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Wstęp 
Publikacja jest efektem zbiorowej pracy grupy nauczycieli geografii, przyrody i biologii pod

kierunkiem  doradcy  metodycznego  geografii  w  Samorządowym  Ośrodku  Doskonalenia  w
Częstochowie mgr Bożeny Dobosik. Prezentowane zadania mogą być wykorzystywane na różnych
poziomach kształcenia. Mogą być także inspiracją do tworzenia przez nauczycieli własnych zadań
np. dotyczących terenów położonych w pobliżu swoich szkół.

Proponowana trasa w dzielnicy ma około  3 km długości. Opracowane zadania mogą być
wykonywane w ramach  ćwiczeń terenowych z przyrody, geografii czy biologii lub jako odrębne
modułowe zajęcia w ramach realizacji np. projektów edukacyjnych. Przewidywany czas wykonania
wszystkich zadań na trasie to ca 3 godziny lekcyjne. 

 Przed pójściem w teren konieczne jest:
- przygotowanie uczniów do zadań, które mają być wykonane w terenie,
- przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się w terenie,
- ustalenie trasy i wyznaczenie stanowisk prowadzenia pomiarów i obserwacji,
- przygotowanie środków dydaktycznych i materiałów pomocniczych,
- przygotowanie kart pracy.
Podsumowaniem zajęć terenowych może być np. wykonanie posteru, prezentacji multimedialnej,
czy  gazetki  szkolnej  (klasowej).  Po  zakończeniu  zajęć  proponuje  się  przeprowadzenie  ich
ewaluacji.

Proponowane metody: obserwacja bezpośrednia, pomiar, praca z mapą, planem miasta i innymi
źródłami informacji, SWOT, pogadanka, ćwiczenia techniczne.

Środki  dydaktyczne  i  materiały  pomocnicze:  mapa  topograficzna  np.  arkusz  Częstochowa
Kiedrzyn  w skali  1:  10  000,  plan  Częstochowy,  karty  pracy  z  zadaniami,  kompasy,  klucz  lub
przewodnik  do  oznaczania  roślin,  notatnik,  skala  porostowa,  taśma  miernicza,  przybory  do
rysowania, tabela do określania wieku drzew.

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 Kiedrzyn
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 Kiedrzyn  leży w północnej części miasta na Wyżynie Wieluńskiej (341.21), która
jest  przedłużeniem w kierunku północno-zachodnim Wyżyny Częstochowskiej.  Granicę  między
nimi  stanowi  Warta.  Pod  względem  geologicznym  obszar  ten  jest  częścią  monokliny  śląsko-
krakowskiej  zbudowanej  z  utworów  mezozoicznych.  Na  tym  obszarze  pod  pokrywą  osadów
czwartorzędowych, a w niektórych miejscach także na powierzchni występują wapienie górnej jury.
Przez jej obszar biegną drogi do Łasku i Działoszyna. Kiedrzyn graniczy z dzielnicami: Północ,
Tysiąclecie, Parkitka i Grabówka oraz z gminami Mykanów i Kłobuck.

Pierwsze  źródłowe  wzmianki  o  Kiedrzynie  pochodzą  z  końca  XIV  w.  Na  przestrzeni
wieków  wieś  należała  m.in.:  do  wójta  częstochowskiego  Zebrzyda,  Mikołaja  Biela,  Jakuba  z
Wierzchowiska, a wreszcie do Kiedrzyńskich herbu Ostoja. Jeden z przedstawicieli tego rodu, Piotr
(imię  zakonne  Anastazy)  był  w  XVII  w.  przeorem  na  Jasnej  Górze,  a  Wojciech  Kiedrzyński
konfederatem barskim. W 1827 r. we wsi było 18 domów; liczbę mieszkańców szacowano na 190
osób,  a  w  1866  r.  86  domów.  Około  1880  r.  Kiedrzyn  znalazł  się  w  posiadaniu  fabrykanta
Schlössera, później majątkiem zarządzał Karol Weese. Od 1897 r. Kiedrzyn należał do Władysława
Kieszkowskiego.  W 1927 r.  rozpoczęła  się  parcelacja  majątku  Kieszkowskich.  W 1930 r.  wieś
liczyła 1180 mieszkańców.

Kiedrzyn został przyłączony do Częstochowy 1 stycznia 1977 r. Od tego roku docierała tu
komunikacja miejska. Pierwszą linią autobusową była 50., a kolejną 21. Od sierpnia 2011 r. linię 21
zastąpiono 13. Na obszarze dzielnicy znajduje się szkoła podstawowa i dwa kościoły. Parafia św.
Andrzeja Boboli istnieje od 1957 r. (przez wieki Kiedrzyn należał do parafii pw. św. Zygmunta).
Szczególnie charakterystycznym obiektem jest kościół pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego przy
ul.  Narcyzowej  (parafia  erygowana  w  1997  r.).  W  Kiedrzynie  funkcjonuje  też  Ludowy  Klub
Sportowy „Orzeł” oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Kiedrzyn słynął i nadal słynie z uprawiania kwiatów. Prawie każde gospodarstwo posiada
swoje cieplarnie.  Wraz z rozwojem powojennej Częstochowy i powstaniem dzielnicy Tysiąclecie
Kiedrzyn  stal  się  terenem  atrakcyjnym  dla  jednorodzinnego  budownictwa Jest  on  jedną  z
najdroższych dzielnic miasta pod względem cen gruntów pod budowę domów. Powstają tu nowe



ekskluzywne  osiedla  na  uboczu  dróg  głównych.  Zabytkiem  architektonicznym  dzielnicy  jest
drewniana kapliczka stojąca na posesji przy ul. Ludowej 79, naprzeciw kościoła.

Stanowisko 1 - ul. Ludowa pętla autobusu 13
Ul. Ludowa jest fragmentem drogi 483 do Łasku i Łodzi. Pętla autobusowa znajduje się w pobliżu
ronda przy ul. Ludowej i Młodości, ale niektóre kursy tej linii przedłużone są do Wierzchowiska.
Stąd jest ok. 800 m do północnej granicy Częstochowy. Teren położony jest na wysokości około
257 m n.p.m. Występuje tu jednorodzinna zabudowa. Większość domów ma kilkadziesiąt lat. Do
budowy  niektórych  wykorzystano  wapienie  jurajskie  wydobywane  kiedyś  w  pobliskim
kamieniołomie.
Stanowisko 2 – róg ul. Ludowej i Narcyzowej
Ul. Narcyzowa łączy Kiedrzyn z Północą. Jednorodzinne domy przy niej są na ogół nowe. Starsze
są budynki przy ul. Ludowej. Często do ich budowy wykorzystywano wapień. Główną funkcją tą
części dzielnicy jest funkcja mieszkaniowa. Przy ul. Ludowej w pobliżu skrzyżowania znajduje się
restauracja, sklep spożywczy oraz przystanek MPK. Przy domach często znajdują się szklarnie. Na
poboczu ul. Ludowej rosną kasztanowce i jesiony.
Stanowisko 3 – kościół przy ul. Narcyzowej
Kościół  pod  wezwaniem  św.  brata  Alberta  Chmielowskiego  znajduje  się  w  części  Kiedrzyna
nazywanej Józefką. Przed włączeniem Kiedrzyna do Częstochowy była to osada wiejska należąca
do  wsi  Kiedrzyn.  Główną  osią  komunikacyjną  Józefki  jest  ul.  Narcyzowa.  To  przy  niej  i  jej
przecznicach  powstały  i  powstają  nowe domy jednorodzinne. Kościół  zaprojektowany  był  jako
dwupoziomowy. Autorem projektu jest  prof. A. Hołas z Lubonia,  który zastosował rozwiązanie
przestrzenne  na  planie  koła  w  układzie  ośmioosiowości.  Dach  kościoła  pokryty  jest  blachą
miedzianą.  Do wykończenia  świątyni  wykorzystano  m.in.  marmur  „Biała  Marianna”,  granit  ze
Strzegomia i piaskowiec. Została ona uroczyście poświęcona (konsekrowana) 17.06.2001 r.
Stanowisko 4 – ul. Ludowa w pobliżu skrzyżowania z ul. Sejmową (centrum)
Centrum  Kiedrzyna  znajduje  się  w  pobliżu  skrzyżowania  ul.  Ludowej  z  ul.  Sejmową.  Jest  tu
zlokalizowane  wiele  obiektów  usługowych  np.  sklepy  różnych  branż,  agencja  pocztowa,
przedszkole. Jest tu także siedziba OSP. Ul. Sejmowa jest fragmentem drogi 491 prowadzącej do
Działoszyna i Wielunia. Teren jest płaski, położony na wysokości ok. 268 m n.p.m.
Stanowisko 5 – ul. Sejmowa 14 park (dawny majątek Kiedrzyn)
Dawny majątek  Kiedrzyn  położony  jest  w  odległości  ok.  150  m od  ul.  Sejmowej  i  Ludowej.
Obecnie znaczną jego część stanowi park. Rosną w nim m.in. lipy, dęby szypułkowe, kasztanowce,
grochodrzewy akacjowate, wierzby i brzozy oraz drzewa owocowe. Budynek dawnego dworu w
1961 r.  zakupiony został  od ostatniej  właścicielki  Zofii  Morawskiej  przez Zgromadzenie  Sióstr
Adoratorek Krwi Chrystusa. Od 1969 r. w budynku mieści się nowicjat tego zgromadzenia. 
Stanowisko 6 – kościół i szkoła
Parafia  św. Andrzeja  Boboli  w Kiedrzynie  utworzona została  w 1957 r.  Kościół  mieścił  się  w
budynku dawnej remizy strażackiej. Nowy budynek kościoła wzniesiono kilka lat temu, ale ciągle
trwa jego wykończenie.  W pobliżu znajduje się grób por. Michała Brzeskiego z 64 Eskadry VI
Pułku  Lotniczego,  który  zginął  na  polach  Kiedrzyna  2  września  1939  r.  Obecny  pomnik
ufundowano w 1978 r.  Od 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 30 w Kiedrzynie nosi jego imię.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Chmielowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Chmielowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Chmielowski
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Zadania dydaktyczne w dzielnicy Kiedrzyn

Bożena Dobosik, Małgorzata Mitreva
STANOWISKO 1 – ul. Ludowa pętla autobusu 13

Zadanie 1   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]

Korzystając z planu Częstochowy oraz  rysunku lub własnej uzupełnij zdania. Nazwy dzielnic 
wybierz z podanych poniżej. 
Dzielnica Kiedrzyn znajduje się w ............................ części Częstochowy. Od wschodu graniczy z 
dzielnicą .........................., a od południowego-zachodu z dzielnicą........................................ .
Dzielnice: Grabówka, Lisiniec, Parkitka, Podjasnogórska, Północ, Tysiąclecie

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Korzystając z kompasu lub planu/mapy określ kierunek przebiegu ul. Ludowej
...................................................
B. Podaj nr drogi, której fragmentem jest ul. Ludowa ........................
C. Podkreśl z podanych miast to, do którego można nią dojechać 
miasta: Działoszyn, Łask, Wieluń 

Zadanie 3   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 i 8]
A. Korzystając z planu lub mapy Częstochowy oblicz odległość od miejsca, w którym jesteś do 
Promenady Niemena.
Skal planu/mapy.......................... odległość na planie/mapie.................................
odległość w terenie ....................................
B. Oblicz ile czasu zajęłoby Ci przejście piesze do Promenady Niemena zakładając, że Twoja 
prędkość wyniesie 4 km/h.

.........................…

Zadanie 4   [SP geografia II.1 i 4 SPP geografia ZP I.4 ZR I.2, II.1 i 8]
Uzasadnij dwoma argumentami, że znajdujesz się w peryferyjnej części Częstochowy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 5   [SP przyroda II.1 SP geografia I.6, II.1 SPP geografia ZP I.4 ZR I.2, II.1]
Opisz zabudowę ul. Ludowej. W opisie określ wielkość i wiek budynków oraz surowce 
wykorzystane do ich budowy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



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

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

Zadanie 6   [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj 2 przykłady obiektów usługowych znajdujących się w pobliżu.
1. ........................................................................., 2.............................................................................

Zadanie 7   [SP geografia II.1, III.7 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podaj dwie funkcje jakie pełni ta część dzielnicy 
Kiedrzyn.
1. ...................................................................... 2........................................................................

Zadanie 8   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
A. Podaj nr autobusów MPK jeżdżących przez tą część dzielnicy Kiedrzyn .....................
B. Określ średnią częstotliwość jazdy autobusów ..................
C. Podaj gdzie znajdują się końcowe przystanki tej linii
...............................................................................................................................................................
D. Ile czasu zajmuje przejazd autobusem całej linii? ......................
E. Na trasie autobusu znajdują się szpitale. Wymień ich nazwy.
..............................................................................................................................................………….
...............................................................................................................................................................
F. Umówiłeś/aś się  z kolegą na placu Biegańskiego w sobotę o godz. 17.00. O której godzinie 
musisz wyjechać? ...................… 
G. O której godzinie powinna odjechać w dniu powszednim osoba chcąca być w Sądzie przy ul. 
Dąbrowskiego o godz. 12.00? ....................… 

Zadanie 9   [SP geografia II.2 i 5 SPP geografia ZP II.1 i 5 ZR II.1 i 8]
Na podstawie analizy rozkładu jazdy MPK i własnej wiedzy oceń połączenie komunikacyjne 
Kiedrzyna z centrum miasta. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
ocena ....................................................................................................................................................
uzasadnienie ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 10   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Odczytaj z drogowskazu ile km jest stąd do Kuźnicy Kiedrzyńskiej. .................
B. Określ w którym kierunku geograficznym od tego miejsca położona jest Kuźnica Kiedrzyńska
...........................

Zadanie 11   [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Siedząc na ławce na przystanku posłuchaj dochodzących odgłosów i określ ich rodzaj i 
częstotliwość podkreślając właściwe z podanych określeń:

rodzaj odgłosów: przyjemne/nieprzyjemne, głośne/ciche, bardzo głośne/miarowe, bardzo ciche/ 
niemiarowe, rozmowy ludzi, odgłosy związane z działalnością gospodarczą, 
naturalne/antropogeniczne, odgłosy środków komunikacji, odgłosy ptaków lub innych zwierząt
częstotliwość: rzadkie, bardzo rzadkie, częste, bardzo częste 



Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak
STANOWISKO 2 – róg ul. Ludowej i Narcyzowej

Zadanie 1   [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8  ZR II.1 i 7]
Zbadaj natężenie ruchu samochodowego na ulicy Ludowej.
A. W tym celu policz przez 5 minut ilość przejeżdżających samochodów w obydwu kierunkach.
liczba samochodów jadących w kierunku Częstochowy ...................
liczba samochodów wyjeżdżających z Częstochowy .....................
B. Zakładając identyczne natężenie ruchu oblicz ile samochodów przejeżdża ulicą Ludową w ciągu 
1 godziny
Miejsce na obliczenia: 

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

C. Czy obliczona ilość pojazdów może być reprezentatywna dla całej doby, czyli mnożąc uzyskany 
wynik przez 24 uzyskamy ilość samochodów przejeżdżających w ciągu 24 godzin? Odpowiedź 
uzasadnij.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców. 
Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena ……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 2   [SP geografia III.8 SPP geografia ZP II.5, III.5 ZR II.8, III.5]
Uwzględniając natężenie ruchu, hałas, lokalizację określ jakie trudności w funkcjonowaniu mogą
mieć:
A. rośliny
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. zwierzęta 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 3   [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1] 
Uzupełnij tabelę wpisując obserwowane elementy krajobrazu.

Naturalne elementy Sztuczne elementy

Zadanie 4   [SP geografiaI.3, II.1 SPP geografia ZP  I.4 ZR II.1]
A. Oszacuj wiek budynków przy ul. Ludowej................................................
B. Jakie lokalne surowce zostały wykorzystane do budowy niektórych budynków?
................................................................................................................................................................



Zadanie 5   [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wymień obiekty usługowe znajdujące się w promieniu 100 m od miejsca, w którym się znajdujesz?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 6   [SP przyroda II.1 SP biologia II.4 SPP biologia ZP III.1, V.2]
Przy ul. Ludowej rosną kasztanowce. Na ich liściach często występują brązowe plamy, w których 
pod światło widać larwy powszechnego szkodnika tych drzew – szrotówka kasztanowcowiaczka. 
Został on opisany dopiero w 1984 r. Od tego czasu bardzo szybko się rozprzestrzenił w Europie i 
niszczy te piękne drzewa.
Zerwij liść i przyjrzyj mu się uważnie (pod światło). 
A. Czy widzisz brązowe plamy, zgrubienia, larwy owadów?        TAK NIE 
O czym to świadczy?
................................................................................................................................................................
B. Zaproponuj sposób walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadania 7-9 rozwiąż w drodze do centrum dzielnicy

Zadanie 7   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z własnej wiedzy oraz przewodnika lub klucza do oznaczania roślin wykonaj poniższe
zadania:
A. Rozpoznaj pięć gatunków roślin zielnych rosnących na poboczu.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Rozpoznaj gatunki drzew rosnące przy ul. Ludowej
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Przyjrzyj się korze drzew. Używając skali porostowej określ stopień zanieczyszczenia powietrza 
tlenkami siarki (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. Wyjaśnij dlaczego porosty są dobrymi bioindykatorami?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 8   [SP geografia I.4, II.1 SPP geografia ZP I.1 i 5 ZR I.1, II.1]
Zwróć uwagę na liczne szklarnie na podwórkach i w ogrodach.
A. Dowiedz się jakie rośliny są w nich uprawiane (sezonowo)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Do języka ekologów weszło na stałe określenie „efekt cieplarniany” (szklarniowy). 
Wyjaśnij na czym polega to zjawisko i jakie ma znaczenie dla roślin uprawianych w szklarniach i 
tunelach foliowych?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................….
………………………………………………………………………………………………………..



Bożena Dobosik, Małgorzata Mitreva
STANOWISKO 3 – kościół przy ul. Narcyzowej

Zadanie 1   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Znajdujesz się na ulicy Narcyzowej w pobliżu kościoła. Oblicz jaką odległość pokonuje pieszy 
idąc do tego miejsca od ul. Ludowej.
długość na planie/mapie ................... skala planu/mapy ..................
długość w terenie ...............
B. Określ kierunek przebiegu ulicy Narcyzowej ......................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Scharakteryzuj zabudowę tej części dzielnicy Kiedrzyn. W opisie określ rodzaj zabudowy, rodzaj 
materiałów budowlanych i wiek domów (np. nowe, stare)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 3   [SP geografia II.1, II.5, III.7  SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Czy chciałbyś/abyś mieszkać w tej części Częstochowy? Uzasadnij odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 4   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
Podaj jakie usługi znajdują się w pobliżu miejsca, w którym jesteś.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 5   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
A. Określ poziom hałasu  w tym miejscu (np. cicho, szum uliczny, głośno, bardzo 
głośno) ..................................
B. Wymień źródła hałasu ......................................................................................................................

Zadanie 6   [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podkreśl z podanych funkcji te, które pełni ten fragment Częstochowy:
a. mieszkaniowa, 
b. przemysłowa,
c. rolnicza,
d.turystyczno- rekreacyjna, 
e. sakralna.

Zadanie 7   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 i 3 ZR I.1, II.1] 
A. Podaj pod jakim wezwaniem jest kościół i jego adres
patron .....................................................................................................................................................
adres ......................................................................................................................................................
B. Rozpoznaj skały wykorzystane przy budowie i wykończeniu kościoła (SPP)
................................................................................................................................................................
C. rozpoznaj skały znajdujące się przy krzyżu misyjnym (SPP) ...................................................
D. Określ z czego wykonany jest dach kościoła kościoła ..............................................................
E. Oszacuj wysokość kościoła i krzyża wieńczącego jego dach kościoła 
kościół .............................. krzyż ..........................



Zadanie 8   [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZP II.1  ZR II.1 i 6]
Wykonaj szkic kościoła.
Miejsce na rysunek

Zadanie 9   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Podkreśl z podanych drzew i krzewów rosnące w otoczeniu kościoła i przy ul. Narcyzowej.
berberys, brzoza, cis, dąb, jarzębina, jesion, klon, osika, sosna, świerk, topola, wierzba

Zadania 10-11 wykonaj w drodze do ul. Ludowej

Zadanie 10   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2]
Podaj z czym związane są nazwy ulic w tej części Kiedrzyna.
................................................................................................................................................................

Zadanie 11   [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1] 
Znajdujesz się na rogu ul. Narcyzowej i Bławatkowej. Korzystając z kompasu (busoli) wyznacz
azymut na komin mleczarni przy ul. Kisielewskiego.
..................................



Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 4 – ul. Ludowa w pobliżu skrzyżowania z ul. Sejmową (centrum)

Zadanie 1   [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Zlokalizuj miejsce w którym się znajdujesz na planie/mapie.
Podaj, w którym kierunku znajduje się:
Jasna Góra..............................
Twoja szkoła ..........................
Twój dom .................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się w centrum dzielnicy Kiedrzyn. Rozejrzyj się uważnie i podaj co tym świadczy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 3   [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Wpisz do tabeli przykłady instytucji i obiektów świadczących wymienione rodzaje usług w 
dzielnicy Kiedrzyn znajdujących się w pobliżu.

Usługi Instytucje, obiekty
Handel

Sport

Usługi religijne

Administracja

Oświata

Opieka i wychowanie

Komunikacja

Ochrona bezpieczeństwa

Służba zdrowia

Usługi renowacyjne (naprawcze)

Usługi gastronomiczne

Inne...............................................

Zadanie 5   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia II.1]
Stoisz w pobliżu skrzyżowania ul. Ludowej i Sejmowej. Na podstawie znaków drogowych 
informacyjnych zapisz numery dróg prowadzących do miejscowości Łask i Działoszyn oraz 
początkowy kierunek, w jakim będziesz się przemieszczał.

Miejscowość Numer drogi Kierunek
Łask
Działoszyn

Zadanie 5   [SP geografia II.1 i 5, III.8 SPP geografia ZP II.5, III.5 ZR II.1]
Mianem hałasów określamy występujące  w środowisku dźwięki  niepożądane lub szkodliwe dla
zdrowia  człowieka.  Miarą  hałasu  jest  poziom dźwięku  wyrażany  w decybelach  [dB].  Wartość
progowa będąca  jeszcze  w stanie  wywołać  u  człowieka  wrażenie  słuchowe (próg słyszalności)
wynosi 0 dB, natężenie dźwięku o powodujące fizyczne odczucie  bólu to 130dB (tzw.  granica
bólu).
Skala hałasu

a) 10 dB – szelest liścia.
b) 10-20 dB – oddech człowieka, szelest kartek, odgłosy spokojnego ogrodu.
c) 20 dB – tykanie zegarka, szept.



d) 40 dB – ulica bez samochodów.
e) 30-55 dB – praca lodówki, suszarki, szum komputera, głos telewizora zza ściany.
f) 60 dB – normalna rozmowa.
g) 55-70 dB – praca miksera, odkurzacza, koszenie trawy, ruch uliczny, głośna rozmowa.
h) 80 dB – głośna muzyka.
i) 90 dB – tramwaj.
j) 95 dB – walkman.
k) 100 dB – piła łańcuchowa, wiertarka, lotnisko, młot pneumatyczny (z daleka),dyskoteka
l) 110 dB – sygnał karetki, dyskoteka.
m) 120 dB – startujący samolot, młot pneumatyczny (z bliska).
n) 140 dB – syrena alarmowa.
o) 160 dB – wybuch petardy.

Źródło:www.ekoedu.uw.edu.pl
Korzystając ze skali hałasu spróbuj określić jego poziom w dB.
......................................................

Zadanie 6   [SP geografia II.1, II.5, III.7  SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Podaj zalety i wady mieszkania w tej części Częstochowy
zalety ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
wady  .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 7   [SP geografia II.6 SPP geografia ZR II.5 i 8]
Zaproponuj dwa sposoby zmniejszenia uciążliwości życia przy ulicy Ludowej.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 8   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Określ charakter zabudowy  uwzględniając poniższe kategorie (podkreśl właściwe):
1. Przeznaczenie budynków

a) mieszkaniowe
b) handlowe
c) inne przeznaczenie budynków

2. Ciągłość zabudowy
a) zabudowa zwarta
b) zabudowa luźna

3. Wysokość budynków
a) jednokondygnacyjne
b) dwukondygnacyjne
c) wielokondygnacyjne

4. Odległość od ulicy
a) budynki położone przy ulicy
b) zabudowania w głębi posesji

Zadanie 9   [SP geografia II.6 i 10 SPP geografia ZP II.3 ZR II.1 i 7]
Działki budowlane w dzielnicy Kiedrzyn należą do najdroższych w mieście. Podaj dwa powody 
zainteresowania tą dzielnicą jako miejscem zamieszkania.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

http://www.ekoedu.uw.edu.pl/


Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak, Małgorzata Mitreva, Beata Pusz
STANOWISKO 5 – ul. Sejmowa 14 park (dawny majątek Kiedrzyn)

Zadanie 1   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZPII.1]   
Kiedrzyn-obecnie dzielnica Częstochowy w północnej części miasta. Dawniej wieś królewska, która
znajdowała  się  w  dzierżawie  szlacheckiej.  Początki  wsi  wiążą  się  z  działalnością  osadniczą
Kazimierza Wielkiego. W drugiej połowie XIV wieku była w posiadaniu Władysława  Opolczyka:
w 1398 roku posiadali ją: Pietrasz Stroszowiec „de Kedrzino” i Milczek z Pierzchna. (…)W 1424
roku wieś  otrzymał Zbrzyd „ de Kijedrzin” wójt  z  Częstochowy i  odtąd wieś  często zmieniała
swoich właścicieli.(…)W 1508 roku Kiedrzyn przeszedł w ręce szlacheckie -Kiedrzyńskich.
A. Na podstawie tekstu źródłowego podaj: 
Kto był pierwszym właścicielem Kiedrzyna……………………………………………..
Skąd wywodzi się nazwa Kiedrzyn……………………………………………………….
B. Wymień  funkcje jakie spełniał Kiedrzyn zanim został włączony do miasta 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Zorientuj mapę/plan tak, aby znaleźć północne krańce ogrodzenia parku. 
A. Oceń „na oko” odległość   między skrajnymi punktami (w m)
............................................
B. Określ szacunkowe wymiary parku i oblicz jego powierzchnię (przyjmując, że jest prostokątem )
długość .......................szerokość ...................powierzchnia ......................
Miejsce na obliczenia 

Zadanie 3   [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
A. Stoisz przed budynkiem dawnego dworu w Kiedrzynie. Podaj co się w nim dziś mieści.
................................................................................................................................................................

Źródło: http://www.adoratorki.pl/asc.php?id=wroclaw&id2=adresy&id3=czestochowahis
Budynek, przed którym stoisz, zakupiony 7 września 1961 r. przez Zgromadzenie Sióstr Adoratorek
Krwi Chrystusa. Wymagał on wielu remontów i przebudowy. 
B. Porównując wygląd domu przed rozbudową i obecnie. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Określ, od której strony (podaj kierunek geograficzny) dobudowano jeszcze jedną jego część.
.......................................................

http://www.adoratorki.pl/asc.php?id=wroclaw&id2=adresy&id3=czestochowahis


Zadanie 4   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Oszacuj odległość od miejsca, w którym się znajdujesz do ulicy Sejmowej ......................
B.  Zmierz odległość budynku od ulicy Sejmowej. Opisz metodę pomiaru.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Porównaj uzyskane wyniki.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 5   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z własnej wiedzy oraz przewodnika lub klucza do oznaczania roślin wykonaj poniższe
zadania:
A Rozpoznaj pięć gatunków roślin zielnych rosnących w parku
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Rozpoznaj gatunki drzew i krzewów rosnących w parku
drzewa...................................................................................................................................................
krzewy...................................................................................................................................................

Materiał źródłowy do zadania 6 

TABELA WIEKOWA DRZEW (Opracowana przez dr Longina Majdeckiego)

 GATUNEK Średnica drzewa (w cm): 
20 40 70 100 120

Wiek drzewa (w latach): 
Topola biała 
Topola czarna 

Populus alba 
Populus nigra 

35 70 100 125 145 

Lipa drobnolistna 
Lipa szerokolistna 

Tilia cordata 
Tilia platyphyllos 

17 35 57 78 92 

Grab zwyczajny 
Buk pospolity 

Carpinus betulus 
Fagus silvatika 

7 15 35 50 60 

Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 13 26 45 62 75 
Sosna zwyczajna Pinus silvestris 12 25 50 68 80 
Klon zwyczajny 
Klon jawor 

Acer platanoides 
Acer pseudoplatanus 

12 25 40 55 67 

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 12 26 45 60 72 
Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 20 38 65 87 105 
Dąb szpulkowy 
Dąb bezszpulkowy 

Quercus robur 
Quercus petraea 

9 18 35 47 55 

Świerk pospolity 
Świerk kłujący 

Picea excelsa 
Picea pungens 

12 25 50 70 82 

Modrzew europejski Larix decidua 17 35 52 67 79 
Brzoza brodawkowata 
Brzoza omszona 

Betula verrucosa 
Betula pubescens 

22 34 57 79 - 

Wiąz szypułkowy Ulmus laevis 15 30 51 73 90 
Olsza czarna Alnus glutinos 17 30 50 70 - 

Źródło: https://drzewa.expert/tabela-wiekowa-drzewa

 



Zadanie 6   [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 8 ZR II.1]
Pierśnica drzewa to miara uzyskana po zmierzeniu obwodu drzewa na wysokości 1,3 m od poziomu
gruntu. 
A. Przy pomocy taśmy mierniczej zmierz pierśnicę wybranego drzewa. 
drzewo ................................  pierścienica .................m
B. Oblicz średnicę tego drzewa według wzoru: średnica drzewa = obwód drzewa/3,1416
................................................................................................................................................................
C. Korzystając z tabeli wiekowej oszacuj wiek drzewa. .......................................

Zadanie 7   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Przyjrzyj się korze drzew. Czy występują na niej porosty? TAK NIE 
B. Używając skali porostowej określ stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 8   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rośliny synantropijne to inaczej rośliny towarzyszące człowiekowi. Wyrastają w pobliżu ludzkich osiedli i
budowli,  na  poboczach  dróg,  śmietniskach  i  terenach  silnie  zdegradowanych  (czyli  na  siedliskach
ruderalnych). Rosną na terenach o charakterze  antropogenicznym tj. o charakterze nadanym w znacznym
stopniu przez człowieka - np. na terenach uprawnych. Wkraczają też na tereny poddane mniejszemu lub
większemu (niekoniecznie świadomemu) oddziaływaniu człowieka - czyli poddane antropopresji. Należą do
nich m.in. chaber bławatek, pokrzywa zwyczajna i żegawka, komosa biała, gwiazdnica pospolita, mydlnica
lekarska,  glistnik jaskółcze ziele,  tasznik pospolity,  pięciornik gęsi,  pyleniec  pospolity,  koniczyna biała,
powój polny, jasnota biała, babka zwyczajna, żółtlica drobnokwiatowa, krwawnik pospolity. 
 (za: http://www.atlas-roslin.pl/key-synantropijne.htm)
Korzystając z  atlasu lub klucza  do oznaczania  roślin  oraz własnej  wiedzy określ,  jakie  rośliny
synantropijne występują w parku.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Wykonaj szkic terenu, na którym się znajdujesz. Nie zapomnij zaznaczyć na nim kierunku N.
Miejsce na rysunek

Zadanie 10   [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 11   [SP geografia II.1, II.5, III.7  SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Oceń miejsce i otoczenie, w którym się znajdujesz uzupełniając poniższą tabelę.
Mocne strony Słabe strony

Szanse Zagrożenia

Zadanie 12   [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP 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



Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak, Małgorzata Mitreva, Beata Pusz
STANOWISKO 6 – kościół i szkoła                                                                                                    

Zadanie 1   [SP przyrodaII.1 i 3 SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1 i 4 ZR I.1, II.1]
Znajdujesz się przy skrzyżowaniu ulicy Ludowej i Kisielewskiego. Podaj:
A. Czyj grób się tu znajduje? ..............................................................................................................
B. Kim był pochowany w nim człowiek? .............................................................................................
C. Kiedy zmarł? .....................................................................................................................................
D. Z jakim wydarzeniem związana jest jego śmierć?
................................................................................................................................................................
E Płyta nagrobna została wykonana ze skały: (SPP)
   A. magmowej B. osadowej    C. metamorficznej (przeobrażonej)
F. Czy takie skały występują naturalnie w okolicach Częstochowy A. TAK B. NIE 

Zadanie 2   [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Opisz miejsce, w którym się znajdujesz.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2  SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Jak daleko jest z tego miejsca do Jasnej Góry? ..................................................
B. W jakim kierunku będziesz się przemieszczał jadąc do Sanktuarium ulicą Ludową? ....................

Zadanie 4   [SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZP I.1 i 4 ZR  I.1, II.1]
Przyjrzyj się uważnie budynkom mieszkalanym. 
A. Podaj jakiej skały występującej m.in. na obszarze Częstochowy wykorzystano do budowy 
niektórych z nich. ……………………..
B. Podaj kiedy ta skała powstała (nazwę ery i okresu geologicznego)
era ………………………………. okres ………………………...

Zadanie 5   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Znajdujesz się przed budynkiem kościoła. 
A. Podaj pod jakim jest wezwaniem
................................................................................................................................................................
B. Rozpoznaj dominujący gatunek drzew rosnących w pobliżu kościoła ......................................
C. Jakie materiały wykorzystywano przy jego budowie kościoła?
................................................................................................................................................................

Zadanie 6   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2]
A. Uzupełnij tabelę danymi dotyczącymi szkoły podstawowej znajdującej się w dzielnicy Kiedrzyn.

Numer szkoły

Adres szkoły

Patron szkoły

B. Co jeszcze mieści się w budynku szkoły?
...............................................................................................................................................................

Zadnie 7   [SP geografia II.1 i 2, III.7 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Przyjrzyj się budynkowi szkoły i placowi szkolnemu.
A. Podaj od której strony strony świata jest wejście do budynku SP ............................................
B. Oszacuj wymiary boiska  i oblicz jego powierzchnię
długość ............................ szerokość ........................ powierzchnia ...........................



Zadanie 8   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z własnej wiedzy oraz przewodnika lub klucza do oznaczania roślin:
A. Rozpoznaj pięć gatunków roślin zielnych rosnących w otoczeniu szkoły
................................................................................................................................................................
B. Czy któreś z rozpoznanych przez Ciebie roślin są objęte ochroną gatunkową?
................................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Posługując się kompasem (busolą) wyznacz azymut na komin mleczarni przy ul. Kisielewskiego
Azymut ...................................

Zadanie 10   [SP geografia III.8 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1, III.5]
Wzdłuż ulicy Ludowej znajduje się wiele reklam. Podaj po dwa pozytywne i negatywne aspekty 
umieszczania reklam wzdłuż ulic miasta.
pozytywne .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
negatywne ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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PRZYRODA  (Dz.U. z 2017 r poz.356)
Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Wiedza.
1.  Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego,  geograficznego,  z elementami
słownictwa fizycznego i chemicznego).
2. Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie.
3. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
4.  Poznanie  układów  budujących  organizm  człowieka  (kostny,  oddechowy,  pokarmowy,  krwionośny,
rozrodczy, nerwowy).
5. Poznanie przyrodniczych i  antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych zależności
między tymi składnikami.
6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy, lupy,
kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe ich
dokumentowanie i prezentowanie wyników.
3.  Analizowanie,  dokonywanie  opisu,  porównywanie,  klasyfikowanie,  korzystanie  z  różnych  źródeł
informacji  (np.  własnych  obserwacji,  badań,  doświadczeń,  tekstów,  map,  tabel,  fotografii,  filmów,
technologii informacyjno-komunikacyjnych).
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym życiu.
5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
6. Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu.
7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego,
jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.
III. Kształtowanie postaw - wychowanie.
1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń,
posługiwanie  się  instrukcją  przy  wykonywaniu  pomiarów  i  doświadczeń,  sporządzanie  notatek  i
opracowywanie wyników.
2. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
3. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
4. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie.
5. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.
6.  Doskonalenie umiejętności  w zakresie komunikowania się,  współpracy i  działania  oraz pełnienia roli
lidera w zespole.
7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez:
1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym;
2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy;
3) działania na rzecz środowiska lokalnego;
4) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy;
5) świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.



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



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

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

1. Poznawanie terminologii geograficznej.

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

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

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

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

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

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

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

2. Interpretowanie treści różnych map.

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

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

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

6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym.

7. Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian społeczno-
kulturowych i gospodarczych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

8. Wykonywanie obliczeń matematycznych z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej w celu 
wnioskowania o zjawiskach i procesach geograficznych.

9. Rozwijanie umiejętności komunikowania się i podejmowania konstruktywnej współpracy w grupie.

10. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w życiu codziennym zgodnie z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

III. Kształtowanie postaw.

1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.

2. Docenianie znaczenia wiedzy geograficznej w poznawaniu i kształtowaniu przestrzeni geograficznej.

3. Dostrzeganie aplikacyjnego charakteru geografii.

4. Podejmowanie refleksji nad pięknem i harmonią świata przyrody, krajobrazów przyrodniczych i 
kulturowych oraz osiągnięciami cywilizacyjnymi ludzkości.

5. Rozumienie potrzeby racjonalnego gospodarowania w środowisku geograficznym zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, ochrony elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz konieczności
rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych.



6. Przyjmowanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej.

7. Kształtowanie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem, regionem oraz krajem ojczystym.

8. Kształtowanie postawy zrozumienia i szacunku dla tradycji, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych Polski, 
własnego regionu i społeczności lokalnej oraz dla ludzi innych kultur i tradycji.

9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postaw solidarności, szacunku i empatii wobec Polaków oraz 
przedstawicieli innych narodów i społeczności.

GEOGRAFIA – szkoła ponadpodstawowa ZR (Dz.U. z 2018 r poz.467)
Cele kształcenia - wymagania ogólne dla zakresu rozszerzonego obejmują również wymienione wyżej cele 
dla zakresu podstawowego.

I. Wiedza geograficzna.

1. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.

2. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów 
zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

3. Identyfikowanie sieci powiązań przyrodniczych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych
w przestrzeni geograficznej.

4. Zaznajomienie z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych.

5. Rozumienie możliwości wykorzystania technologii geoinformacyjnych w poznawaniu świata i 
identyfikowaniu złożonych problemów środowiska geograficznego.

6. Integrowanie wiedzy przyrodniczej, społecznej, ekonomicznej i humanistycznej.

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, opracowanie i prezentacja wyników, analizowanie 
pozyskanych danych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie.

2. Analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania przyrodniczego, 
społeczno-gospodarczego i kulturowego świata.

3. Wykonywanie podstawowych map z wykorzystaniem narzędzi GIS.

4. Formułowanie twierdzeń o prawidłowościach dotyczących funkcjonowania środowiska przyrodniczego i 
społeczno-gospodarczego oraz wzajemnych zależności w systemie przyroda - człowiek - gospodarka.

5. Stawianie pytań, formułowanie i weryfikacja hipotez oraz proponowanie rozwiązań problemów 
dotyczących środowiska geograficznego.

6. Kształtowanie umiejętności wieloaspektowego postrzegania przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.

7. Waloryzowanie zjawisk i procesów przyrodniczych oraz wartościowanie zachowań i działalności 
człowieka w środowisku geograficznym.

8. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności geograficznych w analizie i ocenie przemian przestrzeni
geograficznej.

9. Prognozowanie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno-gospodarczym.

10. Wykorzystanie narzędzi GIS w analizie i prezentacji danych przestrzennych.

11. Analizowanie zjawisk i współzależności zachodzących w środowisku geograficznym z wykorzystaniem 
różnych map ogólnogeograficznych i tematycznych.

III. Kształtowanie postaw.

1. Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

2. Kształtowanie przekonania o użyteczności edukacji geograficznej dla osobistego rozwoju człowieka oraz 
aktywności społecznej.

3. Rozumienie pozautylitarnych wartości elementów środowiska geograficznego i krajobrazów.

4. Docenianie znaczenia dóbr kultury i zasobów przyrody w życiu człowieka, rozumienie konieczności 



racjonalnego ich użytkowania i ochrony.

5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan i jakość środowiska geograficznego, kształtowanie ładu 
przestrzennego oraz przyszły rozwój społeczno-kulturowy i gospodarczy własnego regionu, Polski i świata.

6. Uwrażliwianie na wartość i znaczenie cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych, należących do 
dziedzictwa lokalnego, regionalnego, narodowego i ponadnarodowego.

7. Przekonanie o potrzebie odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim na rzecz 
rozwoju lokalnego, regionalnego oraz Polski.

8. Rozumienie potrzeby tworzenia równych szans w rozwoju społecznym i gospodarczym dla różnych 
obszarów w Polsce i na świecie oraz konieczności stosowania zasady pomocniczości.
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