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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 28 marca 2008 r. odbyły się w dzielnicy Północ i
Tysiąclecie 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 Północ ma około 5 km długości, a w dzielnicy Tysiąclecie
8 km. Opracowane zadania mogą być wykonywane w ramach ćwiczeń terenowych z przyrody, czy
geografii. Przewidywany czas wykonania wszystkich zadań na trasie w dzielnicy Północ to ca 4
godzin lekcyjnych, a w dzielnicy Tysiąclecie 5 godzin.
. 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 mapą, planem miasta i innymi
źródłami informacji, „za i przeciw”, ćwiczenia techniczne.
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: kompasy, mapa topograficzna np. „Częstochowa Północ” w skali 1: 10 000 , plan Częstochowy, karty pracy z zadaniami, klucz lub przewodnik do
oznaczania roślin, przewodnik do rozpoznawania ptaków, taśma miernicza, notatnik, przybory do
rysowania, taśma klejąca, skala porostowa.
W 2022 r. polecenia zadań zostały przystosowane do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia
nowej podstawy programowej z przyrody, geografii i biologii. Każdemu zadaniu przypisano
odpowiednie wymagania ogólne. Uaktualniono także opisy stanowisk. Zamieszczono również
wymagania ogólne (cele kształcenia) w podstawie programowej przyrody i geografii.

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Północ
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 Północ i Tysiąclecie leżą w Obniżeniu Górnej Warty oraz na Wyż. Wieluńskiej.
Rzeka Warta skręcając na obszarze miasta w kierunku wschodnim wyznacza granicę między Wyż.
Częstochowską i Wyż. Wieluńską. Granicę między Wyż. Częstochowską a Obniżeniem Górnej
Warty stanowi kuesta, czyli próg strukturalno-denudacyjny. Próg rozwinął się na wychodniach
odpornych wapieni górnojurajskich np. na Złotej Górze (40 m). W sąsiedztwie kuesty występują
góry świadki zbudowane z wapieni np. wzniesienia Jasnej Góry, Błeszna, Ostatniego Grosza.
Dzielnica Północ jest jedną z młodszych dzielnic miasta. Jednocześnie jest najludniejszą
dzielnicą, zamieszkałą przez 27 tys mieszkańców. Granicami dzielnicy są: Promenada Niemena,
ulice Kisielewskiego, Dmowskiego, Kurzeby i Brata Alberta oraz trasa DK91. Od wschodu Północ
graniczy z Wyczerpami, a od zachodu z Kiedrzynem. Zaprojektowana została pod koniec lat 70.
XX w., a pierwszy blok oddano w 1980 r. (ul. Gajcego 6). W okresie PRL-u nazwana była dzielnicą
Manifestu Lipcowego. W obrębie dzielnicy wyróżniane są 4 jednostki oznaczone literami A – D.
Poszczególne jednostki osiedlowe (A, B, C) otrzymały nazwy: „Osiedle Młodych”, „Przodowników
Pracy” i „Budowlanych”. Najmłodsza jednostka D powstała w latach 1984–87.
W tej dzielnicy wyraźnie dominuje zabudowa wielorodzinna (czteropiętrowe bloki oraz
wieżowce). Zabudowa jednorodzinna rozwinęła się w północnej części dzielnicy. Osie
komunikacyjne dzielnicy stanowią: al. Wyzwolenia (wschód–zachód) oraz ul. Fieldorfa-Nila
(północ–południe). W latach 2012–15 realizowano prace przy tzw. korytarzu północnym łączącym
ul. Pileckiego z węzłem na DK91 (Aleja Marszałkowska). Na terenie Północy znajdują się 3 parafie
kościoła rzymskokatolickiego: NMP Częstochowskiej (erygowana w 1995 r.), św. Maksymiliana
Kolbego (erygowania w 1987 r.) i św. Jana Kantego (erygowana w 1987 r.) i kilka palcówek
oświatowych – przedszkoli i szkół podstawowych. Przy Szkole Podstawowej nr 50 (ul.
Starzyńskiego 10) znajduje się (od 2008 r.) centrum sportowe, a przy Szkole Podstawowej nr 48,
(ul. Schillera 5) i Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Baczyńskiego 2a) funkcjonują kryte pływalnie.Na
terenie dzielnicy położone jest również Centrum Handlowe M1.

Stanowisko 1 (Promenada – amfiteatr)
Promenada Czesława Niemena jest aleją spacerową prowadząca od ul. Kiedrzyńskiej do
Lasku Aniołowskiego. Ma 1700 m długości. Została wybudowana częściowo na terenach, które do
1939 r. zajmowała Żydowska Ferma Ogrodnicza. Większość rozpoczętych w 1973 r. prac wykonali
mieszkańcy Częstochowy w ramach czynów społecznych. Do użytku została oddana w 1974 r.
Mieszkańcy w wybrali dla niej nazwę Promenada XXX-lecia PRL. Od 2004 r. nosi imię Czesława
Niemena.. Na całym odcinku towarzyszy jej ścieżka rowerowa. Zieleń jest ważnym atutem
Promenady. Wzdłuż promenady rosną lipy i głogi. W pobliżu mostu nad ul. Fieldorfa-Nila znajduje
się amfiteatr, skatepark i tor rowerowy. Na przełomie XX i XXI w. tereny rekreacyjne przy
Promenadzie znacząco zmodernizowano i rozbudowano. W 2009 r. praktycznie wybudowano od
nowa amfiteatr. Powstały również boiska do piłki nożnej i koszykówki,
Stanowisko 2 (Promenada – skraj Lasku Aniołowskiego)
Las Aniołowski to największy kompleks zieleni w mieście. Zajmuje obszar 65 ha. Graniczy
od zachodu bezpośrednio z jednostkami C i D dzielnicy Północ, izolując je od trasy DK91. Od
północy styka się z kompleksem leśnym Gór Kawich. W 1996 r. rozpoczęto prace przy pielęgnacji
lasu. W 2008 r. rozpoczęto prowadzenie prac porządkowych – utwardzono wówczas ścieżki oraz
przeprowadzono wycinkę niektórych drzew, postawiono nowe ławki i kosze na śmieci. W pobliżu
wejścia do lasku z Promenady w 2019 r. postawiono tężnię solankową.
Nasadzenia
.
na terenie dawnego poligonu rozpoczęto w 1960 r. Wykształcił się tu las o
charakterze inicjalnego grądu. Duży udział w drzewostanie ma lipa drobnolistna i jawor z
domieszką olchy czarnej i dębu szypułkowego. W południowo-wschodniej części dominuje brzoza
brodawkowata, a w częśći śodowej duzy udział ma modrzew europejski.1 W 2009 r. wyznaczono w
Lesie Aniołowskim przyrodniczą ścieżkę edukacyjną. Obejmuje ona 21 stanowisk, a jej początek z
tablicą informacyjną znajduje się przy wejściu do lasu z Promenady.
W 2006 r. przeprowadzona była akcja rozminowywania Lasku Aniołowskiego. Saperzy
znaleźli na jego terenie prawie 900 pocisków artyleryjskich, 1000 granatów moździerzowych i 500
zapalników. Większość pochodziła z okresu po II wojnie światowej. Prawdopodobnie część z nich
została przywieziona tutaj w wyniku rozminowywania Częstochowy. Znalezione pociski zostały
zdetonowane na „pustyni” koło Siedlca.
Na Aniołowie jeszcze przed I wojną światową powstał poligon dla wojsk rosyjskich
stcjonujących w koszarach przy ul. Szkolenej (obecnie Dąbrowskiego). Po 1918 r. szkoliły się tam
jednostki 7 Dywizji Piechoty. Po II wojnie światowej do lat 50. ćwiczyli tam żołnierze Wojska
Polskiego.
Skraj Lasu Aniołowskiego przy Promenadzie znajduje się na wys. 250 m npm. Wzdłuż
Promenady i lasu prowadzi Krzepicki szlak rowerowy (czarny).
Stanowisko 3 (pętla przy ul. Kukuczki – skraj Lasku Aniołowskiego)
Teren położony jest na 270 m npm i wyraźnie obniża się w kierunku południowym. W
bliskim sąsiedztwie lasu znajdują się bloki jednostki C oddzielone od niego ul. Kukuczki i pasem
zieleni. siedziska. Przy ul.Kukuczki mają pętlę autobusy MPK linii 15 i 124.
Zgodnie z planami UM zmianie ulega drzewostan Lasku Aniołowskiego. Wycinane są m.
in. topole, a wprowadzane są drzewa iglaste – daglezja i jodła. Drzewa iglaste - zwłaszcza zimą
będą skutecznie chronić przed hałasem dochodzącym z trasy szybkiego ruchu. Zgodnie z planami
UM cały kompleksu lasu podzielono na trzy części. Południowa część jest typowo parkowa,
środkowa leśno-parkowa, a północna wyłącznie leśna.
Stanowisko 4 (pętla tramwajowa ul. Fieldorfa-Nila)
Głównymi osiami komunikacyjnymi Północy są Al. Wyzwolenia i ul. Fieldorfa-Nila. Dzielą
one Północ na 4 jednostki – A, B, C i D. Pętla tramwajowa położona jest przy ul. Fieldorfa – Nila
między jednostkami A i B. Decyzję o wybudowaniu w Częstochowie linii tramwajowej podjęto w
1950 r. wraz z decyzją o rozbudowie huty na Rakowie i budowie tzw. „osi pracy”. Pierwszy
tramwaj wyjechał w 1959 r. Odcinek przedłużający linię od ul. Kiedrzyńskiej na Północ oddano do
użytku w 1984 r. Był to ponadkilometrowy odcinek w ul. Wyzwolenia, a także tunel pod
1 Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic s.78

skrzyżowaniem ul. Wyzwolenia z ul. Michałowskiego.
Stanowisko 5 (otoczenie Szkoły Podstawowej nr 50)
Budynek Szkoły Podstawowej nr 50 zlokalizowany jest w jednostce C dzielnicy Północ przy
ul. Starzyńskiego. Jest to największy pod względem kubatury budynek szkoły w Częstochowie.
Powstał w latach 80-tych XX w, czyli w okresie drugiego wyżu demograficznego w Polsce. Szkoła
ma bardzo duży plac z boiskami sportowymi. Część placu szkolnego przeznaczono na miasteczko
rowerowe. W tej części dzielnicy Północ znajduje się tor speedrowerowy, na którym rozgrywane są
zawody sportowe – także rangi międzynarodowej.
Stanowisko 6 (ul. Sojczyńskiego/kładka nad al. Marszałkowską)
Na obrzeżach jednostki C (na północ od ul. Sosabowskiego) powstało szereg domów
jednorodzinnych tworząc osiedle Kawie Góry. Przylega ono bezpośrednio do lasu porastającego
Kawie Góry. Obecne ulice to dawne drogi polne i ścieżki w większości do dziś nie mające
asfaltowej nawierzchni. W 2013 r. ukończono tzw. korytarz północny i oddano do użytku al.
Marszałkowską. Osiedle Kawie Góry połączone są z jednostką C kładką nad nią. Teren wznosi na
wys. 280- 285 m n.p.m.
Stanowisko 7 (Kawie Góry)
Kawie Góry to wzniesienia o maksymalnej wysokości 294,7 m npm występujące w
północnej części miasta powstałe w wyniku akumulacji fluwioglacjalnej (kem). Ich teren wznosi się
o 40 m wyżej od centrum miasta i tylko 20 m niżej od G. Ossona – najwyższego punktu na terenie
Częstochowy.. Znaczny ich obszar jest zalesiony. Dominującymi gatunkami drzew są .... W lesie
żyją m. in. sarny, zające oraz wiewiórki. W centrum lasu znajdują się dwa zbiorniki retencyjne
przedsiębiorstwa Wodociągi Częstochowskie S.A. o łącznej pojemności 10 000 m3.
Zasilane są one z ujęcia Wierzchowisko. Zbiorniki zapewniają odpowiednią ilość wody m.in.
mieszkańcom Północy i Tysiąclecia.

Ryc. 2 Morfologia Kawich Gór
źródło: Częstochowa 1:10 000 Główny Geodeta Kraju Warszawa 1996

Stanowisko 8 (skwer przy Szkole Podstawowej nr 48)
Szkoła Podstawowa nr 48 znajduje się w jednostce B przy ul. Schillera. Centralna część tej
części dzielnicy Północ między ul. Schillera i Bacewicz jest niezabudowana. Zajmuje ją rozległy
skwer z różnorodną roślinnością, ławkami dwoma placami zabaw dla dzieci oraz siłownią na
powietrzu. Teren łagodnie obniża się do ok. 265 m n.p.m. W pobliżu znajduje się kościół pw. NMP
Częstochowskiej. Pomiędzy skwerem a Al. Wyzwolenia zlokalizowane są liczne sklepy i inne
usługi.

Zadania dydaktyczne w dzielnicy Północ
Bożena Dobosik
STANOWISKO 1 – Promenada amfiteatr
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na Promenadzie w pobliżu amfiteatru i skateparku.
A. Odszukaj miejsce swojego pobytu na planie lub mapie miasta.
B. Oszacuj „na oko” ile m jest do końca Promenady i Lasku Aniołowskiego.
odległość .............. m
C. Oblicz tę odległość korzystając ze skali planu/mapy
odległość na planie/mapie ......................... skala planu/mapy ....................................
odległość w terenie ........................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Dzielnica Północ składa się z 4 części nazywanych jednostkami – A, B, C i D. Jednostka A jest
najstarsza, a D najmłodsza. Granicami jednostek są ulice Fieldorfa-Nila oraz Al. Wyzwolenia.
Na podstawie analizy planu miasta oraz obserwacji podaj:
A. do której jednostki należą najbliższe bloki? ......................
B. nazwę jednostki przylegającej do Lasku Aniołowskiego i Promenady ................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 SPP ZP geografia II.1]
Na podstawie obserwacji podaj jakie funkcje pełni Promenada i jej najbliższe otoczenie
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Zokalizuj amfiteatr na mapie topograficznej

źródło: Mapa topograficzna Polski Częstochowa – Os. Północ 1: 10 000, 1996

B. Na podstawie mapy i oberwacji przedstaw co zmieniło się w otoczeniu amfiteatru po 1996 r.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
C. Podpisz na mapie ogródki działkowe i ul. Fieldorfa-Nila.
Zadanie 5 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
Znajdujesz się na moście nad ulicą Fieldorfa - Nila. Dobierz sobie drugą osobę do wykonania tego
zadania.
A. Przez 10 minut policzcie przejeżdżające w obie strony ulicą Fieldorfa-Nila pojazdy. Następnie
oblicz ile samochodów przejedzie w obie strony tą ulicą w ciągu 12 godz. zakładając, że będzie
podobne natężenie ruchu
liczba samochodów w ciągu 10 min. w kierunku Północy................, w kierunku cmentarza.............
Miejsce na obliczenia:

B. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców i
środowisko przyrodnicze. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena ……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
Korzystając z kompasu lub zorientowanej mapy/planu podaj, w jakim kierunku od mostu na
Promenadzie położone są:
A. ogródki działkowe .................
B. Szkoła Podstawowa nr 54 ................
C. kościół pw. św. Jana Kantego .................
D. kościół pw. św. Wojciecha ...............
Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Stojąc na moście nad ul. Fieldorfa-Nila spójrz w kierunku południowo-wschodnim. Opisz
obserwowany fragment panoramy Częstochowy i jej okolic.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Krajobrazem nazywamy środowisko geograficzne jakiegoś terenu o charakterystycznych dla niego
cechach.
Krajobraz który obserwujesz jest (podkreśl właściwą odpowiedź)
A. monotonny
B. nieco zróżnicowany
C. zróżnicowany
D. bardzo zróżnicowany
Uzasadnij swój wybór ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 9 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Podaj nazwy dwóch gatunków drzew rosnących wzdłuż Promenady.
.............................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SPP geografia ZP I.5, II.8 ZR I.2, II.1 SPP matematyka ZP I]
A. Zadanie to wykonajcie w parach. Zmierz długość cienia Twojej koleżanki/Twojego kolegi.
Znając jej/jego wzrost i korzystając z funkcji trygonometrycznych oblicz wysokość Słońca nad
horyzontem w momencie dokonywania pomiaru. Możesz również odczytać wysokość Słońca nad
horyzontem z rysunku trójkąta przedstawiającego w skali wysokość osoby i długość cienia.
Data i godzina pomiaru ...............................
długość cienia ......................... wzrost osoby .......................
Miejsce na rysunek i obliczenia

wysokość Słońca .......................
B. Wyjaśnij jak zmieniłaby się wysokość gdyby pomiar wykonywany był o tej samej godzinie, ale
w innych porach roku.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bożena Dobosik
STANOWISKO 2 - Promenada – skraj Lasku Aniołowskiego
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 i 8]
Znajdujesz się na końcu promenady przy Lasku Aniołowskim. Zlokalizuj miejsce, w którym jesteś
na mapie lub planie miasta.
A. Korzystając z planu/mapy oblicz długość Promenady
skala planu/mapy .......................... długość na planie/mapie .................................
długość w terenie ................................
B. Oblicz ile czasu zająłby Ci spacer promenadą gdybyś szedł z prędkością 4km/h
Miejsce na obliczenia:

Zadanie 2 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Posługując się kompasem podaj azymut następujących obiektów:
A. kościół pw. św. Jana Kantego ..................
B. pętla autobusowa przy ul. Kukuczki ................
C. most na Promenadzie nad ul. Fieldorfa-Nila ..................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Zaznacz na mapie topograficznej z zad. 4 stanowisko 1 tężnię solankową.
B. Wiedząc, że poziomice ciągłe na tej mapie poprowadzone są co 5 m (pogrubione co 10 m) podaj
o ile obnizył się teren między mostem nad ul. Fieldorfa-Nila a tężnią.
…………………………………….
C. Wyjaśnij na podstawie własnej wiedzy lub informacji z Internetu na czym polega działanie tężni
na zdrowie człowieka.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Przyjrzyj się uważnie rosnącym w lesie drzewom i krzewom.
A. Podaj nazwę dominującego gatunku drzewa ............................
B. Posługując się kluczem do oznaczania roślin i/lub własną wiedzą podaj nazwy rosnących w lesie
dwóch innych gatunków drzew i dwóch krzewów.
drzewa: ........................................................................................
krzewy: ........................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu. Przez 3 - 4 min. wsłuchaj się uważnie w otaczającą Cię przyrodę.
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 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia Zr II.1]
Uzasadnij na podstawie obserwacji, że w tej części Częstochowy można uprawiać turystykę
rowerową.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia III.3 i 7 SPP geografia ZP III.5 i 7 ZR III.5]
Przedstaw propozycje zagospodarowania niezabudowanego obszaru pomiędzy Promenadą, blokami
przy ul. Kukuczki i budynkiem SP nr 54
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Uzasadnij, że Lasek Aniołowski to park leśny.
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 9 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Uzasadnij trzema argumentami, że Lasek Aniołowski pełni ważną rolę w życiu mieszkańców
Częstochowy.
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.2 SPP geografia ZP II.1, III.7]
Znajdujesz się przy tablicy informującej o przyrodniczej ścieżce edukacyjnej w Lesie Aniołowskim.
A. Podaj:
a. ile tablic przyrodniczych umieszczono na ścieżce edukacyjnej ………………….
b. co jest tematem najbliżej położonej tablicy
…………………………………………………………………………………………………………
c. nr tablicy, na której przedstawiono charakterystykę drzewostanu Lasu Aniołowskiego ………….
B. Oceń prawdziwość poniższych zdań wstawiając znak X w odpowiednie miejsce.
Prawda
Fałsz
Las Aniołowski położony jest na Wyżynie Częstochowskiej.
Na terenie dzisiejszego Lasu Aniołowskiego był poligon wojskowy.
Gleby w Lesie Aniołowskim wytworzyły się na osadach polodowcowych.
Najwyżej wzniesiona jest północna część lasu.
Kawie Góry są częścią Lasu Aniołowskiego.
Zadanie 11 [SPP geografia ZP II.1 i 8]
Odczytaj z tablicy jaki obszar zajmuje Lasu Aniołowski i oblicz jego powierzchnię na mapie w
skali 1: 10 000. Zapisz obliczenia.

Powierzchnia na mapie ………...cm2

Zadanie 12 [SP przyroda II.3, III.4 SP geografia II.2, III.1 SPP geografia ZP II.1]
Na końcu Promenady umieszczona jest tablica informująca o pewnej inicjatywie.
A. Czego ona dotyczy?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
B. Czy wziąłbyś/wziełabyś udział w proponowanych spotkaniach? Zaznacz swój wybór.
□ TAK
□ NIE
Uzasadnij swoją decyzję.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 13 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i 6]
Wejdź główną alejką w głąb lasu na odległość ok. 50 m. Po lewej stronie zobaczysz wyraźną
wklęsłą formę terenu.
A. Oszacuj jej wymiary (długość, szerokość, głębokość). Przedstaw jej lokalizację i wymiary na
szkicu.
Miejsce na rysunek

B. Określ czy jest to forma naturalna, czy sztuczna (antropogeniczna) oraz w jaki sposób
prawdopodobnie powstała (SPP)
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 14 [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)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bożena Dobosik
STANOWISKO 3 - pętla tramwajowa – ul. Fieldorfa Nila
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP ZP II.1]

źródło: www.wikipedia.pl
Znajdujesz się w centralnej części dzielnicy Północ. Podpisz ją na mapie literą P. Z podanych
dzielnic wybierz te, z którymi Północ sąsiaduje i podpisz je na mapie.
Dzielnice: Grabówka, Kiedrzyn, Mirów, Śródmieście, Tysiąclecie, Wyczerpy
Zadanie 2 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Dzielnica Północ składa się z 4 części nazywanych jednostkami – A, B, C i D. Jednostka A jest
najstarsza, a D najmłodsza. Granicami jednostek są ulice Fieldorfa-Nila oraz Al. Wyzwolenia.
Jednostka A rozciąga się między promenadą, Al. Wyzwolenia i ul. Fieldorfa-Nila. Po drugiej
stronie Al. Wyzwolenia jest jednostka B. Pomiędzy jednostką A i Lasem Aniołowskim jest jednostka
D.
Zorientuj plan lub mapę Częstochowy i uzupełnij zdania:
A. Wzdłuż linii tramwajowej biegnie granica między jednostkami ........ i ..........
B. SP nr 50 przy ul. Starzyńskiego jest w jednostce .........
C. Kościół św. Jana Kantego jest w jednostce ........
D. Stojąc na pętli tramwajowej z twarzą zwróconą w kierunku wschodnim widzisz jednostki ......
i .......
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Spogladając w kierunku wschodnim na przedłużeniu Al. Wyzwolenia dostrzeżesz Lasek
Aniołowski. Określ „na oko” jaka jest odległość do niego od miejsca, w którym się znajdujesz
szacunkowa odległość ....................
B. Wykorzystując plan/mapę miasta oblicz odległość w prostej linii od pętli tramwajowej do Lasku
Aniołowskiego
skala planu/mapy ........................ odległość na planie/mapie ............................
odległość w terenie ....................
C. Porównaj oba wyniki
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP rzyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Korzystając z kompasu określ:
A. kierunek przebiegu al. Wyzwolenia do pętli tramwajowej ............................
B. kierunek przebiegu ul. Fieldorfa-Nila ...............................

Zadanie 5 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Scharakteryzuj zabudowę dzielnicy Północ. W opisie określ m. in. rodzaj zabudowy i wiek domów
(np. nowe, stare)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6

[SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]

źródło: Mapa topograficzna Polski Częstochowa – Os. Północ 1: 10 000, 1996

Na podstawie analizy treści mapy i obserwcji przedstaw zmiany w zagospodarowaniu terenu
położonego na południe od pętli tramwajowej.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Podaj trzy funkcje jakie pełni dzielnica Północ. Uzasadnij swój wybór.
Funkcja ..........................................
Uzasadnienie ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Funkcja ..........................................
Uzasadnienie ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Funkcja ..........................................
Uzasadnienie ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Podaj po dwa argumenty „za i przeciw” zamieszkaniu w dzielnicy Północ
za ...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
przeciw ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 9 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Jesteś umówiony ze swoimi znajomymi o godz. 15.00 w niedzielę. Jako miejsce spotkania
wyznaczyliście sobie Pl. Rady Europy przed dworcem PKP. Wiedząc, że dojazd tramwajem zajmie
Ci 15 min odczytaj z rozkładu jazdy, o której godzinie należy odjechać, aby się nie spóźnić na
spotkanie.
........................
Zadanie 10 [SP geografia II.1, 6 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 5]
Zaproponuj sposób lub sposoby wykorzystania dużego niezabudowanego obszaru pomiędzy ul.
Fieldorfa-Nila i Al. Wyzwolenia.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bożena Dobosik, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 4 pętla - ul. Kukuczki i skraj Lasku Aniołowskiego
Uwaga: zadania 1 -3 wykonaj korzystając z rozkładu jazdy autobusów oraz planu miasta
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
A. Podkreśl dzielnice Częstochowy, z którymi nie ma połączenia autobusami MPK ta część
dzielnicy Północ.
Dzielnice: Śródmieście, Tysiąclecie, Zawodzie, Kiedrzyn, Błeszno, Grabówka, Parkitka, Bór
Wypalanki, Stradom
B. Autobus której linii pokonuje swoją trasę w najkrótszym czasie? ......................
C. W których godzinach jest największa częstotliwość połączeń na linii 16 ? ............................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Wyobraż sobie, że pracujesz w IV LO im. H. Sienkiewicza przy Alei NMP 56. Pracę zaczynasz o
godzinie 8:00. O której godzinie najpóźniej i którym autobusem musisz jechać?
Linia nr .................. godz. ..................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Uzupełnij tabelę
Nr autobusu
Urząd, instytucja do której dojeżdża
dworzec PKP Częstochowa Stradom
Hala Polonia
Galeria Jurajska
I Urząd Skarbowy
dworzec PKS
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZRP II.1]
Na podstawie własnej wiedzy lub informacji w Internecie podaj kim był patron ulicy, przy której
znajduje się pętla autobusowa?
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Oszacuj odległość od ul. Kukuczki do granicy lasu. .................. m
B. Dokonaj pomiaru odległości od ul. Kukuczki do granicy lasu (krokami, lub taśmą mierniczą).
Zmierzona odległość ................... m
C. Porównaj wyniki.
...............................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Stojąc na pętli autobusowej spójrz w kierunku południowym.
A. Na podstawie planu miasta lub własnej wiedzy podaj:
 nazwę widocznego w tym kierunku kościoła .........................................
 nazwę dzielnic/y z widocznymi wieżowcami .......................................
B. Oszacuj „na oko” odległość do widocznego kościoła ..........................
C. Oblicz odległość w linii prostej do tego obiektu wykorzystując plan lub mapę Częstochowy
skala planu/mapy ........................ odległość na planie/mapie ......................…
odległość w terenie ..............................…
D. Porównaj oba wyniki
………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Rozpoznaj kilka gatunków roślin porastających teren między ulicą Kukuczki a granicą lasu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Podaj jak nazywa się proces zasiedlania terenu przez wybrane gatunki drzew (SPP)
............................................
Zadanie 8 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z przewodnika do oznaczania roślin i/lub własnej wiedzy rozpoznaj po kilka roślin z
poszczególnych warstw lasu. Wpisz je w odpowiednie miejsce tabeli.
Drzewa
Podszyt
Runo

Zadanie 9 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Określ jakiego rodzaju śmieci znajdują się w Lesie Aniołowskim w rejonie pętli autobusowej.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Oceń w skali od 0 do 6 stopień zaśmiecenia tego terenu.

Zadanie 10 [SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zróżnicowanie ukształtowania powierzchni obserwowanej części Częstochowy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 11 [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. 8.
Stanowisko
Nazwa drzewa
Paski pomiarowe
4

8

Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 5 - otoczenie Szkoły Podstawowej nr 50
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Znajdujesz się przed kościołem pw. św. Maksymiliana Kolbe. Wymień obiekty służące
zaspokajaniu różnych potrzeb mieszkańców tej części dzielnicy Północ.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZR I.1, II.1 SPP chemia ZP II]
A. Rozpoznaj z jakiego materiału skalnego zbudowany jest kościół i ogrodzenie wokół niego
………………………………………............................................
B. Dach kościoła wykonany jest z blachy miedzianej. Na powierzchni miedzi i jej stopów pod
wpływem wilgotnego powietrza tworzy się patyna – niebieskozielona warstewka. Zaobserwuj, czy
taka warstwa znajduje się na dachu kościoła. Podkreśl właściwą odpowiedź.
A. TAK
B. NIE
C. Jak nazywa się reakcja chemiczna w wyniku której powstaje patyna? (SPP)
...........................................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Podaj kogo przedstawia pomnik znajdujący się na placu przed kościołem.
....................................
B. Z czego jest on wykonany?
.................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Przeczytaj uważnie poniższe informacje dotyczące wybranych stylów architektonicznych
styl romański: budowle złożone z kombinacji prostych brył geometrycznych, okna małe i wąskie,
mury grube, materiał: kamień ciosany
styl gotycki : budowle wysokie, strzeliste, wysokie wieże, okna wąskie i wysokie, pokryte witrażami,
wysokie strome dachy, materiał : cegła czerwona
styl barokowy: linie powyginane, niespokojne wieże niezbyt wysokie, zakończone hełmami,
mnóstwo ozdób, materiał :cegła tynkowana
styl klastyczny: budowle najczęściej okrągłe, przykryte kopułą, wejście główne stanowił portyk,
okna często w kształcie okrągłym umieszczone wysoko, materiał : cegła tynkowana
źródło: Barbara Stopczyk, Jaki to styl?, PZWS Warszawa, 1972

B. Na podstawie tych informacji podaj elementy jakich stylów architektonicznych wykorzystano w
kościele pw. św. Maksymiliana
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zabudowę tej części dzielnicy Północ. W opisie uwzględnij rodzaj zabudowy, materiał oraz
szacunkowy wiek budynków.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Podaj przybliżoną wysokość pobliskich wieżowców .............................
B. Wyjaśnij jak ją oszacowałeś/aś.
.............................................................................................................................................................
C. Podaj adres najbliższego z nich
.................................................................................................................

Zadanie 7 [SP geografia II.2, III.7 SPP geografia ZP II.1]
Nanieś na plan następujące obiekty:
kościół, szkoła podstawowa, miasteczko ruchu drogowego, przedszkole, tor speedrowerowy
Pamiętaj o wykonaniu legendy.

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Podaj szacunkową długość okrążenia na torze speedrowerowym. ...................................

Bożena Dobosik, Anna Kielar
STANOWISKO 6 - róg ul. Sojczyńskiego/kładka nad al. Marszałkowską
Zadanie 1 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1]
Wpisz do tabeli naturalne i antropogeniczne (sztuczne) elementy krajobrazu, który obserwujesz
Elementy naturalne
Elementy antropogeniczne

Zadanie 2 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Zlokalizuj miejsce, w którym się znajdujesz na planie Częstochowy.
A. Podaj nazwy dwóch ulic biegnących wzdłuż lasu ............................................................................
...............................................................................................................................................................
B. Czym te ulice różnią się od ulic w centrum miasta?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
Zlokalizuj miejsce, w którym jesteś na fragmencie mapy Częstochowy (z 1996 r.) w skali 1:10 000.

A. Odczytaj na jakiej wysokości się ono znajduje.
..................... m n.p.m.
B. Czy jest to najwyższy punkt w tej okolicy? ....................
C. Centrum Częstochowy położone jest a) NIŻEJ b) WYŻEJ. Podkreśl właściwą odpowiedź.
D. Naniesieś na mapę al. Marszałkowską.
E. Opisz jak zmieniło się zagospodarowanie tego terenu w ciągu 25 lat.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z klucza do oznaczania roślin i/lub własnej wiedzy podaj nazwy
A. trzy gatunki drzew ...........................................................................................................................
B. dwa gatunki roślin zielnych lub krzewów rosnących w lesie Kawie Góry.
........................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia I.6, II.1 SPP geografia ZP II.3 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy określ jakie funkcje pełni las porastający Kawie Góry
A. w przyrodzie ..............................................................................................................................…..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. w życiu ludzi .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geogrfia ZR II.1]
Opisz charakterystyczne cechy zabudowy osiedla „Kawie Góry”
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Wymień zalety i wady mieszkania w tej części naszego miasta
Zalety .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wady ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Znajdujesz się na kładce nad al. Marszałkowską. Dobierz sobie drugą osobę do wykonania tego
zadania.
A. Przez 10 minut policzcie przejeżdżające w obie strony al. Marszałkowską pojazdy. Następnie
oblicz ile samochodów przejedzie w obie strony tą ulicą w ciągu 12 godz. zakładając, że będzie
podobne natężenie ruchu
liczba samochodów w ciągu 10 min. w kierunku trasy DK91...…........, w kierunku miasta....….......
Miejsce na obliczenia:

C. Podaj w jaki sposób zmniejsza się wpływ hałasu na życie okolicznych mieszkańców
………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 9 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Na podstawie własnej wiedzy i/lub przewodnika do oznaczania roślin rozpoznaj gatunki roślin
zasiedlające tutejsze nieużytki oraz skraj lasu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Podaj jakie drzewo dokonuje sukcesji ekologicznej na nieużytkach, czyli pierwsze na nie
wkracza. .....................................

Anna Kielar, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 7 - Kawie Góry
Zadanie 1 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na obszarze Kawich Gór w pobliżu zbiornika retencyjnego wód podziemnych.
A. Zlokalizuj to miejsce na planie/mapie miasta
B. Odczytaj z mapy topograficznej na jakiej wysokości npm znajdujesz się
................... m npm
Zadanie 2 [SPP geografia ZR I.2, II.1]
Na podstawie obserwacji opisz cechy środowiska przyrodniczego Kawich Gór
A. budowa geologiczna
................................................................................................................................................................
B. ukształtowanie powierzchni
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. roślinność
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
A. Zaznacz z podanych sposób użytkowania Kawich Gór:
teren zabudowany, las, nieużytki
B. Podaj dwie cechy środowiska przyrodniczego tego terenu
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Jakie piętra wyróżnisz w lesie porastającym Kawie Góry?
................................................................................................................................................................
B. Określ skład gatunkowy każdego piętra
Piętro lasu
Skład gatunkowy

C. Które piętro jest najuboższe. Wyjaśnij dlaczego.
Piętro ...................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia I.6, II.1 SPP geografia ZP II.3 ZR II.1]
A. Przedstaw funkcje jakie pełni w środowisku geograficznym las porastający Kawie Góry.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. Porównaj wybrane elementy pogody w tym miejscu z pogodą na terenie otwartym np. na
Promenadzie
temperatura powietrza ..........................................................................................................................
nasłonecznienie .....................................................................................................................................
siła wiatru .............................................................................................................................................

Zadanie 6 [SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZR II.1]
A. Oceń stan czystości lasu podkreślając właściwą odpowiedź:
bardzo czysty, czysty, trochę zanieczyszczony, średnio zanieczyszczony, bardzo zanieczyszczony.
B. Jeśli występują śmieci i inne zanieczyszczenia określ ich rodzaj
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP przyroda II.1 i 7 SP geografia II.1 i 4 SPP geografia ZR II.1]
A. Przyjrzyj się uważnie pniom drzew i ich otoczeniu. Jeśli rośnie na nich mech wskaż na jego
podstawie główne kierunki.
B. Wyznacz główne kierunki za pomocą kompasu
C. Porównaj dokładność obu metod
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Zaobserwuj i rozpoznaj (również po śpiewie) gatunki ptaków żyjące w tym lesie. Wykorzystaj w
tym celu przewodnik do rozpoznawania ptaków (jeśli nim nie dysponujesz zapamiętaj wygląd
ptaków i poszukaj ich nazw np. w Internecie)
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Posłuchaj odgłosów dobiegających do Ciebie z różnych kierunków. Określ z którego kierunku są
najintensywniejsze.
odgłosy ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
kierunek ..................................
Zadanie 10 [SP geografia II.6, III.7 SPP geografia ZR II.6, III.5]
Rozejrzyj się wokół i zaproponuj, w jaki sposób można zagospodarować teren Kawich Gór.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 11 [SP biologia II.3, III.1 SP geografia II.1 SPP biologia ZP V.1 i 3]
Podejdź do kilku drzew rosnących 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?
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….............................................................................……..

Anna Kielar
STANOWISKO 8 skwer – Szkoła Podstawowa nr 48
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2]
Zorientuj plan. Znajdź miejsce obserwacji na planie. Podaj i wyjaśnij nazwę dzielnicy, w której się
znajdujesz.
Dzielnica ....................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
A. Rozejrzyj się i wymień obiekty zaspokajające różne potrzeby mieszkańców dzielnicy
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
B. Dla dwóch obiektów określ, w którym kierunku od tego miejsca znajdują się one
obiekt ..................................... kierunek .........................
obiekt ..................................... kierunek .........................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1]
A. Określ w obrębie jakiej formy terenu zorganizowano ten rozległy skwer.
...................................................................................
B. W jakim kierunku/kierunkach teren się wznosi?
..................................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wymień wszystkie obiekty, które podnoszą atrakcyjność rekreacyjną tego miejsca.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Czy chciałbyś mieszkać w tej części Częstochowy?
□ TAK
□ NIE
Uzasadnij swój wybór.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................…..
Zadanie 6 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Oceń działania Spółdzielni Mieszkaniowej Północ pod względem zagospodarowania terenu. Ocenę
uzasadnij dwoma argumentami
Ocena .....................................................................................................
Uzasadnienie: ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Rozpoznaj pięć gatunków drzew rosnących na skwerze.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
B. Podaj dwa przykłady drzew lub krzewów rosnących na skwerze, które nie są gatunkami
rodzimymi. Na podstawie własnej wiedzy lub informacji z Intenetu podaj skąd one pochodzą.
1. …………………………….. pochodzenie ……………………………………………………….
2. …………………………….. pochodzenie ……………………………………………………….
C. Podaj nazwy dwóch roslin zielnych lub krzewinek rosnących na skwerze.
……………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8 [SPP biologia ZP V.1 ZR I.5, IV.1]
Zauważ, że niektóre rośliny posadzono wysypując podłoże. Zaobserwuj, jakiego rodzaju podłoża
wymagają wrzośce i wyjaśnij dlaczego.
podłoże...................................................................................................................................................
wyjaśnienie.............................................................................................................................................
.............................……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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. 11 na stanowisku 4. Porównaj uzyskane wyniki.
................................................................................................................................................................

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Tysiąclecie.
Tysiąclecie to dzielnica Częstochowy położona na północ od centrum miasta (Al. Jana
Pawła II). Na północy ograniczają ją Promenda oraz ul. Traugutta. Graniczy z dzielnicami: Północ,
Kiedrzyn, Parkitka, Śródmieście i Wyczerpy. Od końca XIX w. tereny leżące na północ od ul.
Jasnogórskiej w kierunku Kiedrzyna należały do sąsiadujących ze sobą zakładów ogrodniczych i
gospodarstw rolnych Zawadów, Szczecińskich, Hofmanów, Szwakopfów i Jastrzębskich.
Nazwa dzielnicy związana jest z okresem kiedy była intensywnie rozbudowywana, czyli
latami 60-tymi XX w. Z racji przypadającej tysięcznej rocznicy chrztu Polski zmieniono dawną
nazwę Zawady na Tysiąclecie. Wcześniejsza nazwa pochodziła od nazwiska Karola Zawady (18601916), do którego należały znajdujące się tu pola i ogrody. Karol Zawada na początku XX wieku na
części gruntów zbudował koszary, wykorzystywane przez rosyjskie 7 i 8 pułk strzelców oraz 2
brygadę strzelców. W okresie międzywojennym stacjonował tu 27 pułk piechoty. Podczas II wojny
światowej koszary zamieniono na obóz "Nordkaserne" (część stalagu 367), gdzie więziono
rosyjskich, a potem także włoskich jeńców wojennych. Karol Zawada na łożu śmierci podarował
koszary rodzącej się Polsce.2 Od końca lat 40-tych XX wieku budynek dawnych koszar zajmuje
Politechnika Częstochowska.
Dzielnica Tysiąclecie zabudowana jest głównie blokami z wielkiej płyty. Zabudowa
jednorodzinna występuje w zachodniej części dzielnicy – m.in przy ul. Kilińskiego, Wodzickiego i
Okólnej. Na terenie dzielnicy znajdują się: Politechnika Częstochowska, Akademickie Centrum
Kultury z Klubem „Politechnik”, Akademia im. J. Długosza, 4 szkoły ponadpodstawowe oraz kilka
szkół podstawowych i przedszkoli. Ważnymi obiektami są Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul.
PCK, Hala „Polonia” oraz Park Wodny Częstochowa. Na terenie Tysiąclecia jest 6 parafii kościoła
rzymskokatolickiego, a największym obiektem sakralnym jest kościół pw. św. Wojciecha.
Główną arterią i osią Tysiąclecia zaprojektowaną przez architektów Irenę i Czesława
Kotelów jest aleja Armii Krajowej (do 1990 r. A. Zawadzkiego), wzdłuż której biegnie linia
tramwajowa, która była przedłużana wraz z rozwojem dzielnicy. Początkowo pętla tramwajowa
była przy ul. Worcella (dzisiaj stoi tam falowiec); od 1971 r zaś przy zbiegu ul. 16 Stycznia
(Kiedrzyńska) i Zawadzkiego (obecnie jest w tym miejscu Centrum Handlowe „Promenada”). We
wschodniej części dzielnicy biegnie linia kolejowa (dawna kolej warszawsko-wiedeńska).
We wschodniej części dzielnicy duży obszar zajmują ogródki działkowe (w latach 1900–39
była to żydowska ferma ogrodnicza). cmentarz Kule (od 1884 r.) oraz tereny przemysłowe (TRW i
Brembo) i usługowe.
Stanowisko 1 (początek Promenady Czesława Niemena)
Promenada Czesława Niemena w Częstochowie (nazwa nadana w 2004 r.) - to aleja
spacerowa o długości 1700 m, prowadząca od ul. Kiedrzyńskiej do Lasku Aniołowskiego.
Wybudowana została w czynie społecznym w 1974 r., stąd jej pierwotna nazwa Promenada XXX lecia PRL. Przy Promenadzie położone jest Centrum Handlowe „Promenada”, zbudowane zamiast
dawnego "ryneczku" – małych prywatnych sklepików.
W pobliżu po obu stronach Promenady znajduje się założony w 1971 r Park 1000-lecia o
powierchni 6,8 ha. Park cechuje duża różnorodność gatunkowa drzew. Rosną tu m.in. klony
zwyczajne, klony jawory, brzozy brodawkowate, jesiony amerykańskie, modrzewie europejskie,
świerki pospolite, topole białe, dęby szypułkowe i lipy drobnolistne. Z krzewów zaś wystepują
derenie, tawuły i snieguliczki.3
Do 1976 r. u zbiegu ul. Kiedrzyńskiej i obecnej Armii Krajowej (dawniej Zawadzkiego)
biegła granica Częstochowy. 16. 01. 1976 r oddano do użytku w tym miejscu pętlę tramwajową,
którą wraz z przedłużeniem w 1984 r linii tramwajowej na Północ przesunięto o 100 m.
W pobliżu Promenady przy ul. Brzeźnickiej znajduje się kościół św. Wojciecha. Jest on
największym nowym kościołem wybudowanym w Częstochowie. Jego budowę rozpoczęto w 1978
r, a poświęcony został w 1985 r. Obok świątyni znajduje się zespół budynków pomocniczych
2 Skiba J. (red) Spacerownik po Częstochowie s.107
3 Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy s.80

zsynchronizowanych z bryłą kościoła. W kościele św. Wojciecha znajduje się siedziba
duszpasterstwa akademickiego i Katolickiego Radia „FIAT”.
Stanowisko 2 (ul. Rolnicza - ogródki działkowe)
Na obszarze Częstochowy funkcjonuje 35 pracowniczych ogródków działkowych zajmując
obszar 272,6 ha. Należą do nich POD „Tysiąclecie” o pow. ok. 20 ha. Położone są one między ul.
Fieldorfa-Nila i Brzeźnicką , a przecina je ul. Rolnicza. Od południa ????przylegają do cmentarza
Kule i zabudowań przemysłowych TRW. Od Promenady oddziela je pas terenów zielonych.
Stanowisko 3 (cmentarz Kule)
Cmentarz Kule, to drugi obok cmentarza św. Rocha największy cmentarz w Częstochowie.
Założony został w latach 80-tych XIX w. Jego powstanie wiąże się z faktem, że cmentarz parafii
św. Zygmunta położony przy ul. Ogrodowej ze względu na wyczerpywanie miejsc musiał być
zamknięty. Jako miejsce pod przyszły cmentarz wybrano „teren (liczący 12 mórg) położony przy
torach Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w pobliżu przedmieścia Kule”. Cały obszar cmentarza
otoczono wapiennym murem. Została też wydzielona część do pochówku wyznawców
prawosławia. W 1884 r. cmentarz został poświęcony i od tego czasu chowano na nim zmarłych. W
1898 r. wybudowano kaplicę cmentarną, w której pochowani są biskupi pomocniczy dziecezji
częstochowskiej. Cmentarz był wielokrotnie powiększany. Na Kulach pochowanych jest wielu
znanych i zasłużonych ludzi – m. in. Władysław Biegański, Edward Mąkosza i Zygmunt Łęski.
Cmentarz zjamuje powierzchnię ok 5 ha. Wzdłuż głownej alejki rosną żywotniki zachodnie.
W pobliżu kaplicy rosną dorodne dęby szypułkowe i jesiony wyniosłe. Na wschód od głównej
alejki dużo jest lip drobnolistnych z domieszką kasztanowców i jaworów.4
Stanowisko 4 (SP nr 1 – ul. Księżycowa)
Szkoła podstawowa nr 1 zlokalizowana jest przy ul. Księżycowej we wschodniej części
dzielnicy Tysiąclecie, nazywanej wcześniej Zawadami.. Budowa tej części dzielnicy rozpoczęła się
na początku lat 60-tych. Wcześniej były tu sady i ogrody należące do rodziny Jastrzębskich, a przy
obecnej ul. Kiedrzyńskiej stały pojedyncze drewniane domy. Czas budowy tej części Tysiąclecia to
okres podboju kosmosu przez ZSRR oraz krótkiej wizyty w naszym mieście Jurija Gagarina. Ma to
odzwierciedlenie w nazewnictwie ulic – jest tu ul. Księżycowa, Gwiezdna i Kosmiczna. Do 1990 r
była także ul. Władimira Komarowa - radzieckiego kosmonauty, który zginął podczas powrotu z
orbity. Dziś jest to ul. Prądzyńskiego.
Stanowisko 5 (ul. Worcella od ul. Zajączka do ul. Kniaziewicza)
Do lat 50-tych XX w. nie było na tym obszarze miejskiej zabudowy – kończyła się ona na
ul. Czartoryskiego. Dalej były posiadłości ogrodników Jastrzębskich. Jastrzębscy przybyli do
Częstochowy w 1895 r. Jan Stanisław, absolwent warszawskiej szkoły ogrodniczej (obecnie
SGGW) początkowo wydzierżawił kawałek ziemi przy ul. Dojazd - dziś Piłsudskiego - na zapleczu
hotelu Polonia, po czym uruchomił sklep z kwiatami, warzywami i owocami w Alejach 14. Sławę
zdobył patriotycznym klombem na Krajowej Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w 1909 r.: z białoczerwonych kwiatów ułożył herb Częstochowy z białym orłem w środku. Rozwijające się
gospodarstwo spowodowało, że Jastrzębski kupił ziemię przy ul. Konstantynowskiej - czyli
dzisiejszych Wałach Dwernickiego - ciągnący się od torów kolei wiedeńskiej aż po obecną
mleczarnię za Realem. Po Janie ogród przejął jego syn Joachim, który zmarł na początku II wojny
światowej. W 1945 r. gospodarstwo przejął Bogdan Jastrzębski, przedstawiciel kolejnego
pokolenia rodu i prowadził je do 1951 r., bo jego istnieniu zagroziła budowa nowej dzielnicy
Tysiąclecie. W części ogrodów postawiono bloki, a resztę Jastrzębscy rozparcelowali na działki, na
których powstało osiedle domków jednorodzinnych, obejmujących ulice Kniaziewicza i
Godebskiego.
Do dziś dominuje tu jednorodzinna zabudowa. Przy ul. Worcella znajdują się dwie szkoły ZS Gastronomicznych oraz VIII Liceum Samorządowe. Na rogu ul. Worcella i Zajączka jest
kościół pw. św. Jadwigi.
Stanowisko 6 (Politechnika Częstochowska Al. Armii Krajowej)
Politechnika Częstochowska to największa uczelnia w naszym mieście. Studiuje na niej na
4 Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic s.90

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych około 7 tys. studentów. Politechnika Częstochowska
powstała w 1949 roku jako Szkoła Inżynierska z jednym Wydziałem Mechanicznym. W 1955 r.
Szkoła Inżynierska przekształcona została w Politechnikę Częstochowską z pięcioletnim
programem nauczania. Obecnie Politechnika posiada 6 wydziałów:
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
- Wydział Infrastruktury i Środowiska
- Wydział Elektryczny
- Wydział Budownictwa
- Wydział Zarządzania (najmłodszy - utworzony w 1997 r.)
Przy ul. Armii Krajowej znajdują się budynki czterech wydziałów.
Naprzeciw budynków politechniki stoją cztery wieżowce – 10- kondygnacyjne budynki.
Stanowisko 7 (Hala „Polonia”)
Hala Widowiskowo-Sportowa „Polonia” znajduje się przy ul. Dekabrystów 43. Położona
jest między terenem pływalni, a 11 - kondygnacyjnym budynkiem biurowym nazywanym
popularnie „Komobexem”. Zbudowano ją m.in. dzieki wsparciu Polonii. 19 VII 1985 prezydent
Częstochowy w obecności uczestników IX Światowego Sejmiku Działaczy Polonijnych Polskiego
Komitetu Olimpijskiego nadał imię Hali Sportowej „Polonia”. Została ona oddana do użytku w
1986 r. Administrację nad nią sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podstawowym
przeznaczeniem hali jest organizacja imprez sportowych m. in. rozgrywek w piłce siatkowej,
koszykówce, piłce ręcznej, tenisie stołowym. Dodatkowo w hali organizowane są imprezy
artystyczne i targowe. W obiekcie odbywają się również bale sylwestrowe i studniówkowe.
Główna płyta hali ma wymiary 27 na 72 metry. Widownia zapewnia prawie 1200 miejsc. Trybuny
dostawne pozwalają zwiększyć pojemność obiektu do trzech tysięcy miejsc siedzących.
Stanowisko 8 (ul. Dekabrystów DS Maluch)
Ul. Dekabrystów jest jedną z ruchliwszych ulic w Częstochowie. Na odcinku od al. Armii
Krajowej do ul. Kilińskiego po jej północnej stronie znajduje się wiele punktów usługowych – od
banku po biura podróży.
DS Maluch jest jednym z 3 akademików Politechniki Częstochowskiej. To 11kondygnacyjny budynek oddany do użytku w 1974 r. Położony jest on w północnej części
miasteczka akademickiego Politechniki (ul. Dekabrystów 26/30). W pobliżu znajduje się DS
Bliźniak (ul. Akademicka 5).
Stanowisko 9 (ul. Okólna Szkoła Podstawowa nr 41)
Szkoła znajduje się w SW części dzielnicy Tysiąclecia. Wzdłuż ul. Okólnej na tym odcinku
występuje zabudowa jednorodzinna. Najczęściej są piętrowe domy. Niektóre z nich – sądząc po
materiale budowlanym (wapień) mają kilkadziesiąt lat. Po zachodniej stronie ulicy zabudowa jest
młodsza, w tym także zlokalizowane są tzw. segmenty. Równoległa do ul. Okólnej jest ul.
Szajnowicza-Iwanowa, którą odbywa się ruch m. in. w kierunku Parkitki i Północy.
Stanowisko 10 (deptak przy Szkole Podstawowej nr 31)
Szkoła Podstawowa nr 31 położona jest przy ul. PCK w północnej części dzielnicy
Tysiąclecie. W pobliżu znajduje się obiekt zwany popularnie „blaszakiem”, w którym
zlokalizowane są różnorodne usługi - od sklepów po bank i zakład fryzjerski. Z budynkiem szkoły
sąsiaduje przedszkole wybudowane przez Komobeks. W pobliżu szkoły stoją najmłodsze bloki w
dzielnicy Tysiąclecie – czyli wieżowce przy ul. PCK.

Zadania dydaktyczne w dzielnicy Tysiąclecie
Sylwia Brewczyńska, Bożena Dobosik
STANOWISKO 1 – początek Promenady
Zadanie 1 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 8 ZR II.1]
Znajdujesz się na początku Promenady Czesława Niemena.
A. Korzystając z mapy lub planu miasta oblicz odległość jaką należy przejść aby dojść Promenadą
do Lasku Aniołowskiego.
Skala mapy/planu .................................................
Odległość na mapie/planie ...................................
Odległość w terenie ..............................................
B. Zakładając, że wędrujesz z prędkością 4 km/godz oblicz ile czasu zajęłoby Ci przejście tej trasy
Miejsce na obliczenia

C. Korzystając z kompasu lub mapy określ kierunek przebiegu Promenady
……………………………………………….
Zadanie 2 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Uzupełnij zdania:
A. Promenada stanowi granicę między dzielnicą ................................... i ......................................... .
B. Adres Centrum Handlowego Promenada to: Częstochowa ul. ...................................................... .
C. Z centrum Częstochowy do początku Promenady najłatwiej dojechać ...................................... lub
........................................................ .
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Na podstawie tablicy pamiątkowej podaj:
A. kiedy Promenada została oddana do użytku .................................................
B. kto ją wybudował .........................................................................................
C. jej pierwotną nazwę .....................................................................................
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Rozpoznaj gatunek drzew rosnących wzdłuż północnej części Promenady (przy ścieżce
rowerowej) .........................................
B. Podaj nazwy trzech innych gatunków drzew rosnących przy Promenadzie lub w jej pobliżu
.............................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Przedstaw jakie usługi znajdują się w Centrum Handlowym Promenada
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Zmierz natężenie ruchu w Centrum Handlowym. Wybierz sobie jedno wejście i przez 5 minut licz
wchodzących i wychodzących do C.H. ludzi. Następnie oblicz ile ludzi wejdzie i wyjdzie w ciągu
dnia zakładając, że będzie podobne natężenie ruchu.
Obliczenia:
Wychodzący - .......................
Wchodzący - ........................
Łącznie ....................
Godziny otwarcia CH ..............
Natężenie ruchu w danym dniu .......................................

Zadanie 7 [SP geografia II.1, III.7 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj jakie funkcje pełni Promenada w życiu mieszkańców naszego
miasta. Uzasadnij swoją odpowiedź.
Funkcja
Uzasadnienie

Zadanie 8 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Podaj:
A. Nnazwę podczęstochowskiej miejscowości, do której można dojechać autobusem MPK z
przystanku „Promenada Niemena” i nr linii autobusowej.
Miejscowość ………………… linia nr ………………
B. Z jaką częstotliwością jeżdżą autobusy MPK do tej miejscowości
……………………………………………………………………………………………………..
C. Nawę dzielnicy Częstochowy graniczącej z tą miejscowością.
……………………………………..
D. Nazwy dwóch częstochowskich cmentarzy, do których można dojechać autobusem MPK
z Promenady Niemena.
1. …………………………………………. 2. ……………………………………………….

Bożena Dobosik
STANOWISKO 2 ul. Rolnicza - ogródki działkowe
Zadanie 1 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Jesteś na ul. Rolniczej biegnącej między ogródkami działkowymi.
A. Zlokalizuj to miejsce na planie/mapie miasta. Oszacuj „na oko” odległość jaka dzieli Cię od
Promenady .........................
B. Podaj w którym kierunku teren wyraźnie się obniża ......................
Zadanie 2 [SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Na podstawie planu/mapy miasta i własnej wiedzy podkreśl właściwą odpowiedź. Powierzchnia
ogródków działkowych wynosi około:
a) 20 a
b) 2000 m²
c) 20 ha
d) 2 ha
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Podaj przybliżone wymiary przeciętnej działki i oblicz jej powierzchnię.
wymiary ............................................. powierzchnia .........................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda I.5, II.5 SP geografia II.1 i 4]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy określ jaką rolę pełnią ogródki działkowe w przyrodzie i
życiu człowieka
Rola w przyrodzie ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Rola w życiu człowieka .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Zaobserwuj roślinność dwóch wybranych działek. Wpisz rozpoznane gatunki w odpowiednie
miejsca tabeli.
Drzewa
Krzewy
Rośliny zielne (kwiaty)

Zadanie 6 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Czy na działkach uprawiane są warzywa i owoce? ......................
B. Jeśli tak podaj ich nazwy
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2]
Podaj co mieści się w budynku przy ul. Rolniczej 47.
................................................................................................................................................................

Bożena Dobosik
STANOWISKO 3 cmentarz Kule
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się przed głównym wejściem na cmentarz Kule.
A. Podaj przy jakiej ulicy się ono znajduje .................................
B. Odczytaj i zapisz łaciński napis nad wejściem na cmentarz ..................................
C. W języku polskim oznacza to (jeśli nie wiesz sprawdź w Internecie):
A. umrzemy
B. zmartwychwstaniemy
C. odeszli
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na cmentarzu Kule w pobliżu głównego wejścia.
A. Korzystając z tablicy informacyjnej z planem cmentarza podaj nazwy dwóch ulic, na rogu
których jest on położony.
Ulice: ............................................................................................................................................
B. Podaj nazwę głównej alei cmentarza ………………………………………………………..
C. Oszacuj długość głównej alei cmentarza od bramy wejściowej do kościoła
………………………..
D. Korzystając z planu miasta oblicz jej faktyczną długość
skala planu …………….. długość na planie ………………
długość w terenie …………………………………………………………………………………….
E. Poównaj szczunkową i rzeczywistą długość alei.
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 3 [SP geografia I.1, II.1 i 2 SPP geografia ZP I.1 i 3 ZR I.1, II.1]
W głównej alei przy wejściu znajduje się pomnik poświęcony tym, którzy „poszli na pierwszy zew
ojczyzny dali życie za jej wolność”
A. Określ z jakiej skały został wykonany .....................................................
B. Nazwij proces, który spowodował dzisiejszy wygląd tej skały (SPP)
.......................................................
Zadanie 4 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
Obok pomnika z zad. 3 znajduje się grób dr. Wł. Biegańskiego.
A. Rok 2007 obchodzony był w Częstochowie jako rok Biegańskiego. Wyjaśnij dlaczego.
................................................................................................................................................................
B. Oblicz ile lat żyli dr Wł. Biegański i jego żona.
................................................................................................................................................................
C. Podaj nazwy skał, z których wykonany jest cały nagrobek oraz płyta z napisami.
nagrobek .................................. płyta ...........................................
D. Korzystając z planu cmentarza podaj nr kwatery, w której znajduje się grób dr Wł. Biegańskiego
..............................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1, II.1]
Odszukaj w głównej alei trzy bardzo stare nagrobki
A. Odczytaj kiedy zmarli pochowani w nich ludzie. Zapisz ich nazwiska i daty (rok) zgonów.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Określ na podstawie dat najstarszych pochówków ile lat ma cmentarz Kule.
........................................................................
C. Określ z jakiej skały (skał) zostały wykonane i ich obecny stan (SPP).
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Podaj nazwy trzech gatunków drzew rosnących na cmentarzu Kule
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Odczytaj z tablicy na kościele czyje groby znajdują się w jego krypcie
..........................................................................................................................................................…

Bożena Dobosik
STANOWISKO 4 ul. Księżycowa – Szkoła Podstawowa nr 1
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2]
A. Znajdujesz się przed budynkiem SP nr. 1. Podaj jej dokładny adres.
...............................................................................................................................................................
B. Podaj nazwę instytucji, która ma również siedzibę w tym budynku
..............................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2]
Posługując się planem miasta Częstochowy i własną wiedzą wypisz nazwy trzech ulic, które
znajdują się w pobliżu szkoły. Z czym związane są m.in. nazwy ulic?
Ulice ...............................................................................................................................................
Nazwy ulic związane są z ................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj trzy gatunki drzew rosnących w pobliżu SP nr 1.
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1]
Niskokondygnacyjne bloki w pobliżu SP nr 1 mają wg Ciebie około:
a) 60 lat
b) 50 lat
c) 40 lat
d) 30 lat
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wykorzystując kompas lub własne obserwacje podaj od której strony świata jest wejście do
szkoły .............................
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Rozejrzyj się uważnie wokół i podaj jakie dwa obiekty służące mieszkańcom dzielnicy Tysiąclecie
znajdują się w pobliżu szkoły.
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1] uzup mat
Korzystając z taśmy mierniczej lub znając długość swojego kroku
A. Dokonaj pomiaru długości boków skweru znajdującego się przed szkołą (przylegającego do ul.
Prądzyńskiego mającego kształt trapezu). Naszkicuj go i zaznacz na rysunku jego wymiary.
Miejsce na rysunek

B. Oblicz powierzchnię tego skweru.
powierzchnia .......................

C. Oblicz jaką powierzchnię miałby ten skwer na planie w skali 1: 1000 (SPP)

powierzchnia ……………………………
Zadanie 8 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
A. Usiądź na ławce przed szkołą. 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

B. Porównaj wyniki swoich obserwacji z wynikami Twojego kolegi/koleżanki. Zapisz wnioski.
Porównanie:............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wnioski...................................................................................................................................................

Bożena Dobosik
STANOWISKO 5 ul. Worcella (od ul. Zajączka do ul. Kniaziewicza)
Zadanie 1 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1 SP przyroda II.1 i 3 SP
geografia II.1 i 2]
Znajdujesz się na rogu ul. Worcella i Zajączka.
A. Odszukaj to miejsce na planie/mapie miasta
B. Podaj pod jakim wezwaniem jest kościół znajdujący się przy ul. Zajączka
............................................
C. Rozpoznaj rosnące przy nim drzewa i krzewy
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. Podaj nazwę kościoła, którego wieże widać w kierunku południowym ....................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zabudowę ul. Zajączka.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SPP geografia ZR II.1]
Dzielnica Tysiąclecie (dawniej Zawady) została włączona do Częstochowy dopiero w latach 60tych XX w. Podaj co może o tym świadczyć.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Zatrzymaj się w pobliżu kościoła. Przez ok. 5 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 5 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Czy chciałbyś/łabyś mieszkać w tej części Częstochowy? Uzasadnij odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Znajdujesz się przed budynkiem VIII Liceum Samorządowego.
A. Zapisz pełną nazwę szkoły
..............................................................................................................................................................
B. Podaj jej adres.
.............................................................................................................................................................

C. Podaj nazwę ulicy, do której budynek szkoły zwrócony jest frontem
.................................................................................................
D Wyjaśnij różnicę między położeniem szkoły, a jej adresem (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Na posesji położonej na rogu ul. Kniaziewicza i Worcella rosną stare drzewa.
A. Rozpoznaj gatunek drzew .....................................
B. Oszacuj ich wiek .......................................

Sylwia Brewczyńska, Bożena Dobosik
STANOWISKO 6 ul. Armii Krajowej - Politechnika
Zadanie 1 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na przystanku autobusowym przy ul. Armii Krajowej w pobliżu obiektów
Politechniki Częstochowskiej.
Podaj:
A. jakimi autobusami możesz dojechać do centrum miasta ...................................
B. autobusy której linii jeżdżą z większą częstotliwością? .....................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj jakie punkty usługowe znajdują się w pobliżu, które są bardzo
przydatne dla studentów
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz zabudowania zachodniej strony ul. Armii Krajowej
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
Ulica Armii Krajowej należy do jednej z najruchliwszych w mieście.
A. Zaobserwuj czy ruch uliczny w obie strony jest tak samo intensywny. Jeśli nie określ w którym
kierunku (do centrum miasta czy w kierunku dzielnicy Północ) jest większy.
..........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….
B. Napisz, jaki jest wpływ pory dnia, w której dokonywano obserwacji, na różnicę w ilości
samochodów wjeżdżających do centrum, oraz opuszczających je.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców i
środowisko przyrodnicze. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena ……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 5 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Określ plusy i minusy mieszkania w blokach przy u. Armii Krajowej
Plusy

Minusy

Zadanie 6 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu lub mapy Częstochowy oblicz długość w terenie ul. Armii Krajowej.
Długość na planie/mapie ................ cm skala planu/mapy .................................
Długość w terenie ..................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP ZP geografia II.1]
Posługując się planem miasta
A. Wypisz ulice ograniczające miasteczko akademickie od strony:
północnej - .............................................................................
południowej - ........................................................................
wschodniej - ........................................................................
zachodniej - ..........................................................................
B. Wypisz obiekty Politechniki znajdujące się przy ul Dąbrowskiego
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]

źródło:www.czestochowa.simis.pl

Podaj co się mieści w budynkach oznaczonych na fotografii literami A-C
A ……………………………………………………………………………………………………..
B. …………………………………………………………………………………………………….
C. …………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 9 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj budynek którego wydziału jest najmłodszy. Uzasadnij swój wybór.
Wydział...................................................................................................................................................
Uzasadnienie...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 10 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj gatunki drzew i krzewów rosnących w pobliżu budynków Politechniki Częstochowskiej.
Drzewa ..................................................................................................................................................
Krzewy ..................................................................................................................................................
Zadanie 11 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1, III.1]
Roślina ta to niewielki (u nas zwykle do 3 m wysokości), za to silnie rozgałęziony krzew. Łatwo go
rozpoznać już z daleka. Ma lancetowate, wąziutkie liście na krótkich ogonkach, całe miękko
srebrno owłosione. Podobnie srebrne są młode pędy, zakończone ostrymi cierniami.
Kwitnie jeszcze przed rozwinięciem liści albo - rzadziej - równocześnie z nimi. Jest dwupienny.
Męskie zielono-żółte kwiaty osadzone są po kilka (2-5) razem, żeńskie - pojedynczo. Z żeńskich
kwiatów powstają owoce. Złocistożółte lub lekko pomarańczowe pestkowce zaczynają dojrzewać
pod koniec sierpnia, a naprawdę dojrzałe są mniej więcej na przełomie września i października.
W Polsce naturalny zasięg ograniczony jest do wybrzeża Bałtyku. Rośnie tu na nadmorskich
klifach, pojawia się także na wydmach szarych (razem z bażyną i wrzosem).
....te niewielkie pestkowce, obok małej ilości cukrów, zawierają ogromne ilości witamin. Wiele jest
tu witaminy C (nie ulega zniszczeniu podczas przetwarzania i przechowywania ponieważ owoce nie
zawierają enzymu rozkładającego tę witaminę), dużo jest tu także witaminy P, karotenów, kwasu
cytrynowego i jabłkowego oraz związków azotowych
....robi się soki, powidła, galaretki i przeciery. Łyżka soku 3-4 razy dziennie to ludowy lek na
wrzody żołądka, nadciśnienie, anemię, gorączkę i przeziębienie. Odwary z liści i pędów mają
pomagać przy biegunkach, chorobach reumatycznych, a nawet nowotworach.
Znajdzie się też coś dla dbających o urodę pań: otóż kompresy z rokitnikowego soku poprawiają
wygląd cery i opóźniają proces starzenia się skóry!
Żródło: http://www.lonicera.hg.pl/pom/hippo.html
Jedna z roślin rosnąca koło auli Wydziału Zarządzania nie jest gatunkiem charakterystycznym dla
naszego regionu. Wykorzystując opis i własną wiedzą wykonaj polecenia:
A. Wskaż ją i nazwij - ................................................................................................................
B. Określ jej naturalne środowisko - ............................................................................................
C. Wypisz zastosowanie tej rośliny przez człowieka
- ..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bożena Dobosik
STANOWISKO 7 Hala „Polonia”
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]

źródło: http://pl.wikipedia.org

Znajdujesz się w centralnej części dzielnicy Tysiąclecie. Podpisz ja na mapie literą T. Na podstawie
planu miasta lub własnej wiedzy podkreśl z podanych dzielnc te, z którymi Tysiąclecie sąsiaduje.
Dzielnice: Częstochówka, Grabówka, Kiedrzyn, Mirów, Parkitka, Północ, Stare Miasto,
Śródmieście, Wyczerpy
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Posługując się planem lub mapą topograficzną miasta oblicz odległość w terenie między Halą
„Polonia” a skrzyżowaniem ul. Dekabrystów z ul. Dąbrowskiego
odległość na planie/mapie ............... cm
skala planu/mapy .......................................
Miejsce na obliczenia

odległość w terenie ......................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Korzystając z kompasu określ kierunek przebiegu krzyżujących się w tym miejscu ulic.
ul. Dekabrystów ..................................
ul. Armii Krajowej .............................
Zadanie 4 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Zaobserwuj przez ok. 5 min natężenie ruchu na ul. Armii Krajowej i ul. Dekabrystów. Zapisz swoje
spostrzeżenia.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Znajdujesz się w centrum dzielnicy Tysiąclecie. Rozejrzyj się uważnie i podaj na podstawie
szyldów i innych napisów cztery przykłady miejsc zaspokajających różne potrzeby mieszkańców
tej dzielnicy (SP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B. Podaj jakie usługi rozwinięte są w centrum Tysiąclecia. Dla każdego rodzaju dopisz jeden
przykład. (SPP)
Rodzaj usług
Przykład

Zadanie 6 [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 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
A. Oszacuj wysokość budynku nazywanego „Komobeksem” ................. m
B. Wymień dwie funkcje jakie pełni Hala „Polonia”.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Podaj dokładny adres Hali „Polonia”.
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1]
W 2004 r. dzielnica Tysiąclecie w rankingu Gazety Wyborczej na najlepszą dzielnicę zajęła
pierwsze miejsce. Podaj trzy argumenty, które mogły zadecydować o wyborze tej dzielnicy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Bożena Dobosik
STANOWISKO 8 ul. Dekabrystów – DS Maluch
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 zieleńcu pomiędzy DS Maluch i Bliźniak.
A. Odszukaj miejsce, w którym jesteś na mapie lub planie miasta
B. Zorientuj mapę/plan
C. Podaj w którym kierunku od tego miejsca jest:
Jasna Góra .......................................
Market OBI ...............................
Twoja szkoła ..............................
Twój dom .................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2]
A. Podaj dokładny adres DS Maluch.
...........................................................................................................................................................
B. Do jakiej częstochowskiej uczelni należy ten akademik?
..............................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
A. Podaj przybliżoną wysokość DS Maluch .............................
B. Wyjaśnij jak ją oszacowałeś/aś.
.............................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1,2 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Jakie obiekty w Częstochowie można zobaczyć znajdując się w pokoju na ostatnim piętrze DS
Maluch, którego okna wychodzą na:
A. zachód ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. wschód .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
Przyjrzyj się uważne szyldom umieszczonym na budynkach przy ul. Dekabrystów.
Podaj jakie usługi są tu zlokalizowane ze względu na obecność akademików.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
A. Policz ile jest sklepów i innych rodzajów usług na ul. Dekabrystów i uzupełnij poniższą tabelę
Usługi
Ilość sklepów, zakładów usługowych
handel - sklepy
restauracje, bary, inne punkty gastronomiczne
banki, bankomaty
inne usługi
B. Jakie usługi dominują?
.......................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się na przystanku MPK „domy studenckie”
A. Odczytaj nr-y linii autobusowych prowadzących ulicą Dekabrystów
...........................................................
B. Którym autobusem dojedziesz w Aleję NMP? .....................

Bożena Dobosik
STANOWISKO 9 ul. Okólna – Szkola Podstawowa nr 41
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2]
Znajdujesz się przed SP nr 41. Podaj pełną nazwę szkoły i jej adres.
szkoła ..................................................................................................................................................
adres ....................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia Zr II.1]
Opisz krajobraz tego miejsca.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Podkreśl z podanych drzew rosnące w otoczeniu szkoły
buk, dąb, kasztanowiec, klon, lipa, modrzew, sosna, wiąz, wierzba
Zadanie 4 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
Wykorzystując kompas lub własne obserwacje podaj od której strony świata jest wejście do
budynku szkoły ......................................
Zadanie 5 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
A. Usiądź na ławce przed szkołą. Przez ok. 3 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

B. Porównaj wyniki swoich obserwacji z wynikami Twojego kolegi/koleżanki. Zapisz wnioski.
Porównanie:............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wnioski.............................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Oszacuj wymiary boiska szkolnego oraz oblicz jego powierzchnię. Wynik podaj w m² (SP,SPP) i
arach (SPP).
wymiary .............................................................
powierzchnia ......................................................

Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Wykonaj szkic sytuacyjny przedstawiający położenie i wymiary budynku szkoły.
Miejsce na rysunek

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Odszukaj na planie Częstochowy skrzyżowanie ul. Okólnej i Skrzyneckiego.
A. Oszacuj na „oko” odległość od szkoły do tego miejsca
.................................................
B. Oblicz ją korzystając z planu miasta
skala planu ............................. odległość na planie ............ odległość w terenie ....................
C. Porównaj oba wyniki
...........................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1]
Która z położonych blisko siebie ulic – Szajnowicza-Iwanowa czy Okólna jest bardziej ruchliwa.
Uzasadnij dlaczego.
Ulica ..................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Czy chciałbyś mieszkać w tej części Częstochowy. Odpowiedź uzasadnij.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Sylwia Brewczyńska, Bożena Dobosik
Stanowisko 10 - otoczenie SP nr 31
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia
II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1 i 6]
Uzupełnij szkic terenu :
a) zorientuj szkic
b) zaznacz na szkicu następujące elementy:
S – Szkoła Podstawowa 31
P – przedszkole
W – obiekt miejskich wodociągów i
kanalizacji
SO –sklepy osiedlowe
UH – budynek usługowo-handlowy tzw.
„Blaszak”
T – postój taksówek
A- przystanek autobusowy linii 13
SZ – szpital
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2]
Podaj:
A. Adres „blaszaka”
................................................................................................................................................................
B. Nazwę spółdzielni, do której należą bloki przy ul. PCK
................................................................................................................................................................
C. Nr przedszkola znajdującego się w pobliżu i kto je wybudował.
................................................................................................................................................................
D. Adres Szkoły Podstawowej nr 31.
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu miasta i własnej wiedzy określ, w którym kierunku od SP nr 31 znajduje się:
Jasna Góra - ..................................................
Cmentarz Kule - ...........................................
Dzielnica Parkitka - .......................................
Centrum Handlowe M1 - ...............................
Szpital przy ul. PCK - ........................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu miasta oblicz jaka jest odległość w terenie między „blaszakiem” a
skrzyżowaniem ulic Borelowskiego i PCK. Wynik podaj w metrach.
Obliczenia:
Odpowiedź: Odległość w terenie wynosi ................ m
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie analizy szyldów przedstaw jakie rodzaje usług znajdują się w „blaszaku”
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj trzy gatunki drzew rosnących na placu szkolnym lub w jego pobliżu.
................................................................................................................................................................

Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
A. Podaj ile pięter mają najwyższe budynki znajdujące się w pobliżu .............................
B. Określ ich przybliżoną wysokość ..................
Zadanie 8 {SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1, III.5]
Oceń zabudowę i zagospodarowanie tej części Tysiąclecia. Uzasadnij swoją ocenę.
Ocena: ...................................................................................................................................................
Uzasadnienie ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia Zr II.1]
Oceń czy uczniom wychodzącym ze szkoły nie zagraża ruch samochodowy. Swoją odpowiedź
uzasadnij.
Ocena ………………………………………………………………………………………………...
Uzasadnienie...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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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.

