednie
wymagania ogólne. Uaktualniono także opisy stanowisk. Zamieszczono również wymagania ogólne
(cele kształcenia) w podstawie programowej przyrody i geografii.



Bożena Dobosik 
Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Raków
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 Raków 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. W sąsiedztwie kuesty występują góry świadki
zbudowane z wapieni np. wzniesienia Błeszna i Ostatniego Grosza. 

Dzielnica Raków znajduje się na SE od centrum Częstochowy. Od zachodu ograniczona jest
DK91 (ul. Wojska Polskiego). Raków graniczy z dzielnicami Błeszno, Wrzosowiak, Ostatni Grosz
oraz  Zawodzie - Dąbie. Obszar dzielnicy to dawne Pustkowie Raków i las o tej samej nazwie nad
Wartą.  Przebiega przez nią linia kolejowa do Katowic ze stacją PKP Częstochowa Raków. Losy
Rakowa są ściśle powiązane z hutą „Częstochowa”. Rozwój wsi Raków nastąpił na przełomie XIX
i  XX w.  –  bo  w latach  1895 –  1900 Bernard  Handtke  wybudował  tu  hutę  żelaza.  W rejonie
dzisiejszych ulic Okrzei, Limanowskiego i Łukasińskiego powstała kolonia fabryczna, składająca
się z domu dyrektora,  budynków majstrowskich oraz robotniczych;  zbudowano też budynek (w
stylu francuskiego neobaroku) zwany Pałacem Hantkego. Kolonia fabryczna posiadała  ulice,  od
1904 r.  elektryczność,  działała  na  jej  obszarze  ochronka i  szkoła  przyfabryczna.  Funkcjonował
także  amatorski  zespół  teatralny  i  biblioteka.  Szczególną  aktywność  wykazywały  organizacje
sportowe: od 1904 r. działało Koło Kolarskie Raków przekształcone w Rakowskie Towarzystwo
Cyklistów, a w 1921 powstał klub piłkarski Racovia (obecnie Raków Częstochowa). Parafia Raków
wyodrębniona  została  w 1910 z parafii  pw.  św.  Zygmunta.  Osada fabryczna Raków w 1928 r
została wraz z Dąbiem włączona do Częstochowy. Bardzo szybki rozwój dzielnicy nastąpił po II
wojnie światowej – m. in. powstały osiedla Raków I, II, i III, wytyczono Al. Pokoju, poprowadzono
linię tramwajową (1958 r.). Do 1971 r. tramwaj jeździł także ul. Łukasińskiego. W latach 70. XX
w. powstała trasa szybkiego ruchu (DK-1, obecnie DK91) z charakterystyczną estakadą na początku
al. Pokoju. Od 2001 r. funkcjonuje Centrum Handlowe „Jagiellończycy”. 

W  sąsiedztwie  stacji  kolejowej  i  wiaduktu  przy  al.  Pokoju  znajduje  się  Rezerwat
Archeologiczny,  który został  utworzony  po odkryciu cmentarzyska  ludności  kultury  łużyckiej.
Inicjatorem  budowy  obiektu  był  Włodzimierz  Błaszczyk,  kierujący  wówczas  Muzeum



Regionalnym w Częstochowie. W 1960 r. władze miasta podjęły decyzję o wzniesieniu pawilonu, a
jego otwarcie miało miejsce w 1965 r.  Projekt pawilonu wykonał Włodzimierz Ściegienny. Był on
również  autorem mozaiki,  która  znajdowała  się  na elewacjach  pawilonu.  W 2001 r.  z  powodu
bardzo złego stanu technicznego rozpoczęto przebudowę pawilonu Rezerwatu. W latach 2003–2004
przeprowadzono konserwację zabytków i materiałów kostnych, znajdujących się  na zachowanej
części cmentarzyska, a ponowne udostępnienie pawilonu RA dla zwiedzających nastąpiło w marcu
2004 r. Po przebudowie pawilon wzbogacił się o salę edukacyjną. W 2007 r. otwarto nową stałą
wystawę Z mroku dziejów. Kultura łużycka.
Stanowisko 1 (Plac Orląt Lwowskich)
Taką nazwę od 2001 r. nosi plac przy Al. Pokoju położony naprzeciw dawnego kina „Relaks”.
Wcześniej nie miał on żadnej nazwy. W czasach PRL stało na nim popiersie B. Bieruta. Obecna
nazwa odnosi się do faktu, że na Rakowie osiedliło się dużo repatriantów z kresów wschodnich. W
2006 r. odsłonięto na placu pomnik Orląt Lwowskich .Autorem pomnika jest rzeźbiarz Szymon
Wypych  i  architekt  Mariusz  Błażewicz.  Pomnik  ma  przypominać  heroizm  dzieci  i  młodzieży
walczących w obronie Lwowa przed Ukraińcami w 1918 r. Pomnik powstał z inicjatywy Zarządu
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Pomnik ma około 6 m wysokości. Jego
kolumna jest z szarego granitu strzegomskiego. Wieńczy ją piastowski orzeł w koronie. Stoi ona na
dwupoziomowym  podium  wyłożonym  ciemnoczerwonymi  płytami.  W  górnej  części  kolumny
widnieje  napis:Mortui sunt,  ut  liberi  vivamus,  nad  nim umieszczono  Krzyż  Obrony  Lwowa  z
mieczami i dwie gałązki laurowe. Na dole kolumny znajduje się napis:  Bohaterskim Obrońcom
Lwowskim. Częstochowa A.D. 2006. Na ścianach cokołu są brązowe płaskorzeźby - herby Lwowa i
Częstochowy oraz cmentarz Orląt Lwowskich (łuk triumfalny i katakumby). Z tyłu cokołu wyryto
nazwiska częstochowian poległych w obronie Lwowa i datę: 1–22 XI 1918.1

Kino „Relaks” funkcjonowało w okresie 22.VII.1967 – II.2001. Widownia mogła pomieścić 500
osób. Zamknięto je z powodu małej frekwencji widzów. Powstały w latach 60. obiekt wyposażony
był w klimatyzację oraz .... schrony przeciwatomowe. Dziś w budynku mieści się m.in. dyskont
Netto.  Plac otacza  zabudowa z lat  50.  XX w. Najmłodszym elementem architektonicznym jest
kościół pw. św. Melchiora Grodzieckiego.
Stanowisko 2 (Skwer Junaków)
Skwer  Junaków to  plac  pomiędzy  rezerwatem  archeologicznym  przy  ul.  Łukasińskiego  i  linią
kolejową ze stacją PKP Częstochowa Raków (do 1956 r nosiła ona nazwę Częstochowa Błeszno).
Nazwę skweru nadano w celu upamiętnienia osób rozbudowujących po II wojnie dzielnicę Raków i
hutę  Częstochowa.  W  latach  50.  XX  w.  w  czasie  budowania  wiaduktu  nad  torami  odkryto
cmentarzysko z okresu kultury łużyckiej (700 – 550 p. n.e.). W 1965 r. otwarto w tym miejscu
Rezerwat Archeologiczny. Budynek pawilonu zaprojektował Włodzimierz Ściegienny. 
Skwer porośnięty jest drzewami: lipą, dębem szypułkowym, topolą, jarzębiną, dębem kanadyjskim,
jaworem, jesionem i wierzbą płaczącą. Na skwerze powstało centrum przesiadkowe dla pasażerów.
Znajduje się na nim m.in. pętla autobusów nr 12 i 19.
Stanowisko 3 (róg ul. Limanowskiego i Towiańskiego)
Ulica  Limanowskiego  była  kiedyś  główną  ulicą  Rakowa.  Wcześniej  nazywała  się  Wesoła  i
Obraniaka. Najstarsze domy przy ul. Limanowskiego mają ponad 100 lat.  Przy niej powstało w
latach 1897 – 1902 osiedle składające się z 14 familoków dla niżej kadry pracowników huty. Ulica
Towiańskiego biegnie od Limanowskiego w kierunku linii kolejowej. Zachowała się jej brukowana
nawierzchnia  („kocie  łby”).  Częściowo  stara  kostka  brukowa  odsłania  się  także  na  ul.
Limanowskiego.  Stare  osiedle  robotnicze  w rejonie  ul.  Limanowskiego i  Okrzei  nazywane jest
Brooklynem. Jego centrum znajdowało się w rejonie skrzyżowania tych ulic. Przy Limanowskiego -
naprzeciw  starych  domów  robotniczych  zbudowano  w  1949  r.  dziewięć  budynków  trzy-  i
czterokondygnacyjnych oraz przedszkole (osiedle Raków I). 
Stanowisko 4 (ul. Limanowskiego - okolice stadionu RKS Raków)
Stadion piłkarski oddano do użytku w 1955 r. Należy obecnie do klubu sportowego RKS Raków.
Robotniczy  Klub  Sportowy  „Raków”  powstał  w  1921  r.  (nosił  wtedy  nazwę  Klub  Sportowo-

1Raków. Vademecum dzielnicy Częstochowy, Częstochowa 2019, s. 38–39.



Footbolowy „Racovia”). Naprzeciw stadionu znajduje się osiedle Raków II wybudowane także w
latach 50. Osiedle ma jedno z ciekawszych w Częstochowie założeń urbanistycznych - domy stoją
wśród zieleni,  wzdłuż  wijącej  się  uliczki  J.  Gaczkowskiego.  Na parterze  jednego  z  budynków
umieszczono sklepy. Bloki nie są monotonne. Jednym z nich jest "galeriowiec", w którym wejścia
do mieszkań umieszczono na ciągnącym się wzdłuż kondygnacji tarasie. Przy ul. Limanowskiego
120 znajduje się kościół pw. św. Floriana. Przylega do niego skwer z placem zabaw dla dzieci.
W  2006  r.  powstał  plan  rozbudowy  sieci  o  linię  długości  4,5  km („tramwaj  na  Błeszno”).  3
września 2012 r. uruchomiono linię tramwajową nr 3, kursującą z pętli Fieldorfa-Nila do nowej
pętli Stadion Raków. Linię obsługują tramwaje typu Twist. Nowo wybudowany odcinek prowadzi
ulicami: Jagiellońską, Orkana, Jesienną, Rakowską i Limanowskiego. 
Stanowisko 5 (ul. Łukasińskiego – domy majstrowskie)
Ulica  Łukasińskiego  jest  obok  Al.  Pokoju  najważniejszą  ulicą  Rakowa.  Od  Al.  Pokoju  ulica
wyraźnie wznosi się osiągając najwyższy punkt przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei. Znajdują się przy
niej m. in. VI LO im. J. Dąbrowskiego i pałac Handtkego oraz najstarsza szkoła podstawowa w
Częstochowie, która była szkołą fabryczną dla dzieci robotników. Obecnie w tym budynku mieści
się SP nr 20. Dawniej ul. Łukasińskiego wyłożona była granitową kostką. W okresie 1959 - 1971
ulicą biegła linia tramwajowa. Jej końcówka (nie było pętli) znajdowała się między ul. Okrzei a ul.
ks. Skorupki. Naprzeciw budynku szkoły stoi pięć domów majstrowskich. Stoją one szczytem do
ulicy.  Zostały  wybudowane  z  czerwonej  cegły  w  latach  1900–1902.  Mieszkania  miały  w
porównaniu  z  domami  dla  robotników podwyższony standard,  bo  składały  się  z  kuchni  i  izby
mieszkalnej.
Stanowisko 6 (pałac Handtkego)
Rezydencja  właściciela  huty  żelaza  Bernarda  Ludwika  Handtkego  została  zbudowana w latach
1900 – 1902. W tych samych latach założono otaczający go park o pwoerzchni ok. 2 ha. Obok
pałacyku zbudowano siedzibę dyrektora i budynek zarządu huty. Pałacyk Hantkego wzniesiono w
stylu francuskiego neobaroku. W latach 70. XX w. dobudowano basen i kino. Obecnie mieści się w
nim Miejski Dom Kultury. W obiekcie znajduje się sala widowiskowa na ponad 400 miejsc. Od
2017  r.  w Miejskim Domu Kultury  działa  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Częstochowa”. W budynku
zarządu huty jest teraz Dom Serdecznej Troski "Zdrowie”. Najstarsze drzewa w parku mają od 110
do 150 lat. Są to pojedyncze okazy klonu, jaworu, dębu i jesionu. Wiekszość drzewostanu liczy od
80 do 100 lat. Tworzą go m.in. klony pospolite, klony jawory, wiązy szypułkowe, jesiony wyniosłe
i lipy szerokolistne. W centralnej części parku rósł pomnikowy tulipanowiec amerykański – niestety
już obumarł. W parku występują również krzewy – m.in. śnieguliczka biała, suchodrzew tatarski i
sumak octowiec.2

Stanowisko 7 (ul. Okrzei – kościół św. Józefa)               
Ulica Okrzei biegnie prostopadle do ulicy Łukasińskiego po najwyższym wzniesieniu na Rakowie
osiągającym  maksymalnie  271  m  n.p.m.  W  pobliżu  skrzyżowania  tych  ulic  wybudowano  wg
projektu Stefana Szyllera i Wiesława Kononowicza  w latach 1926 - 1933 kościół pw. św. Józefa
Rzemieślnika. Budowla ma charakter eklektyczny, czyli łączy w sobie różne style architektoniczne
– gotyk, renesans i barok. Budulcem była m. in cegła szamotowa z huty „Częstochowa”. W 2002 r.
kościół został podniesiony do godności sanktuarium. Jest on kolebką częstochowskiej Solidarności.
W pobliżu znajdują się jedne z 35 w Częstochowie pracownicze ogródki działkowe.
Stanowisko 8 (róg Al. Pokoju i Al. Wojska Polskiego)
Al. Pokoju rozbudowano w II połowie lat 50. XX w. gdy powstawało osiedle Raków III. Wcześniej
były tu domki jednorodzinne, o których mówiło się „biedabudownictwo”. Budynki nowego osiedla
wzniesiono  w  socrealistycznym  stylu  przypominającym  zabudowę  Nowej  Huty.  Są  to
kilkupiętrowe bloki z  lokalami  handlowymi na parterze.  Do lat  80.  XX w Al.  Pokoju była dla
południowych dzielnic miasta drugim centrum handlowym Częstochowy. W latach 50. XX w. Al.
Pokoju stała się częścią „osi pracy” łączącej hutę ze śródmieściem. W 1959 r. oddano do użytku
linię tramwajową. Jedna pętla tramwajowa znajduje się przy wiadukcie, a druga na Kucelinie.
Na przełomie lat  60.  i  70.  na rogu ul.  Leśmiana  i  Kuncewiczowej,  koło kina „Relaks” oraz w

2 Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic s.84



narożnikach Al. Wojska Polskiego zbudowano plomby. Wzdłuż Al. Pokoju rosną lipy i prowadzi
ścieżka rowerowa.
Aleja Wojska Polskiego to najdłuższa ulica w Częstochowie, bo ma ponad 15 km długości. Budowę
jej zakończono w 1976 r. Przy jej budowie pracowali m. in. żołnierze – stąd nazwa ulicy. Jest ona
fragmentem DK91, dlatego natężenie ruchu na niej jest ogromne. W sierpniu 2021 r. rozpoczęto
prace  demontażowe przy  estakadzie.  W ramach przebudowy ma powstać nowa estakada,  która
mabyć zadaszona i iluminowana, a w jej sąsiedztwie będą ekrany chroniące przed hałasem. Prace
mają być ukończone w 2023 r.



Zadania dydaktyczne w dzielnicy Raków
Bożena Dobosik, Małgorzata Mitreva, Barbara Tryba, Ilona Wajs-Michałek
STANOWISKO 1 – Plac Orląt Lwowskich

Zadanie 1   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu Częstochowy oraz poniższej mapy podaj nazwy dzielnic sąsiadujących z 
dzielnicą Raków.

dzielnice: ..............................................................................................................................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.1, II.6 SP II. 1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1] 
A. Odszukaj na planie/ mapie miejsce w którym się znajdujesz. Podaj jego nazwę.
........................................................................
B. Podaj nazwy ulic pomiędzy którymi stoisz .....................................................................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SP geografia ZP II.1]
Na podstawie swojej wiedzy lub informacji w Internecie wyjaśnij dlaczego w tej części 
Częstochowy powstał pomnik Orląt Lwowskich. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 4   [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1]
A. Rozpoznaj skałę, z której wykonano pomnik Orląt Lwowskich ................................
B. Jest to skała (właściwe podkreśl) magmowa, osadowa, przeobrażona
C. Określ szacunkową wysokość pomnika ..........................
D. Odczytaj i zapisz kiedy był oddany .............................

Zadanie 5   [SP geografia II.1i 2 SPP geografia ZP II.1]
A. Odczytaj i zapisz łaciński napis na pomniku. Czy wiesz co on oznacza? Jeśli nie sprawdź w 
Internecie.
..............................................................................................................................................................
B. U podstawy pomnika umieszczono cytat z utworu wielkiego poety. Podaj jego imię i nazwisko.
.............................................................
C. Zapisz napisy umieszczone na obelisku pomnika od strony: 
a) północnej ........................................................................................................................................
b) południowej ....................................................................................................................................
c) wschodniej .........................................................................................................................................
d) zachodniej .........................................................................................................................................



Zadanie 6   [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1  ZR II.1 i 6]
Naszkicuj pomnik i jego położenie.
Miejsce na rysunek

Zadanie 7   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
A. Oszacuj powierzchnię placu. .................................
B. Zmierz taśmą mierniczą wymiary placu i oblicz jego powierzchnię.
Miejsce na obliczenia

C. Porównaj wyniki ..............................................................................................................................

Zadanie 8   [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zagospodarowanie Placu Orląt Lwowskich.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Część Pl. Orląt Lwowskich porasta roślinność drzewiasto- krzewiasta. Podkreśl właściwe gatunki 
roślin: lipa, wiąz, wierzba, akacja, śnieguliczka, tulipanowiec, forsycja, bez 

Zadanie 10   [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podkreśl słowa opisujące zabudowę Al. Pokoju i otoczenia placu.
 wysoka/niska, jednorodzinna/wielorodzinna, parterowa/wielokondygnacyjna, zadbana/zniszczona, 
mieszkalna/przemysłowa/usługowa 

Zadanie 11   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Przy Al. Pokoju do 2001 r. naprzeciw Placu Orląt Lwowskich znajdowało się kino „Relaks”. Podaj 
co obecnie znajduje się w tym budynku. ...........................................................

Zadanie 12  [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj trzy funkcje Alei Pokoju:
1. ..............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ..............................................................................................................



Zadanie 13  [SP fizyka I SPP fizyka ZP I]
Wzdłuż linii tramwajowej przebiegają linie wysokiego napięcia, które rozszerzają się lub kurczą się
w zależności od pory roku. Poniższy rysunek przedstawia zjawisko rozszerzalności temperaturowej.
Określ porę roku na każdym z nich i wyjaśnij przyczynę różnic na rysunkach

a)                                                                                    b)
a) .................................................................  b) ..........................................................................
Przyczyny ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................



Bożena Dobosik, Mirosława Trzepizur
STANOWISKO 2 – Skwer Junaków

Zadanie 1   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się przy Skwerze Junaków.
A. Wyjaśnij kto to jest junak (odpowidzi możesz poszukać w Internecie).
...............................................................................................................................................................
B. Zapytaj okolicznych mieszkańców dlaczego to miejsce nazywa się Skwer Junaków
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 2   [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1  ZR II.1 i 6]
Wykonaj szkic przedstawiający Skwer Junaków i jego otoczenie. Na rysunku zaznacz m. in. 
Rezerwat Archeologiczny, linię kolejową, wiadukt, Al. Pokoju i ul. Łukasińskiego.
Miejsce na rysunek

Zadanie 3   [SP przyroda II.1, II.3 SP II. 1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Określ przebieg linii kolejowej i tramwajowej według kierunków świata (możesz posłużyć się mapą
i kompasem).
przebieg linii kolejowej ..........................................................
przebieg linii tramwajowej .....................................................

Zadanie 4   [SP geografia II.1 i 10 SP geografia ZP II.8]
Wiadukt nad linia kolejową jest najdłuższym mostem w Częstochowie. Oszacuj jego długość.
W tym celu policz liczbę przęseł* i ich długość wykorzystując podziałkę krokową.
(*przęsło – powtarzający się człon konstrukcji zawarty między sąsiadującymi podporami)
Uzupełnij dane:
A. liczba kroków między 2 sąsiadującymi podporami: …………………………………………
B. średnia długość 1 kroku: …………………………cm / ………………………………….m
C. długość w metrach między 2 sąsiadującymi podporami:……………………………………..
D. liczba przęseł mostu: …………………………………………………………………………
E. długość mostu:………………………………………………………………………………..

Zadanie 5   [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Opisz zagospodarowanie Skweru Junaków
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….



B. Określ funkcje jakie pełni ten plac
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 6   [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
W pobliżu skweru znajduje się Rezerwat Archeologiczny.
A. Odczytaj w jakie dni i w jakich godzinach jest on czynny.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Określ co można zobaczyć w Rezerwacie.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 7   [SPP geografia ZP I.1 i II.1 ZR  I.1 i II.1]
Ulicą Łukasińskiego do lat 70. XX w jeździł tramwaj. Odszukaj fragmenty szyn tramwajowych i 
określ z czego wykonana była nawierzchnia tej ulicy.
Nazwa skały ................................

Zadanie 8   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj cztery gatunki drzew rosnące przy Skwerze Junaków.
...............................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1] 
Na Skwerze Junaków znajduje się pętla autobusów nr 12 i 19.
A. Uzupełnij tabelę wpisując nazwy końcowych przystanków obu linii oraz dzielnice Częstochowy,
w których się one znajdują.

nr linii końcowy przystanek dzielnica
12
19

B. Chcesz dojechać autobusem MPK na plac Biegańskiego. O której godzinie będzie najbliższy 
autobus i o której powinieneś/powinnaś być na miejscu?
godz. odjazdu ze Skweru Junaków:…………………………………………………………....
godz. przyjazdu na plac Biegańskiego: ……………………………………………………….

Zadanie 10   [SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR  II.1, III.5]
W celu poznania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami w tej części Częstochowy   
wybierz 2 okazy drzew. Na środek liścia każdego z wybranych drzew nalep kawałek taśmy klejącej.
Po chwili odklej ją i przyklej w odpowiednim miejscu tabeli. Zadanie powtórz na stan. 3.
Stanowisko Nazwa drzewa Paski pomiarowe

2

4



Beata Pusz 
STANOWISKO 3 – róg ul. Limanowskiego i Towiańskiego

 Zadanie 1   [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Wykorzystując plan Częstochowy
A. Oblicz długość ul. Limanowskiego
skala planu .....................; długość na mapie ...............; długość w terenie ........................................
B. Podaj nazwę ulicy, z którą łączy się ul. Limanowskiego na południu ..............................
C. Podaj nazwę ulicy równoległej do ul. Limanowskiego przebiegającej bezpośrednio na zachód od
niej.............................................

Zadanie 2   [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji wyjaśnij jak rozumiesz określenie „nie ma tu wielkiej płyty”
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podkreśl z podanych określeń cechy zabudowy tego fragmentu Rakowa:

budownictwo  jednorodzinne,  budownictwo  wielorodzinne,  zabudowa  zwarta,  zabudowa  luźna,
zabudowa wzdłuż ulicy, budynki stojące frontem do ulicy, budynki stojące szczytem do ulicy, nowa
zabudowa, stara zabudowa.

Zadanie 4   [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1 ZR I.1, II.1]
Wymień surowce wykorzystane do budowy domów przy ul. Limanowskiego i Towiańskiego
...........................................................................................................................................................

Zadanie 5   [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1 ZR I.1, II.1]
Ulica Towiańskiego i fragmentarycznie Limanowskiego nie mają asfaltowej nawierzchni. Podaj co
ją tworzy.
Ul. Towiańskiego ...............................................................................................................................
Ul. Limanowskiego ...........................................................................................................................

Zadanie 6   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Na podstawie szyldów podaj przykłady miejsc zaspokajających różne potrzeby mieszkańców
(SP)
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. Podaj jakie usługi rozwinięte są w tej części Rakowa (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 7   [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5  ZR II.1 i 7]
Oceń warunki życia mieszkających tu ludzi. W ocenie uwzględnij:

 standard domów 
 wygląd otoczenia 
 bezpieczeństwo mieszkańców 
 ilość i różnorodność punktów usługowych 
 hałas 
 zanieczyszczenie powietrza 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...



Zadanie 8   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Bloki  wybudowanego  w 1949  roku  osiedla  Raków  I  są  po  stronie  parzystej  (76,  78,  89,  82)
trzykondygnacyjne, a po stronie nieparzystej (35/37, 41/43) trzypiętrowe. Czy „trzykondygnacyjne”
i „trzypiętrowe” oznacza to samo? Odpowiedź uzasadnij.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1 SP geografia II.1 SPP geografia
II.8] 
Kamienice przy ul. Limanowskiego 47 i 49 to domy robotnicze pracowników huty  wybudowane w
latach 1900-1902. Między nimi jest plac zieleni.
A. Podaj jego szacunkowe wymiary i oblicz powierzchnię
długość .....................; szerokość ........................; powierzchnia........................................................
B. rozpoznaj rosnące tu gatunki drzew i krzewów
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 10   [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Osiedle robotnicze w rejonie ul. Okrzei i Limanowskiego nazywane jest Brooklynem. Przeczytaj
poniższy opis.
„Brooklyn -  najludniejsza  z  pięciu  dzielnic  Nowego  Jorku.  Zamieszkuje  ją  około  2,5  mln
mieszkańców. (…) Brooklyn bywa nazywany miastem drzew albo też miastem domów. Bierze się to
z tego, że dzielnica ta jest po prostu jedną wielką "sypialnią" dla mieszkańców, którzy pracują na
Manhattanie a na Brooklynie mieszkają. Natomiast "miasto drzew" wzięło się z dużej liczby parków
znajdującej  się  w tej  dzielnicy.  (…)  Brooklyn  nie  jest  jednolity  ani  etnicznie,  ani  jako  zwarta
aglomeracja. Można go podzielić na wiele części zarówno ze względu na zamożność mieszkańców,
zabudowę czy przynależność etniczną. (…) Większa część Brooklynu to dzielnice mieszkaniowe.
Brooklyn staje się także pierwszym miejscem pobytu dla większości imigrantów, którzy kierują swe
kroki do Nowego Jorku co sprawia, że dzielnica ta ciągle się zmienia i to pod względem etnicznym
jak i kulturowym.”
źródło: www.wikipedia.org

Wyjaśnij dlaczego osiedle robotnicze przy ul. Limanowskiego nazywane jest „Brooklynem”.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 11   [SP geografia II.1, 6 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 5]
Obserwowane domy robotnicze, budowane dla pracowników przemysłu na przełomie XIX i XX
wieku nazywane są domami familijnymi, familokami (na Górnym Śląsku) lub famułami (w Łodzi).
„Ze  względu  na  swoje  znaczenie  historyczne  w  niektórych  miastach  są  obejmowane  opieką
konserwatorską i poddawane renowacji (…) oraz rewitalizacji.”
źródło:www.wikipedia.org

Zaproponuj zmiany, jakie wprowadziłbyś w osiedlu familoków na Rakowie.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Manhattan


Bożena Dobosik
STANOWISKO 4 – ul. Limanowskiego – okolice stadionu RKS Raków

Zadanie 1   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się przy wejściu na stadion RKS Raków. 
A. Podaj jego adres.
...............................................................................................................................................................
B. Określ kierunek przebiegu boiska. ..........................

Zadanie 2   [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Podaj jakim środkami komunikacji miejskiej można dojechać na mecz Rakowa z:
A. Twojej szkoły ..............................................................................
B. Twojego domu ............................................................................
C. Pl. Biegańskiego .........................................................................

Zadanie 3   [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Umówiłeś  się  z  kolegą na placu Biegańskiego o godzinie  18.00.  Korzystając  z  rozkładu jazdy
autobusów sprawdź na przystanku Stadion Raków, o której  godzinie  musisz odjechać i  którym
autobusem aby zdążyć na spotkanie?
Autobus nr ........................................ Godzina odjazdu ....................................

Zadanie 4   [SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1] 
Podaj nr linii autobusowej, którymi można z ul. Limanowskiego można dojechać:
A. do cmentarza komunalnego ...................
B. do dzielnicy Grabówka ........................
C. do dworca PKP Częstochowa Raków ...........................

Zadanie 5   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Rozejrzyj się uważnie i wymień obiekty użyteczności publicznej, które znajdują się w promieniu
100 m.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 6   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1 SP geografia II.2 SPP geografia
ZP II.1] 
W pobliżu kościoła św. Floriana jest skwer.
A. Kto jest jego patronem? …………………………………………………………………………..
B. Poszukaj w Internecie informacji kim on był.
………………………………………………………………………………………………………..
C. Rozpoznaj 4 gatunki rosnących na nim drzew.
...............................................................................................................................................................

Zadanie 7   [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu skweru. Przez ok. 4 min. wsłuchaj się uważnie w odgłosy otoczenia. 
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 8   [SP przyrod II.1 i 3 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1]
Określ jaką rolę pełni ten skwer w życiu mieszkańców tej części Rakowa.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR  II.1, III.5]
Określ stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wykonując czynności identyczne jak w
zad. 10 na stanowisku 2. Porównaj uzyskane wyniki.
................................................................................................................................................................

Zadanie 10   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1 i 2]
Naprzeciw stadionu znajduje się wybudowane w latach 50. XX w osiedle Raków II. Opisz jego
wygląd.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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 obecnym 
zagospodarowaniem tej części miasta i przedstaw zmiany.



Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 5 – ul. Łukasińskiego domy majstrowskie

Zadanie 1   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Znajdujesz się na ulicy Łukasińskiego przy domach majstrowskich pochodzących z początku XX 
w.
A. Zlokalizuj miejsce, w którym jesteś na planie miasta
B. Korzystając z planu i/ lub obserwacji podaj trzy obiekty użyteczności publicznej znajdujące się 
w pobliżu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z mapy topograficznej lub planu miasta oblicz odległość jaką należy przejść od 
miejsca, w którym jesteś do Rezerwatu Archeologicznego.
Skala planu .................................................
Odległość na planie ...................................
Odległość w terenie ..............................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Przyjrzyj się uważnie ukształtowaniu terenu i korzystając z kompasu (busoli) lub planu podaj, w 
którym kierunku teren się podnosi .....................
B. Jak poradzono sobie z nachyleniem terenu przy budowie domów majstrowskich? (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 4   [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1  ZR II.1 i 6]
Przedstaw rozmieszczenie i ustawienie domów majstrowskich na szkicu.
Miejsce na rysunek

Zadanie 5   [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podkreśl z podanych cech te, które dotyczą domów majstrowskich:

drewniane, zbudowane z cegły, zbudowane z wapienia, parterowe, piętrowe, kwadratowe, 
prostokątne, otynkowane, nieotynkowane, dwuspadowe dachy, płaskie dachy.



Zadanie 6   [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1 i 7]
A. Ocen wygląd i stan domów majstrowskich
...............................................................................................................................................................
B. Porównaj wygląd zewnętrzny domów majstrowskich i domów robotniczych przy ul. 
Limanowskiego (stan.3)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 7   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1 SP geografia II.1]
Obok domów majstrowskich znajduje się skwer.
A. Oszacuj jego wielkość ......................................................................................................................
B. Rozpoznaj rosnące na nim drzewa ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................
C. Określ ich przypuszczalny wiek i średnią wysokość
wiek .................................; wysokość ...................................…
D. Podaj jakie funkcje pełni ten skwer.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 8   [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Naprzeciw domów majstrowskich stoi budynek najstarszej szkoły podstawowej w Częstochowie,
która zbudowana była na początku XX w. jako szkoła fabryczna.
A. Podaj jej obecną nazwę
................................................................................................................................................................
B. Podaj adres szkoły
................................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie własnej wiedzy lub różnych źródeł (np. Internetu) przyporządkuj charakterystykom
postaci patronów ulic Rakowa wybierając z podanych poniżej nazwisk:
Patroni:  Józef  Gaczkowski,  Bolesław  Limanowski,  Walerian  Łukasiński,  Leon  Mirecki,  Stefan
Okrzeja.
A. Działacz niepodległościowy i robotniczy (1886 – 1905). Członek PPS. Skazany na karę śmierci i
stracony w Cytadeli Warszawskiej. ..............................................................
B.  Historyk,  publicysta  i  działacz  ruchu  socjalistycznego  (1835  –  1935).  Był  senatorem
Rzeczpospolitej. ........................................................
C.  Działacz  niepodległościowy (1786 –  1868).  spędził  w więzieniu  44  lata.  Zmarł  w twierdzy
Szlisselburskiej w Rosji. ...............................................



Bożena Dobosik, Barbara Tryba
STANOWISKO 6 – pałac Handtkego

Zadanie 1   [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Znajdujesz się przed pałacem Handtkego. Podaj:
A. jego adres ........................................................................................................................................
B. co się obecnie w nim mieści ...........................................................................................................

Zadanie 2   [SPP plastyka ZP I]
Podkreśl właściwą odpowiedź. Pałac wybudowano w stylu:
a) gotyckim
b) renesansowym
c) neobarokowym
d) klasycystycznym

Zadanie 3   [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz położenie pałacu i jego otoczenie.
Położenie ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Otoczenie ...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 4   [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 5   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Rozpoznaj 4 gatunki drzew rosnących w parku
................................................................................................................................................................
B. Określ ich przybliżony wiek ...................................................................................................

Zadanie 6   [SP przyrodaII.3 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
W parku jedno z drzew od 1989 r. było pomnikiem przyrody. Niestety to drzewo obumarło.

A. Odszukaj je i podaj jego nazwę.
…………………………………………………
B. Sprawdź w Internecie jak wyglądają liście 
tego gatunku drzewa. Wykonaj rysunek liścia.
C. Korzystając z Internetu sprawdź gdzie w 
Częstochowie można zobaczyć ten gatunek 
drzewa.
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………...



Zadanie 7   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
A. Podaj szacunkowe wymiary parku ..............................................................................................
B. Oblicz jego powierzchnię. Wynik podaj w m² i arach.

Powierzchnia ............................................................

Zadanie 8   [SP przyroda  II.1 i 2 SP biologia I.1]
Dokonaj obserwacji jednego wybranego gatunku drzew i uzupełnij tabelę.
Pokrój drzewa
Narysuj ołówkiem lub kredką  ogólny 
pokrój uwzględniając wysokość i grubość 
pnia.

Nazwa gatunku 

drzewa ...............................

Liść, nasiono lub owoc
Miejsce na wklejenie liścia, nasiona lub 
niewielkiego owocu.

Odcisk kory
Opis lub odcisk kory

Wygląd kory (barwa, wzór).......................

.......................................................................

Wysokość drzewa: .....................................

Grubość pnia na wysokości 130 cm ..........m
(centymetrem krawieckim lub taśmą mierniczą)

Długość liścia ................................. cm

Powierzchnia jednego liścia ...................cm²

Zadanie 9   [SPP geografia ZP II.8 ZR II.1 SPP matematyka ZP I]
Odszukaj w pobliżu pałacu płaskie nasłonecznione miejsce.
A. Zmierz długość cienia kolegi/koleżanki ............................
B. Zanotuj godzinę pomiaru. ......................... i jego/jej wzrost .........................
C. Korzystając z funkcji trygonometrycznych oblicz wysokość Słońca nad horyzontem w 
momencie pomiaru.

Wysokość Słońca .................................
Uwaga!
Możesz również odczytać wysokość Słońca nad horyzontem z rysunku trójkąta przedstawiającego 
w skali wysokość osoby i długość cienia.



Bożena Dobosik, Małgorzata Mitreva
STANOWISKO 7 – ul. Okrzei – kościół św. Józefa

Zadanie 1   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
Znajdujesz się na wzgórzu Raków (271 m npm) na ul. Okrzei. Korzystając z planu miasta (mapy
topograficznej) i kompasu podaj:
A. Czy jest to najwyżej położone miejsce w granicach administracyjnych Częstochowy ?
(skreśl błędne)       TAK/NIE,
B. W którym kierunku od tego miejsca znajdują się:

 Twój dom .................
 Twoja szkoła ............
 Jasna Góra .................
 Stadion RKS Raków ...............

Zadanie 2   [SPP geografia ZP I.1 i 4 ZR I.1 i 2]
Wzgórze Raków jest wzniesieniem ostańcowym. Podaj nazwę skały, z której jest zbudowane.
.........................................................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.1 SP geografia I.1, II.1 SPP geografia I.1, II.1]
A.  Podaj pod jakim wezwaniem jest kościół przy którym się znajdujesz 
………………………………………………………………………………………………………..
B. Jakich surowców i innych materiałów użyto do jego budowy?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Które z nich były wydobywane na terenie Częstochowy?
................................................................................................................................................................
D. Określ ekspozycję fasady kościoła. ................................

Zadanie 4   [SP przyroda SP geografia II.1 i 8 ]
Wykonaj szkic fasady kościoła.
Miejsce na rysunek

Zadanie 5   [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Przyjrzyj się otoczeniu i podaj jakie funkcje pełni ta część Rakowa. Uzasadnij swoją odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Zadanie 6   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1] 
Znajdujesz się przy ogródkach działkowych. 
A. Zlokalizuj to miejsce na planie miasta.
B.  Korzystając  z  atlasu  do  rozpoznawania  roślin,  własnej  wiedzy  oraz  ewentualnej  pomocy
właścicieli działek podaj nazwy roślin ozdobnych oraz drzew i krzewów owocowych uprawianych
na terenie działek. Wyniki zestaw w tabeli.

Drzewa i krzewy owocowe Rośliny ozdobne

Zadanie 7   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A.  Czy  na  działkach  uprawiane  są  warzywa  i  inne  owoce  (poza  drzewami  i  krzewami
owocowymi)? ......................
B. Jeśli tak podaj ich nazwy
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 8   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Określ  przybliżone wymiary przeciętnej działki i oblicz jej powierzchnię. Wynik podaj w m² (SP,
SPP) i arach (SPP)
wymiary ............................................. powierzchnia ....................  m² ............................ a

Zadanie 9   [SP przyroda I.5, II.5 SP geografia II.1 i 4]
Na podstawie obserwacji w własnej wiedzy określ jaką rolę pełnią ogródki działkowe w przyrodzie
i życiu człowieka
Rola w przyrodzie ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Rola w życiu człowieka .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Bożena Dobosik
STANOWISKO 8 – róg Al. Pokoju i Al. Wojska Polskiego

Zadanie 1   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
Aleja  Wojska Polskiego stanowi w tym miejscu granicę między dwoma dzielnicami Częstochowy.
Korzystając z własnej wiedzy lub planu miasta podaj ich nazwy.
..............................................................................................................................................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
Wykorzystując kompas lub busolę określ kierunek przebiegu:
A.  Alei Wojska Polskiego ............................; B. Al. Pokoju  ........................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając  z  planu miasta  lub  mapy topograficznej  oblicz  długość  Al.  Pokoju  od Al.  Wojska
Polskiego do linii kolejowej.
Skal planu (mapy).................................... odległość na planie (mapie) ......................
długość ulicy w terenie ................ 

Zadanie 4   [SP geografia II.1,2 i 5 SPP geografia ZP II.ii.2, 5 i 8  ZR II.1 i 7]
Zaobserwuj ruch uliczny. 
A. Która z ulic - Al. Pokoju czy Al. WP jest bardziej ruchliwa? Wyjaśnij dlaczego
ulica ………………………………...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Wskaż najczęstsze pojazdy jeżdżące Al. Pokoju podkreślając z podanych poniżej.

1. samochody osobowe
2. samochody ciężarowe i TIR-y
3. autobusy MPK, PKS, autokary itp.
4. motocykle
5. inne pojazdy

C. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców i 
środowisko przyrodnicze. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena ……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
D.  Obecnie  trwa  budowa  nowej  estakady.  Wyszukaj  w  Internecie  informacje  jak  będzie  ona
wygladała. Przedstaw jakie będą zastosowane w tej inwestycji zabezpieczenia przed hałasem.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 5   [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj trzy ważne funkcje tej części Częstochowy
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 6   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Rozejrzyj się uważnie i podaj na podstawie szyldów cztery przykłady miejsc zaspokajających różne
potrzeby mieszkańców.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Zadanie 7   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Wzdłuż Al. Pokoju rosną drzewa. Podaj ich nazwę i określ przybliżony wiek.
Drzewa ..............................  wiek .....................................

Zadanie 8   [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5  ZR II.1 i 7]
Podaj zalety i wady mieszkania w tej części dzielnicy Raków
Zalety .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wady ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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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,
społ-gospodar i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień.
5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w
różnych regionach świata.
6.  Stawianie  pytań,  formułowanie  hipotez  oraz  proponowanie  rozwiązań  problemów  dotyczących
środowiska geograficznego.
7. Podejmowanie nowych wyzwań oraz racjonalnych działań prośrodowiskowych i społecznych.
8. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.
9. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.
10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym.
III. Kształtowanie postaw.

1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań geograficznych.
2.  Łączenie  racjonalności  naukowej  z  refleksją  nad  pięknem i  harmonią  świata  przyrody oraz  dziedzictwem
kulturowym ludzkości.
3.  Przyjmowanie  postawy  szacunku  do  środowiska  przyrodniczego  i  kulturowego  oraz  rozumienie  potrzeby
racjonalnego w nim gospodarowania.
4.  Rozwijanie  w  sobie  poczucia  tożsamości  oraz  wykazywanie  postawy  patriotycznej,  wspólnotowej  i
obywatelskiej.
5. Kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa
przyrodn  i  kulturow  własnego  regionu  i  Polski,  krajobrazów Polski,  walorów  przyrodniczych,  kulturowych,
turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej).
6.  Kształtowanie  pozytywnych  -  emocjonalnych  i  duchowych  -  więzi  z  najbliższym  otoczeniem,  krajem
ojczystym, a także z całą planetą Ziemią.
7.  Rozwijanie  zdolności  percepcji  najbliższego  otoczenia  i  miejsca  rozumianego  jako  "oswojona"  najbliższa
przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia.
8.  Rozwijanie  postawy  współodpowiedzialności  za  stan  środowiska  geograficznego,  kształtowanie  ładu
przestrzennego oraz  przyszłego  rozwoju  społeczno-kulturowego i  gospodarczego "małej  ojczyzny",  własnego
regionu i Polski.



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

GEOGRAFIA – szkoła ponadpodstawowa ZP (Dz.U. z 2018 r poz.467)
I. Wiedza geograficzna.

1. Poznawanie terminologii geograficznej.

2. Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji geograficznej.

3. Poznanie zróżnicowania środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych oraz 
ich uwarunkowań i konsekwencji.

4. Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-
gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

5. Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz wzajemnych 
zależności w systemie człowiek - przyroda.

6. Rozumienie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa 
kulturowego.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

1. Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, fotografii, zdjęć 
lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania
informacji geograficznych.

2. Interpretowanie treści różnych map.

3. Identyfikowanie relacji między poszczególnymi elementami środowiska geograficznego (przyrodniczego, 
społeczno-gospodarczego i kulturowego).

4. Formułowanie twierdzeń o podstawowych prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska 
geograficznego.

5. Ocenianie zjawisk i procesów politycznych, społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w 
Polsce i w różnych regionach świata.

6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym.

7. Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian społeczno-
kulturowych 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.


