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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 24 kwietnia 2009 r odbyły się w dzielnicy Stradom
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 ma około 6 km km długości. Opracowane zadania mogą być
wykonywane w ramach ćwiczeń terenowych z przyrody, czy geografii lub jako odrębne modułowe
zajęcia w ramach realizacji np. projektów edukacyjnych. Przewidywany czas wykonania
wszystkich zadań na trasie to ca 5 godzin lekcyjnych.
. Przed pójściem w teren konieczne jest:
- przygotowanie uczniów do zadań, które mają być wykonane w terenie
- przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się w terenie
- ustalenie trasy i wyznaczenie stanowisk prowadzenia pomiarów i obserwacji
- przygotowanie środków dydaktycznych i materiałów pomocniczych
- przygotowanie kart pracy
Podsumowaniem zajęć terenowych może być np. wykonanie posteru, prezentacji multimedialnej,
czy gazetki szkolnej (klasowej). Po zakończeniu zajęć 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. arkusze Częstochowa i
Częstochowa Stradom w skali 1: 10 000, plan Częstochowy, karty pracy z zadaniami, kompasy,
stoper lub zegarek z sekundnikiem, taśma miernicza, klucz lub przewodnik do oznaczania roślin,
atlas ptaków, termometr wodny, słoiki z zakrętką lub inne pojemniki na wodę, lejek, filtry, lupy,
notatnik, przybory do rysowania.
W 2022 r. polecenia zadań zostały przystosowane do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia
nowej podstawy programowej z przyrody, geografii i biologii. Każdemu zadaniu przypisano
odpowiednie wymagania ogólne. Dodano stanowisko 10 (zbiornik przy ul. Zaciszańskiej) i
uaktualniono opisy stanowisk. Zamieszczono również wymagania ogólne (cele kształcenia) w
podstawie programowej przyrody i geografii.

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Stradom
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 Stradom leży w Obniżeniu Górnej Warty. Rzeka Warta 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. W sąsiedztwie kuesty występują góry świadki
zbudowane z wapieni np. wzniesienia Błeszna i Ostatniego Grosza. Obniżenie Górnej Warty
wycięte jest w iłach rudonośnych i łupkach środkowej jury.
Stradom znajduje się na południe od centrum Częstochowy. Graniczy z dzielnicami:
Gnaszyn – Kawodrza, Dźbów, Błeszno, Ostatni Grosz, Stare Miasto, Trzech Wieszczów i
Podjasnogórska. Dominuje tu zabudową jednorodzinna. Nazwa dzielnicy pochodzi od nazwiska
Krzysztofa Stradomskiego podstarościego olsztyńskiego, który pod koniec XVI w odkupił od
miasta wójtostwo w widłach Stradomki i Konopki. W XVIII w. Stradom był własnością królewską,
znajdował się tu folwark z młynem i browarem. Do XIX w. Stradom był małą licząca ok 25 domów
osadą, z folwarkiem Zacisze i młynem wodnym. Rozwojowi osadnictwa nie sprzyjały podmokłe
tereny nadrzeczne. Zmiany nastąpiły w końcu XIX w wraz z rozwojem przemysłu. W obręb miasta
Stradom włączony został w 1928 r.
Stanowisko 1 (ul. 1 Maja – Zakłady Stradom SA w likwidacji)
Fabrykę szpagatu i worków jutowych na Stradomiu, której właścicielami byli bracia Goldstein,
L.Oderfeld i L. Oppenheim założono w 1882 r. Po kilku latach przekształcono ją w Towarzystwo
Akcyjne Częstochowskich Zakładów Jutowych i Konopianych „Stradom”. Produkowano w niej
worki i sienniki jutowe, oraz szpagaty konopne. Oparta była na kapitale krajowym. Przed I wojną
światową zatrudniała 2300 robotników. Później przemianowana na Częstochowskie Zakłady
Przemysłu Lniarskiego „Stradom”. Było to przedsiębiorstwo jednozakładowe, o zamkniętym
pełnym cyklu produkcyjnym, podległe Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego w resorcie
Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Fabryka zatrudniała ponad 2500 pracowników. W okresie PRL
w przyzakładowym domu kultury mieściło się kino. W latach 80. XX w. w zakładzie działo się
coraz gorzej, a produkcja spadała. Od początku istnienia fabryki przez ponad 106 lat utrzymywany
był ten sam profil produkcji związany z przerobem surowca lnianego, konopnego i jutowego. W

1988 r. profil ten uległ zmianie, bo wprowadzono przerób surowca polipropylenowego, w skutek
czego zmniejszany był sukcesywnie przerób włókien naturalnych. Rozpoczęto przechodzenie na
wyroby polipropylenowe, całkowicie zakończone w 2004 r. Zmiany asortymentu produkcyjnego
skłoniły władze spółki do zmiany nazwy w 1998 r. na STRADOM S.A. W zakładzie produkowano
m.in. tkaniny polipropylenowe do zastosowań technicznych, agrowłókniny i worki
polipropylenowe. W 2020 r. zakład postawiono w stan likwidacji.
Fabryka wpłynęła na rozbudowę domów mieszkalnych. Charakterystyczne dla dzielnicy stały się
małe, jednorodzinne domki z kamienia wapiennego, budowane przez robotników z zakładów
włókienniczych. Z upływem lat ta forma budownictwa wyparta została przez nowe parterowe
domy.
Stanowisko 2 (dworzec PKP Częstochowa Stradom)
W 1903 r. uruchomiono linię kolejową Częstochowa – Herby, a w 1911 r. przedłużono ją do Kielc.
Wtedy powstał budynek dworca kolejowego. Częstochowa Stradom to druga co do wielkości stacja
kolejowa Częstochowy. Po II wojnie światowej budynek dworca podwyższono o jedno piętro i
otynkowano ceglano-kamienną elewację. W 1990 r. przeprowadzono remont w związku z IV
Światowymi Dniami Młodzieży w Częstochowie. Wyłożono wtedy piaskowcem poczekalnię i
dolną partię elewacji. W 2014 r. dworzec przeszedł kolejny remont. Od 14 XII 2014 r. na stacji
Częstochowa-Stradom zaczęły zatrzymywać się pociągi kategorii Express Intercity Premium. W
2016 r. zakończono budowę tunelu pod torami łączącego perony z budynkiem dworca. Dziś z tego
dworca można dojechać m. in. do Opola, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Szczecina i Warszawy.
Od 2001 r. na I piętrze budynku dworca mieści się Muzeum Historii Kolei. Powstałó ono dzieki
członkom Towarzystwa Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Znajdują się w nim pamiątki
kolejowe m. in: lampy, szafy biletowe, kasowniki, mundury, dokumenty, mapy, fotografie i wiele
elementów wyposażenia kolejowego. Od października 2006 r. muzeum znajduje się na trasie Szlaku
Zabytków Techniki woj. śląskiego. Większość eksponatów można dotknąć i sprawdzić ich
działanie. Prawie wszystkie urządzenia techniczne prezentowane w muzeum są w pełni sprawne.
Wszystkie eksponaty można sfotografować.
Stanowisko 3 (ujście Konopki do Stradomki)
Konopka to prawy dopływ Stradomki o długości 18,3 km. Źródła rzeki znajdują się na Garbie
Herbskim koło Dębowej Góry. Konopka płynie przez obszar dzielnic: Dźbów, Błeszno i Stradom.
Ujściowy odcinek (ok. 1 km) jest uregulowany. Wzdłuż obu rzek ciągną się wysokie na ok. 2 m
wały przeciwpowodziowe. Konopka łączy się Stradomką przy linii kolejowej Częstochowa Kielce. Między torami kolejowymi a obecnym korytem rzeki znajdują się zarastające starorzecza.
Obszar w widłach obu rzek jest zabudowany. Są to domy jednorodzinne. Dno doliny i wały porasta
bogata roślinność. Z roślin zielnych rosną tu m. in. wiesiołek, wrotycz, bylica piołun, łopian,
szczaw, pokrzywa, jaskier i przetacznik.
Stanowisko 4 (dolina Konopki ul. Królewska/al. Bohaterów Monte Cassino)
W pobliżu skrzyżowania ul. Królewskiej i al. Bohaterów Monte Cassino rozpoczyna się
uregulowany ujściowy odcinek Konopki. Wcześniej rzeka płynie naturalnym korytem z licznymi
meandrami. Dno doliny porośnięte jest roślinnością zielną, krzewami i drzewami. Rosną tu m.in.
olsze, osiki, wierzby, brzozy i topole. W rzece żyją bobry. 1 Występuje tu luźna zabudowa nowych
domów jednorodzinnych. Nowy odcinek Al. Bohaterów Monte Cassino (od ul. Jagiellońskiej) został oddany w 2018 r. - jest dwujezdniowy (droga wojewódzka nr 908).
Stanowisko 5 (ul. Sabinowska/Bema)
Ulica Sabinowska łączy dwie stare dzielnice – Stradom i Zacisze. Jest główna ulicą dzielnicy. Tędy
prowadzi trasa m. in z Częstochowy do Tarnowskich Gór i Gliwic. W latach 1976 – 1989 ul.
Sabinowska nosiła imię Feliksa Kupniewicza (1902-75), działacza Komunistycznej Partii Polski, a
w PRL-u radnego Miejskiej Rady Narodowej. Znajdują się przy niej liczne usługi – od sklepów po
pocztę. Zabudowa jest zwarta - są to głównie domy jednorodzinne.
Stanowisko 6 róg ul. Sabinowskiej i Jagiellońskiej
W pobliżu skrzyżowania ul. Sabinowskiej i Jagiellońskiej znajduje się Centralna Szkoła
1
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Państwowej Straży Pożarnej. Mieści się ona w budynkach wykorzystywanych przez wiele lat jako
koszary. Zostały one wybudowane w latach 1906-08 przez władze carskie na terenie folwarku
Zacisze należącym do inż. Władysława Bogusławskiego. Do 1914 r. stacjonował tu 14 Mitawski
Pułk Dragonów. Po odzyskaniu niepodległości stacjonował w nich m.in 7 Pułk Artylerii Lekkiej,
który wchodził w skład 7 Dywizji Piechoty, a po II wojnie światowej 6 Warszawski Pułk
Zmechanizowany. W 1994 r. żołnierze wyprowadzili się z koszar. Ponieważ strażacy przestali się
już mieścić w starych koszarach, więc w narożniku ul. Sabinowskiej powstały nowe budynki. W
pobliżu znajduje się charakterystyczna sylwetka kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego.
Samodzielna parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa została erygowana w 1957 r., a kościół
zbudowano w latach 1978–90.
Stanowisko 7 (ul. Ułańska – Szkoła Podstawowa nr 16)
Szkoła funkcjonuje w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. Budowa jednej z wielu „tysiąclatek”
rozpoczęła się w 1957 r. Plac szkoły położony jest między ul. Powstańców, Ułańską, Czołgistów i
Saperów. Szkoła znajduje się w otoczeniu domów jednorodzinnych.
Stanowisko 8 (ul. Piastowska – kapliczka)
Kapliczka na rogu ul. Piastowskiej i Sabinowskiej wybudowana została w 1900 r. Z jej powstaniem
związana jest legenda. Zmarznięty mężczyzna zapukał nocą do jednego z domów na Stradomiu.
Był to powracający z Syberii zesłaniec, który opowiedział o zakopanym po upadku powstania
styczniowego w miejscu dzisiejszej kapliczki złocie należącym do powstańców. Złoto ukryte w
dziecięcej trumnie miał zakopać ów mężczyzna. Chytra rodzina w nocy wykopała złoto. Wkrótce
jednak zaczęły na nią spadać różne nieszczęścia – m.in. ślepota. Dlatego postanowili ufundować
kapliczkę stawiając ją w miejscu zakopanego złota. Inna legenda mówi, że kapliczkę wybudowano
w podzięce Opatrzności Bożej za zatrzymanie epidemii cholery, która nawiedziła Częstochowę w
końcowych latach XIX w. i zatrzymała się podobno w tym miejscu.
Stanowisko 9 (dolina Stradomki -ul. Kościelna)
Stradomka (dawniej Rybna) to lewy dopływ Warty. Jej długość wynosi 19,5 km – z czego w
obrębie Częstochowy 9,2 km. Jej źródła znajdują się w pobliżu Herbów, a ujście w dzielnicy
Ostatni Grosz. Największymi dopływami rzeki są Gorzelanka i Konopka. Stradomka w tej części
miasta jest uregulowana. Wzdłuż rzeki znajdują się wały przeciwpowodziowe. Równolegle do rzeki
biegnie linia kolejowa z Częstochowy do Opola i Wrocławia. Na południe od rzeki teren jest
zabudowany.
Stanowisko 10 (zbiornik przy ul. Zaciszańskiej)
W gliniance wydobywano surowiec dla cegielni Hellmana. Zbiornik powstał w 1978 r. Ma ok. 4 ha
i jest jednym z największych zbiorników w Częstochowie. Glinianka jest otoczona wąskim pasem
drzew (wierzby i olchy) oraz roślinnością łąkową. Przy brzegu wystepujeszuwar trzcinowy, a tkaże
w kilku miejscach pałka szerokolistna i oczeret jeziorny. Zbiornik jest użytkowany wędkarsko i
zarybiany. Występuje tu m.in. leszcz, węgorz, amur, karp, sieja i szczupak. Z płazów żyją ropuchy
szare, żaby wodne i żaby trawne, a z ptaków m.in. perkozy, krzyżówki, łyski i łąbędzie nieme.2
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Zadania dydaktyczne w dzielnicy Stradom
Bożena Dobosik, Beata Pusz, Janina Strzyżewska
STANOWISKO 1 – ul. 1 Maja (zakłady Stradom S.A. w likwidacji)
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Korzystając z planu Częstochowy oraz rysunku uzupełnij zdania. Nazwy dzielnic wybierz z
podanych poniżej.
Stradom jest dzielnicą położoną na (wpisz kierunek geograficzny) ………………...: od centrum
Częstochowy.
Stradom graniczy z 8 dzielnicami Częstochowy. Od wschodu z ............................................., od
południowego zachodu z ....................................., a od zachodu z ............................................. .
Najmniejszą dzielnicą graniczącą ze Stradomiem jest .........................................................

dzielnice: Błeszno, Grabówka, Gnaszyn – Kawodrza, Dźbów, Mirów, Podjasnogórska, Trzech
Wieszczów, Zawodzie
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP II. 1 i 2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Odszukaj na planie miasta/mapie miejsce, w którym się znajdujesz. Podaj nazwę:
a) ulicy ......................................... b) zakładu przemysłowego .............................................................
B. Określ obecny status prawny zakładu (SPP)
.............................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 i 3 SP II.2 geografia SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Zorientuj mapę lub plan. Wpisz do tabeli w odpowiednie miejsca podane niżej obiekty w
zależności od ich położenia w stosunku do miejsca, w którym jesteś.
Jasna Góra, archikatedra, Zacisze, plac Biegańskiego, cmentarz na Rakowie, zakłady Polontex,
ogródki działkowe przy ul. Bór, dworzec PKP Częstochowa Stradom
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Materiał źródłowy do zadania 4
W 1882 roku bracia Józef i Abraham Goldstein, Leon Oderfeld oraz Adolf Oppenheim otwarli w
Stradomiu pod Częstochową pierwszą w okolicy manufakturę włókienniczą. Częstochowska fabryka
była jedynym producentem szpagatu w ówczesnym cesarstwie rosyjskim. W 1900 roku zakład miał
już ponad 800 pracowników. W 1909 powstało Towarzystwo Akcyjne Częstochowskich Zakładów
Jutowych i Konopnych, które zatrudniało 1500 osób. Produkowano przędze, tkaniny, worki i
sienniki jutowe, szpagaty, linki i powrozy. W 1913 roku fabryka przyjęła nazwę: Częstochowskie
Zakłady Wyrobów Włókienniczych Stradom SA, pod którą znana była aż do II wojny.
- W czasie I wojny maszyny zostały wywiezione . Odtworzenie zakładu kosztowało ponad milion
rubli. Ale boom pierwszych lat niepodległości pozwolił fabryce szybko stanąć na nogi. Stradom
pozostał największą fabryką zagłębia włókienniczego, które rozlokowało się na obrzeżach
Częstochowy i które było najważniejszym ośrodkiem produkcji jutowo-konopnej. Produkowano też
brezenty, tkaniny namiotowe, tornistry i maski gazowe.
- Przed wojną Stradom był potęgą - Po wojnie państwowe już Częstochowskie Zakłady Przemysłu
Lniarskiego "Stradom" były jednym z największych dostawców materiałów dla przemysłu
wojskowego i dywanowego. Fabryka miała swój dom kultury - po hutniczym najlepszy w mieście.
W latach 80. w zakładzie działo się coraz gorzej. Spadała produkcja. W końcu w 1988 roku nastąpił
przełom: po ponad stu latach obróbka lnu, konopi i juty sukcesywnie była zastępowana przez
najnowszą na rynku technologię przerobu polipropylenu. W 1998 roku przedsiębiorstwo zmieniło
nazwę na Stradom SA (tak nazywa się dziś), a rok 2004 zakończył ponad 120-letnią tradycję
przerobu surowców naturalnych. Od tej pory firma produkuje wyłącznie wyroby polipropylenowe.
Źródło: Piersiak T., Jak Stradom szpagat produkował, http://miasta.gazeta.pl/czestochowa

Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZPII.1]
Na podstawie tekstu źródłowego oznacz literą P zdanie prawdziwe i F zadanie fałszywe.
1. Fabryka na Stradomiu ma 130 lat ...........................
2. Ważnymi surowcami do produkcji były len, juta i konopie .....................
3. W XXI w. w zakładzie produkowano głównie wyroby polipropylenowe .....................
4. W czasie powstania fabryka znajdowała się na terenie zaboru rosyjskiego ....................
Zadanie 5 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZPII.1]
Narysuj logo zakładów STRADOM
Jak sądzisz co symbolizuje stylizowana litera
„o”?

Zadanie 6 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Zakłady „Stradom” wytwarzały przędze i wyroby z lnu, konopi i juty. W 2020 r. zakład postawiono
w stan likwidacji, a jego część przejęła firma Lanex Polska. Podaj obecny asortyment produktów
(możesz wykorzystać informacje w Internecie).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geogrfia ZR II.1]
Określ jakie usługi lub instytucje mieszczą się w budynkach zakładów Stradom.
.............................................................................................................................................................

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geogrfia ZR II.1]
Podaj jak dziś wykorzystywany jest budynek byłego domu kultury zakładów Stradom, który
znajduje się po przeciwnej stronie ulicy.
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
A. Podaj nnumery linii MPK, którymi można dojechać w to miejsce z Alei NMP.
………………………...
B. Wymień miejscowości, do których można stąd dojechać busami firmy GTV BUS.
…………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 10 [SP przyroda II.3 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Opisz zabudowę ul. 1 Maja. W opisie określ m. in. wielkość (np. wysoka, niska, bloki,
kamienice) wieka (np. stara, nowa), wygląd zewnętrzny i inne cechy (np. zwarta, rozproszona)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Oceń stan budynków przemysłowych (np. dobry, średni, zły) .........................................
Zadanie 11 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na ulicy 1 Maja jest dużo sklepów z takimi samymi wyrobami przemysłowymi.
Podkreśl właściwe dokończenie zdania. Są to sklepy:
a) spożywcze
b) chemiczne
c) meblowe
d) z artykułami gospodarstwa domowego.
Zadanie 12 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
W 2014 r. Pierwszy Urząd Skarbowy przeniesiono z ul. Rolniczej na ul. Filomatów do budynku
biurowca byłego zakładu „Wełnopol”. Zarówno ul. Filomatów, jak i ul. 1 Maja kilka firm obrało za
swoją siedzibę.
Zapisz nazwy punktów usługowych, które mogą być związane z obsługą petentów Urzędu
Skarbowego.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Bożena Dobosik
STANOWISKO 2 – dworzec PKP Częstochowa Stradom
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
A. Znajdujesz się przy dworcu PKP Częstochowa Stradom. Podaj jakimi liniami MPK możesz tutaj
dojechać? .............................…
B. Podaj adres dworca i nazwę dzielnicy Częstochowy, w której się on znajduje.
Adres …………………………………………………………………………………………………..
dzielnica ………………………………………….
Zadania 2 - 3 wykonaj korzystając z rozkładu jazdy PKP umieszczonego w holu dworca.
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1] uzup

A. Podpisz na mapie miasta wojewódzkie, do których można bezpośrednio dojechać z dworca
Częstochowa Stradom.
B. Czy można dojechać pociągiem z Częstochowy Stradom na dworzec Częstochowa Osobowa?
Podkreśl właściwą odpowiedź. TAK NIE
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Wybierasz się do Krakowa.
A. Sprawdź, ile masz w ciągu doby połączeń. ....................
B. Podaj godziny odjazdów. ............................
C. Oblicz ile czasu zajmie Ci podróż pociągiem ...........................
Zadanie 4 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Podróżny przyjechał pociągiem z Wrocławia o 10.54. Chce dojechać autobusem MPK jak najbliżej
Jasnej Góry.
A. Podaj nr linii autobusowej, którą może dojechać. .....................
B. O której godzinie będzie miał najbliższy autobus? ...................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Zaobserwuj w holu dworca i zapisz obiekty związane z obsługą podróżnych.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 6 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Przy drzwiach prowadzących na perony, po lewej stronie umieszczono tablicę pamiątkową.
O jakim wydarzeniu przypomina? …………………………………………………………………....
Kto umieścił tę tablicę? ……………………………………...
Kiedy została umieszczona? ………………………………...
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wg Leksykonu terminów kolejowych „Dla większości podróżnych dworzec jest elementem węzła
przesiadkowego między pociągiem i innym środkiem transportu.”
Wymień obiekty świadczące, że najbliższa okolica dworca kolejowego Częstochowa Stradom jest
miejscem przesiadkowym.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 8 [SPP geografia ZP I.1 ZR I.I, II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podaj trzy skały, które wykorzystano do budowy i/lub
wykończenia budynku dworca oraz określ ich genezę (magmowa, osadowa, metamorficzna)
1. ...............................................................................................
2. ..............................................................................................
3. ..............................................................................................
Zadanie 9 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
W budynku dworca znajduje się Muzeum Historii Kolei.
A. Podaj jego adres.
..............................................................................................................................................................
B. W jakich dniach tygodnia i godzinach muzeum jest otwarte?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 10 wykonaj po zwiedzeniu Muzeum Historii Kolei
Zadanie 10 [SP geografia III.4 i 5 SPP geografia ZP III.6 i 7]
Zachęć w kilku zdaniach mieszkańców Częstochowy do odwiedzenia tego muzeum
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................….
Zadanie 11 [SP geografia III.7 i 8 SP gegrafia ZR III.7]
Naprzeciwko dworca, miedzy terenem Szkoły Podstawowej nr 33 a ulicą Pułaskiego znajduje się
słabo zagospodarowany plac zieleni. Zaproponuj bardziej uporządkowany sposób urządzenia tego
obszaru.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Bożena Dobosik, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 3 – ujście Konopki do Stradomki
Zadanie 1 [SP geografia II.1, II.10 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
Znajdujesz się przy ujściu Konopki do Stradomki. Wykonaj szkic tego terenu. Zaznacz na nim
kierunek północy.
Miejsce na rysunek

Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wpisz we właściwe miejsca elementy obserwowanego krajobrazu.
Elementy naturalne :...............................................................................................................................
Elementy sztuczne: ................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Oszacuj i porównaj szerokość i głębokość obu rzek.
Stradomka szer. ...................., głeb. .....................
Konopka szer. ......................, głęb. .........................
porównanie ............................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP ZP II.8 ZR II.1]
Oblicz przepływ Stradomki. W tym celu:
A. Wyznacz za pomocą taśmy mierniczej 10 m odcinek rzeki
B. Zmierz stoperem czas przepływu pływaka np. kawałka drewna na wyznaczonym odcinku
(dokonaj 3-krotnego pomiaru i oblicz średni czas)
C. Wykorzystując szacunkowe dane z poprzedniego zadania oblicz powierzchnię przekroju
poprzecznego rzeki (m2)
Wyniki pomiarów i obliczeń wpisz do tabeli.
Przepływ (m3/s) = powierzchnia przekroju poprzecznego rzeki (m2) x prędkość (m/s)
Długość
Czas przepływu Powierzchnia (m2) Prędkość (m/s)
Przepływ rzeki (m3/s)
odcinka
(s)
(szerokość x
(m)
głębokość rzeki)
10

śr.

śr.

śr.

Miejsce na obliczenia

Zadanie 5 [SPP geografia ZP II.3 ZR II.2]
Porównaj prędkość płynięcia wody w obu rzekach. Jeśli jest różna podaj tego przyczyny.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Przyjrzyj się roślinności dennej w Stradomce. Czy na jej podstawie można określić kierunek
płynięcia rzeki? Uzasadnij odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Miejsce, w którym się znajdujesz cechuje się różnorodną roślinnością. Rozpoznaj pięć gatunków
rosnących tu roślin zielnych.
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 i 6 SPP geografia ZP II.3 ZR II.1 i 6]
W pobliżu ujścia Konopki do Stradomki znajdują się budynki mieszkalne.
Oszacuj, o ile musiałaby podnieść się woda w rzece, aby przydomowe ogródki zostały zalane.
Wyjaśnij tok swojego rozumowania.
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................….
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu. Przez ok. 4 min. wsłuchaj się uważnie w 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 np.: głosy ptaków, szczekanie psa, rozmowy ludzi, krzyki, śmiechy, odgłosy ruchu
ulicznego, dzwony, odłos pociągu, 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 10 [SP geografia III.8 SPP geografia ZP III.5 ZR III.5]
Zaobserwuj trzy zmiany w środowisku przyrodniczym spowodowane działalnością człowieka.
Oceń je (np. korzystna, negatywna) i uzasadnij swoją odpowiedź.
Zmiana
Ocena
Uzasadnienie

Bożena Dobosik, Beata Pusz, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 4 – dolina Konopki (ul. Królewska/al. Bohaterów Monte Cassino)
Zadania 1-4 wykonaj na mostku nad Konopką.
Zadanie 1 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 8 ZR II.1 i 5]
A. Zmierz parametry rzeki:
głębokość …………………………..
szerokość …………………………..
B. Dokonaj obliczenia szerokości rzeki na podstawie planu miasta i porównaj wynik z wynikiem
pomiaru w terenie.
skala liczbowa ………….......... skala mianowana ....………...szerokość rzeki na planie …………
szerokość rzeki obliczona na podstawie planu miasta ………..
Zapisz wniosek wynikający z porównania wyników.
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
C. Dlaczego na podstawie mapy czy planu miasta nie można obliczać szerokości rzeki? (SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Oblicz przepływ Konopki. W tym celu:
A. Zmierz za pomocą taśmy mierniczej odcinek rzeki między 2 mostkami prowadzącymi do posesji
u zbiegu ul. Wawelskiej i Królewskiej
B. Zmierz stoperem czas przepływu pływaka np. kawałka drewna na wyznaczonym odcinku
(dokonaj 3-krotnego pomiaru i oblicz średni czas)
C. Wykorzystując dane z poprzedniego zadania oblicz powierzchnię przekroju poprzecznego rzeki
(m2)
Wyniki pomiarów i obliczeń wpisz do tabeli.
Miejsce na obliczenia:

Przepływ (m3/s) = powierzchnia przekroju poprzecznego rzeki (m2) x prędkość (m/s)
Długość
Czas przepływu Powierzchnia (m2) Prędkość (m/s)
Przepływ rzeki (m3/s)
odcinka
(s)
(szerokość x
(m)
głębokość rzeki)

śr.

śr.

śr.

Zadanie 3 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR II.1]
Podaj występujące w promieniu 50 m elementy środowiska geograficznego:
A. naturalne ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................…………….
B. sztuczne (antropogeniczne) ...........................................................................................................…
........................................................................................................................................……………..
Zadanie 4 [SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR II.1]
Wymień obserwowane elementy środowiska przyrodniczego:
A. abiotycznego .....................................................................................................................................
B. biotycznego ......................................................................................................................................

Zadania 5 – 16 wykonaj przy zakolu rzeki (kilkadziesiąt m dalej)
Zadanie 5 [SP geografia II.1, II.10 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
A. Naszkicuj widoczny fragment doliny Konopki. Zaznacz na nim kierunek północy (N), kierunek
płynięcia rzeki, brzeg prawy i lewy (SP, G, PG) oraz nurt rzeki i brzeg podmywany (G, PG).
Miejsce na rysunek

B. Wymień dwa zewnętrzne procesy rzeźbotwórcze wykonywane przez Konopkę w tym miejscu.
(SPP)
1. .....................................................................… 2……………………………................
Zadanie 6 [SPP geografia ZP I.1, II.1 i 3 ZR I.1, II.1]
Określ charakter dna rzeki ze względu na:
A. rodzaj skał (głazy, żwiry, piaski, muły, iły) .................................................
B. rzeźbę (wyrównane, z plosami – przegłębieniami i mieliznami).....................................................
C. kolor skał budujących dno; co może by przyczyną takiego zabarwienia?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SPP geografia ZP I.4, II.3 ZR I.2, II.1 i 5]
Zmarszczki (prądowe, falowe) - ripplemarki, wałki – faliste pręgi, zmarszczki, grzbieciki
powstające z materiału drobnoziarnistego na dnie zbiornika wodnego pod wpływem prądu wody i
falowania, ułożone poprzecznie do kierunku przemieszczania się wody.
Na dnie rzeki występują zmarszczki (ripplemarki).
A. Zastanów się, kiedy tworzą się zmarszczki: gdy woda płynie szybko, czy wolno? Uzasadnij
swoją odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Sprawdź, kiedy zmarszczki są lepiej widoczne: gdy patrzysz na nie z prądem, czy pod prąd?
Dlaczego tak jest?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Dokonaj oceny stanu czystości Konopki. W tym celu pobierz do słoika próbkę wody:
A. powąchaj i określ zapach wody ……………………………………….
B. określ barwę wody …………………………………………………….

Zadanie 9 [SP geografia II.1 SPP ZP II.10 ZR II.1]
Włóż do lejka filtr i umieść go na pustym słoiku. Wlej do niego pobraną próbkę wody. Obejrzyj
przez lupę co osadziło się na filtrze. Zapisz wynik obserwacji.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP fizyka 1) SPP fizyka ZP I]
Znajdź kamień i przed wrzuceniem do rzeki oceń jego wielkość. Wrzuć go do wody w płytkim
miejscu (zachowaj ostrożność!). Patrz na kamień pod różnymi kątami zwracając uwagę na
wielkość. Opisz różnice. Jakie zjawisko optyki jest przyczyną obserwowanych różnic?
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Zadanie 11 [SPP geografia ZP II.3, III.5 ZR II.1 i 7]
Konopka jest rzeką naturalną, ale na pewnych fragmentach uregulowaną.
Porównaj dolinę rzeki naturalnej i uregulowanej wpisując do tabeli określenia: większa/mniejsza,
bardziej/mniej lub opisując wybrane elementy środowiska. Jeśli porównanie któregoś elementu nie
jest możliwe, pomiń go.
Element środowiska

Dolina rzeki
naturalnej

Dolina rzeki
uregulowanej

Krętość koryta
Szerokość doliny
Spadek rzeki
Szybkość odprowadzania wód
Występowanie starorzeczy
Występowanie małych cieków - dopływów
Rzeźba doliny (występowanie teras, wałów
przeciwpowodziowych, wysp, zróżnicowanie rzeźby)
Występowanie terenów podmokłych, zalewowych
Różnorodność siedlisk
Różnorodność gatunkowa - bioróżnorodność
Pokrycie przez roślinność
Umocnienie brzegów
Występowanie budowli wodnych
Rzeka jako korytarz ekologiczny
Atrakcyjność krajobrazowa
Zadanie 12 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.4 ZR II.1]
Rozejrzyj się wokoło i określ w jaki sposób człowiek użytkuje ziemię w dolinie Konopki.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 13 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Oceń w skali od 0 do 6 stopień zaśmiecenia terenu.

Zadanie 14 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z atlasu do oznaczania roślin i/lub własnej wiedzy podkreśl drzewa i krzewy
porastające dolinę rzeki.
brzoza, buk, czarny bez, jarzębina, osika, olsza, sosna, wierzba
Zadanie 15 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1, V.1 i 3 ZR I.1, IV.1]
Na styku różnych siedlisk – biotopów np. rzeka, łąka, las, park, ogród, pole - powstaje zbiorowisko
o dużej różnorodności gatunkowej, zwane ekotonowym, przejściowym, okrajkowym.
Znajdź zbiorowiska ekotonowe w miejscu, w którym się znajdujesz.
Określ gatunki roślin i zwierząt w obrębie wybranego ekotonu charakterystyczne dla różnych
siedlisk. ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wyjaśnij przyczynę dużej różnorodności gatunków ekotonu.(SPP)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 16 [SP przyroda I.6 i II.1 SP geografia II.1 i 6 SPP geografia ZP II.7, III.7 ZR II.1,
5 i 6]
Wpisz lub narysuj w odpowiednie „okna” jak wygląda krajobraz tego miejsca obecnie i jak
przypuszczalnie będzie wyglądał za 20 lat.
„dziś”
„jutro”

Bożena Dobosik, Beata Pusz, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 5 – ul. Sabinowska/Bema
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu lub mapy miasta oblicz długość ulicy Sabinowskiej.
Skala mapy/planu......................, długość na mapie/planie ........cm długość w terenie ...........
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się w centrum dzielnicy Stadom. Rozejrzyj się uważnie i podaj co tym świadczy.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wymień nazwy obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w pobliżu.
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 4 [SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1, III.5]
Zwróć uwagę na różne znaki umieszczone na budynkach.
A. Podaj przykłady
reklam ...............................................................................................................................................
informacji ..........................................................................................................................................
szyldów sklepowych .........................................................................................................................
bilboardów .........................................................................................................................................
B. Dlaczego w tym miejscu występuje tak duże nagromadzenie znaków?
...............................................................................................................................................................
C. Podaj pozytywne i negatywne skutki umieszczania reklam i informacji wzdłuż ulic.
Skutki pozytywne
Skutki negatywne

Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Podkreśl słowa opisujące wiek oraz ocenę zabudowy i wyglądu ulicy Sabinowskiej:
wysoka, niska, stara , nowa, jednorodzinna, wielokondygnacyjna, zabytkowa, współczesna,
zadbana, mieszkalna, przemysłowa, zniszczona, odrapana, czysta, przygnębiająca
Zadanie 6 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Ulica Sabinowska w latach 1976-1989 nosiła nazwę Feliksa Kupniewicza.
A. Wykorzystując plan miasta podaj pochodzenie obecnej nazwy ulicy.
...............................................................................................................................................................
B. Obecna dzielnica Stradom składała się z 2 odrębnych części. Granicę między nimi stanowiła ul.
Sabinowska. Wykorzystując plan miasta podaj ich nazwy.
.............................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu miasta i własnej wiedzy wyjaśnij pochodzenie nazw ulic Zacisza między ul.
Artyleryjską i Skrzetuskiego.
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 8 [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 130 dB (tzw. granica
bólu).
Skala hałasu
10 dB – szelest liścia.
10-20 dB – oddech człowieka, szelest kartek, odgłosy spokojnego ogrodu.
20 dB – tykanie zegarka, szept.
40 dB – ulica bez samochodów.
30-55 dB – praca lodówki, suszarki, szum komputera, głos telewizora zza ściany.
60 dB – normalna rozmowa.
55-70 dB – praca miksera, odkurzacza, koszenie trawy, ruch uliczny, głośna rozmowa.
80 dB – głośna muzyka.
90 dB – tramwaj.
95 dB – walkman.
100 dB – piła łańcuchowa, wiertarka, lotnisko, młot pneumatyczny (z daleka),dyskoteka
110 dB – sygnał karetki, dyskoteka.
120 dB – startujący samolot, młot pneumatyczny (z bliska).
140 dB – syrena alarmowa.
160 dB – wybuch petardy.
Źródło:www.ekoedu.uw.edu.pl

Korzystając ze skali hałasu spróbuj określić jego poziom w dB.
......................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Dokonaj oceny współczesnego zagospodarowania przestrzennego miejsca, w którym się znajdujesz
Pozytywne aspekty

Negatywne aspekty

Bożena Dobosik, Beata Pusz, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 6 – róg ul. Sabinowskiej/Jagiellońskiej
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wykorzystując kompas lub busolę określ kierunek przebiegu ulicy:
a) Sabinowskiej ............................; b) Jagiellońskiej ........................................
Zadanie 2 [SP geografia II.2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Korzystając z planu miasta oblicz powierzchnię zajętą przez Centralną Państwową Szkołę Straży
Pożarnej. Wynik przedstaw w m² lub w arach.
skala planu ................................... pole powierzchni na planie ....................................…
miejsce na obliczenia

powierzchnia w terenie .............................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na przystanku MPK w pobliżu Centralnej Państwowej Szkoły Straży Pożarnej.
A. Podaj nazwy dzielnic Częstochowy do których dojedziesz autobusami MPK z tego przystanku
................................................................................................................................................................
B. Podaj nazwę tej części Częstochowy, do której z tego przystanku dojeżdżają aż 3 linie
autobusowe. ......................................
C. W których godzinach jest największa częstotliwości połączeń na linii 14? ..................................
D. Autobusy której linii kursują najrzadziej? .....................…
E. Czy wszystkimi liniami autobusowymi dojedziesz stąd do pl. Biegańskiego?
Zadanie 4 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1]
Wpisz do tabeli widoczne naturalne i sztuczne elementy krajobrazu.
Elementy naturalne
Elementy sztuczne

Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj główną cechę ukształtowania powierzchni miejsca, w którym się
znajdujesz.
...............................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
Przez około 5 min. obserwuj ruch uliczny.
A. Określ jego natężenie podkreślając właściwy przymiotnik: mały, średni, duży
B. Określ porę dnia obserwacji podkreślając właściwą: rano, przed południem, w południe, po
południu
C. Podkreśl dwa dominujące środki transportu wybierając z podanych:
rowery, motory, samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe.
D. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców i
środowisko przyrodnicze. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena ……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj gatunki drzew owocowych i krzewów owocowych rosnących na terenie ogrodów w
pobliżu skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Sabinowskiej.
drzewa .......................................................................................................................................
krzewy ......................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR II.1, III.5]
Wykonanie tego zadania pozwoli Ci sprawdzić stopień zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego pyłami w tej części Częstochowy.
A. W tym celu wybierz w pobliżu po jednym okazie dwóch gatunków drzew (lub krzewów). Na
środek liścia każdego z wybranych drzew nalep kawałek taśmy klejącej. Po chwili odklej ją i
przyklej w odpowiednim miejscu tabeli.
Nazwa drzewa (krzewu)
Paski pomiarowe

B. Oceń stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami w tej części miasta
..................................................................................................
C. Podaj źródła zanieczyszczenia atmosfery występujące w tej części Częstochowy
...............................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Na tym obszarze występują rośliny ruderalne, czyli zasiedlające tereny zmienione przez człowieka,
np. przy szlakach komunikacyjnych, rowach, płotach, śmietnikach i wysypiskach. Znoszą one gleby
zanieczyszczone, bogate w związki mineralne, w tym azotowe.
Podkreśl z podanych w tabeli rosnące tu rośliny ruderalne. Wykorzystaj w tym celu atlas roślin lub
przewodnik do oznaczania roślin oraz własną wiedzę.
bylica piołun
łopian
pokrzywa zwyczajna
cykoria podróżnik

nostrzyk

powój polny

glistnik jaskółcze ziele

oset

tasznik pospolity

krwawnik pospolity

podbiał

wrotycz

Zadanie 10 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Narysuj jedną z rosnących tu roślin ruderalnych. Zaznacz jej części.
Nazwa rośliny .........................................

Bożena Dobosik, Beata Pusz, Elżbieta Pyrkowska
STANOWISKO 7 – ul. Ułańska (Szkoła Podstawowa nr 16)
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się przed budynkiem SP nr 16.
A. Podaj adres szkoły ............................................................................................................................
B. Podaj pełną nazwę szkoły ................................................................................................................
C. Na podstawie tablic podaj co jeszcze mieści się w tym budynku.
..........................................................................................................................................................….
D. Przy boisku szkoły od strony ul. Czołgistów znajduje się obiekt służący najmłodszym
mieszkańcom okolicy. Co to za obiekt i z jakich środków został sfinansowany?
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 2 [SP geografia I.6, II.1 i 2, III.7 SPP geografia ZP I.4, II.1 i 8 ZR I.2, II.1]
A. Podpisz na schemacie nazwy ulic ograniczających teren szkoły. Nanieś zarys budynku szkoły i
boisko.

B. Oblicz powierzchnię którą zajmuje teren szkoły. Wynik przedstaw w m² lub arach.
Wymiary w terenie ..........................................
Powierzchnia .................................................
C. Okna pracowni geograficznej wychodzą na ul. Powstańców, historycznej zaś na ul. Czołgistów.
Która z pracowni jest bardziej nasłoneczniona w godzinach przedpołudniowych? Uzasadnij
odpowiedź.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Korzystając z mapy lub planu miasta oraz kompasu określ:
A. w którym kierunku od szkoły znajduje się:
Twój dom ...............................
Jasna Góra ...............................
Centralna Szkoła Straży Pożarnej .....................
B. azymut kościoła na Stradomiu ................................
Zadanie 4 [SP geografia II.2 i 10 SPP geografia ZP II.1]
Wyobraź sobie, że mieszkasz przy ul. Partyzantów i jesteś uczniem/uczennicą VIII klasy SP nr16.
Na podstawie analizy planu miasta i własnej wiedzy
A. Podaj, do której szkoły ponadpodstawowej w Częstochowie miałbyś najbliżej?
...............................................................................................................................................

B. Oszacuj ile czasu zajęłoby dotarcie do niej:
pieszo ...........................................
rowerem ........................................
MPK ............................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
A. Opisz zabudowę tej części dzielnicy Stradom.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Podaj zalety i wady mieszkania w tej części Częstochowy
zalety .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
wady ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1]
Oceń stan ulic w dzielnicy Stradom. Uzasadnij swoją ocenę.
Ocena ..........................................……………………………………………………………………..
Uzasadnienie...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Dzielnice, podobnie jak miasto, pełnią określone funkcje. Na podstawie obserwacji i planu miasta
podaj przykłady instytucji lub obiektów pełniących różne funkcje w dzielnicy Stradom. Jeśli
uważasz, że nie ma instytucji pełniących którąś z funkcji, w drugiej kolumnie wpisz „-”.
Funkcja

Instytucja, obiekt

administracyjna
przemysłowa
rzemieślnicza
komunikacyjna
handlowa
oświatowa
naukowa
kulturalna, rozrywkowa
rekreacyjna, turystyczna, wypoczynkowa
religijna
sportowa
finansowa
Zadanie 8 [SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
Na podstawie planu miasta i własnej wiedzy podaj nazwiska trzech wielkich artystów Polski,
którymi nazwano ulice Zacisza. Jakie zawody artystyczne oni wykonywali?
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................

Zadanie 9 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu. Przez ok. 4 min. wsłuchaj się uważnie w 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 Mitreva, Beata Pusz, Janina Strzyżewska
STANOWISKO 8 – ul. Piastowska (kapliczka)
Zadanie 1 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1 SPP plastyka I]
A. Uzupełnij zdania:
Kapliczka znajduje się na skrzyżowaniu ulic................................. i ...................................... .
Powstała w roku .........................
Do jej wzniesienia użyto następujących materiałów budowlanych:
...............................................................................................................................................................
We wnętrzu kapliczki w centralnym punkcie znajduje się ..................................................................
...............................................................................................................................................................
B. Kapliczka została wybudowana w stylu neogotyckim. Podaj jakie elementy architektoniczne na
to wskazują. (SPP).
...............................................................................................................................................................
C. Opisz najbliższe otoczenie kapliczki.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Wykonaj szkic kapliczki i jej najbliższego otoczenia.

Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Przeczytaj uważnie materiały źródłowe i oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy zdaniu
prawdziwym zapisz literę P, a przy fałszywym F.
I. Kapliczki lub krzyże ustawiano w miejscu tajemniczym i dziwnym. Kapliczki i krzyże przydrożne,
które będąc wyrazem religijnego stosunku do przestrzeni w świadomości ludzi wierzących
uświęcają , oswajają i zabezpieczają miejscach zlokalizowania. Różne były powody wznoszenia
tych obiektów. W przeszłości ufundowanie kapliczki czy krzyża przydrożnego często było
zadośćuczynieniem za wyrządzone ludziom krzywdy, nieprawości, swoista pokuta za popełnione
grzechy.
na podstawie Studia etnologiczne i antropologiczne T.5 Miejsca znaczące i wartości symboliczne, Katowice
2001

II. Jedna z opowieści o powstaniu kapliczki
„Tadeusz Starczewski miał usłyszeć opowieść od mężczyzn, debatujących, dlaczego nie można
przesunąć kapliczki, blokującej poszerzenie skrzyżowania. Otóż do rodziców czy teściów owej
właścicielki zapukał nocą zmarznięty mężczyzna. Przygarniętemu podano alkohol, który rozwiązał

mu język. Rzekł, że wraca z zesłania na Syberię i na poprawę swego bytu będzie musiał - choć tego
nie chce robić - wykorzystać część zakopanego przez powstańców styczniowych złota. W chwili
upadku powstania wiózł je ukryte w dziecięcej trumience na wozie i zakopał w miejscu obecnej
kapliczki. Po wódce zasnął, a nazajutrz niczego nie wykopał, bo chytra rodzina wydobyła nocą
złoto. Stary powstaniec, widząc, że go oszukano, ukląkł twarzą zwróconą w kierunku widocznej stąd
Jasnej Góry i głośno jął się modlić, by Bóg ukarał tych, którzy zawłaszczyli narodowy majątek.
Złodziejska rodzina w sposób widoczny szybko się wzbogaciła, ale wkrótce zaczęły na nią spadać
nieszczęścia zdrowotne. Wiele osób było ślepych - tak jak wspominana przez mężczyzn właścicielka
domu. Ponieważ imały się rodziny także inne przypadłości, zdecydowali się ufundować kaplicę w
miejscu zakopania trumienki. Postawiono ją na przełomie XIX i XX w.”
źródło: Haładyj T., Portret ulicy Sabinowskiej, http://miasta.gazeta.pl/czestochowa

1. Krzyże często stawiane były przy drogach. ..................
2. Budowanie kapliczek było niekiedy pokutą za grzechy. ..............
3. Kapliczka na Stradomiu wzniesiona została w miejscu prawdopodobnego ukrycia złota
powstańców listopadowych. ..............
4. Członkowie rodziny, która prawdopodobnie ukradła złoto często tracili słuch. ...............
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Obok kapliczki rosną dwa okazałe drzewa.
A. Rozpoznaj jakie to gatunki i podkreśl ich nazwy wybierając z podanych poniżej;
brzoza brodawkowa, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, jodła, klon pospolity, modrzew europejski,
topola osika, wiąz pospolity
Tab. Obwody gatunków rodzimych drzew stanowiące orientacyjne dolne granice dla drzew
pomnikowych
Drzewo
Obwód (cm)
Drzewo
Obwód (cm)
brzoza brodawkowa
dąb szypułkowy
jesion wyniosły
jodła

219
376
251
314

klon pospolity
modrzew europejski
topola osika
wiąz pospolity

219
314
219
219

Źródło: www.lop.org.pl

B. Wykorzystując powyższe informacje, stwierdź, czy te drzewa to można uznać za pomniki
przyrody
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C. Rozpoznaj 5 innych gatunków roślin (drzew, krzewów lub roślin zielnych) rosnących na placu.
drzewa .............................................................................................
krzewy .............................................................................................
rośliny zielne ...................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
A. Oszacuj wymiary placu i oblicz jego szacunkową powierzchnię.
B. Zmierz na planie lub mapie długość i szerokość placu. Korzystając ze skali planu/mapy oblicz
jego powierzchnię w terenie.

C. Porównaj obliczoną i oszacowaną powierzchnię placu
...................................................................................................................................................

Zadanie 6 [SP geografia II.1, 6 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 5]
Przedstaw swoją propozycję zagospodarowania terenu w pobliżu kapliczki.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na północ od kapliczki umieszczono lustro drogowe. Uzasadnij ustawienie lustra w tym miejscu.
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................…
Zadanie 8 [SP geografia II.2 i 10 SPP ZP II.1 i 8]
Chcesz dojść do dworca PKP Częstochowa Stradom.
A. Korzystając z mapy lub planu miasta oblicz odległość w terenie jaką musisz pokonać.
Skala mapy/planu .................................. odległość na mapie/planie ..........................
odległość w terenie .........................................
B. Zakładając, że pójdziesz z prędkością 4 km/h oblicz ile czasu zajmie Ci to przejście.
czas ..............................
Zadanie 9 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Wyobraź sobie, że mieszkasz w pobliżu miejsca, w którym się znajdujesz. Jakie korzyści lub jakie
wady widzisz w tym?
Korzyści
Wady

Zadanie 10 [SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1, III.8]
A. Posługując się załączoną kartą dokonaj oceny stanu ulicy Piastowskiej lub Sabinowskiej
Śmieci
Stan chodnika
Brak śmieci/segregacja ..................... 3 pkt Dobra jakość ..................................................... 3 pkt
Mała ilość .......................
2 pkt Niewielkie nierówności ................................... 2 pkt
Duża ilość ......................
1 pkt Nierówna powierzchnia ................................... 1 pkt
Różne rodzaje śmieci .................
0 pkt Bardzo zła jakość lub brak ...... ........................ 0 pkt
Utrzymanie jezdni
Dobra jakoś nawierzchni ………. ... 3 pkt
Niewielkie nierówności ……......
2 pkt
Nierówna nawierzchnia ……….....
1 pkt
Bardzo zła jakość nawierzchni …. ..... 0 pkt

Stan oświetlenia ulicy
Dostateczna liczba lamp i wszystkie funkcjonują 3 pkt
Dostateczna liczba lamp i niektóre funkcjonują ..2 pkt
Brak dostatecznej ilości lamp …......................... 1 pkt
Brak lamp lub zepsute ........................................ .0 pkt

Suma punktów .............................................
Wnioski ..................................................................................................................................................
B. Wykonaj podobną ocenę dla ulicy, przy której mieszkasz
ulica ............................................ suma pkt .........................................
C. Porównaj stan Twojej ulicy z ul. Piastowską lub Sabinowską
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bożena Dobosik, Beata Pusz, Janina Strzyżewska
STANOWISKO 9 – dolina Stradomki (ul. Kościelna)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
A. Posługując się kompasem lub na podstawie zorientowanej mapy / planu podaj kierunek płynięcia
Stradomki w miejscu obserwacji .....................
B. Podaj na którym brzegu rzeki znajdujesz się? ............................
C. Oszacuj szerokość rzeki ........................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Stradomka w dolnym biegu jest rzeką uregulowaną. Co o tym świadczy?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SPP geografia ZP I.4 ZR I.2]
Na rzece Warcie, Stradomce i Konopce, w ich odcinkach powyżej Częstochowy zbudowano
zbiorniki wodne (Poraj, Blachownia, Konopiska). Przedstaw wpływ tych zbiorników na przepływy
wody w rzekach.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z planu miasta podkreśl właściwą odpowiedź.
Do ujścia Stradomki od miejsca, w którym jesteś jest około:
a) 0,5 km
b) 1,0 km
c) 1,5 km
d) 2,0 km
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podkreśl z podanych występujące w promieniu 50 m antropogeniczne (sztuczne) elementy
środowiska geograficznego:
domy, linie energetyczne, linie kolejowe, mosty, obiekty sakralne, wały, zakłady przemysłowe.
Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
A. Oszacuj „na oko” odległość od miejsca w którym stoisz do Jasnej Góry.
Odległość ...................
B. Zmierz na mapie lub planie odległość w linii prostej do tego miejsca i oblicz ile ona wynosi w
terenie
odległość na mapie/planie .........., skala mapy/planu .................., odległość w terenie ...............
C. Porównaj oba wyniki ................................................................………………………………...
Zadanie 7 [SP przyroda II.1, II.6 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Posługując się kompasem (busolą) wyznacz azymut na:
A. dworzec PKP Stradom ......................
B. wieżę eglany komin b. zakładów Wełnopol .........................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji i planu miasta podaj nazwy dwóch widocznych obiektów sakralnych.
................................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. Przy pomocy dowolnej metody wyznacz główne kierunki świata i określ z jakiego kierunku
wieje wiatr.
kierunek wiatru ......................
B. Na podstawie skali Beauforta określ prędkość wiatru i podaj jego nazwę (określenie słowne).

Źródło: http://www.oze.otwartaszkola.edu.pl/Biblioteka/Artyku%C5%82y/Wiatr.aspx

…………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 10 [SP II.1, III.7 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj przykłady trzech funkcji jakie pełni dzielnica Stradom.
..............................................................................................................................................................

Zadanie 11 [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 12 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Oceń miejsce, w którym się znajdujesz i jego otoczenie uzupełniając poniższą tabelę:
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Bożena Dobosik, Beata Pusz
STANOWISKO 10 – zbiornik przy ul. Zaciszańskiej
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Zlokalizuj miejsce, w którym jesteś na planie lub mapie miasta.
A. Podaj nzwę rzeki, która przepływa w bezpośrednim sąsiedztwie północnego brzegu zbiornika.
………………………..
B. Zwróć uwagę na kształt zbiornika. Do której z tych figur jest zbliżony?
a. prostokąt
b. kwadrat
c. romb
d. trapez
e. trójkąt
f. koło
g. elipsa
Zadanie 2 [SP geografia II.2 SP matematyka SPP geografia ZP II.1 i 8 ZR II.1]
Dokonaj obliczeń wielkości (powierzchni) zbiornika na podstawie planu lub mapy miasta. Możesz
wykorzystać spostrzeżenie z poprzedniego zadnia.
Wymiary na planie/mapie …………………………………………….
Skala planu/mapy ……………………..
Wymiary w terenie …………………………….
Wzór na obliczanie pola figury ………………………………………………………...
Obliczenia
Wynik ………………..
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Określ, posługując się nazwami stron świata
A. Które brzegi zbiornika są strome, a które łagodne
brzegi strome ……………………………………………………………………..
brzegi łagodne ……………………………………………………………………
B. Która część zbiornika jest głęboka, a która płytka
część głęboka ……………………………………………………………………..
część płytka ……………………………………………………………………….
Zadanie 4 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie tekstu źródłowego i obserwacji podaj genezę i cechy zbiornika przy ulicy
Zaciszańskiej.
„Glinianki – zbiorniki powstałe na skutek zalania wyrobisk pozostałych po eksploatacji gliny.
Charakteryzują się bardzo dużą głębokością sięgającą 20 - 30 m, dzięki czemu posiadają one oprócz litoralu i
pelagialu także strefę głębinową (profundal). Ta cecha upodabnia je do jezior. Procesy sukcesji
ukształtowały w gliniankach zbliżony do naturalnego układ stref roślinnych.”
file:///C:/Users/Admin/Downloads/2.wody_czestochowy%20(1).pdf

Geneza zbiornika……………………………………………………………………………………..
Cechy …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Materiał źródłowy do zadań 5 - 6
„Powstawanie nowego ekosystemu na martwym podłożu mineralnym jest obecnie rzadkością. (...) Nowe
obszary nagiego podłoża powstają raczej wyjątkowo. (...) Tereny takie tworzy też człowiek, jeżeli zniszczy
dawny ekosystem i usunie glebę. Na przykład tam, gdzie wydobywano glinę, piasek lub żwir, także w
kamieniołomach. Powierzchnię takich miejsc tworzy tylko martwe podłoże, glina, piasek, żwir lub kamień.
Jeśli zostaną porzucone, pozostawione siłom przyrody, zaczynają zarastać. Powstawanie ekosystemu na
miejscu bez życia – kolejne etapy tego powstawania – nosi nazwę sukcesji od łacińskiego successio –

następstwo lub kolejność.”
Źródło: Umiński T., Ekologia. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 65

Kolejne strefy jeziora (patrząc od strony lądu) to:
olchy i zarośla wierzbowe
strefa roślinności bagiennej (pas roślin błotnych)
strefa roślin wynurzonych (pas oczeretów, pas szuwarów), np. trzcina pospolita, oczeret jeziorny, pałka
wąskolistna i szerokolistna, tatarak zwyczajny, sitowie jeziorne
strefa roślin o liściach pływających, np. grzybień biały, grążel żółty, rdestnica pływająca, manna mielec
strefa roślin zanurzonych, np. rdestnice, rogatek, wywłócznik, moczarka, osoka aloesowata
Na podstawie: Stańczykowska A., Ekologia naszych wód. WSiP, Warszawa 1997 oraz Umiński T., Ekologia,
środowisko, przyroda. WSiP, Warszawa 1995

Zadanie 5 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1, V.1 ZR I.1 i 5]
A. Które z wymienionych stref obserwujesz na brzegach zbiornika?
..........................................................................................................................................................
B. Na podstawie przewodnika lub klucza do oznaczania roślin i własnej wiedzy rozpoznaj
występujące tu rośliny i przyporządkuj je poszczególnym strefom.
Strefa roślinności
Rośliny

C. Zastanów się jakie cechy budowy umożliwiają roślinom życie na lądzie, a jakie są wyrazem
przystosowania do życia w wodzie i uzupełnij tabelę.
Cechy przystosowawcze roślin wodnych
Cechy przystosowawcze roślin lądowych

Zadanie 6 [SPP biologia ZP V.1 i 2 ZR IV.1]
Podaj czynniki, które wpływają na tempo przebiegu sukcesji. Jak sądzisz, czy w tym zbiorniku
proces ten następuje szybko czy wolno? Odpowiedź uzasadnij.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…..
Zadanie 7 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Odczytaj z tablic znajdujących się nad zbiornikiem, kto jest jego właścicielem.
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 8 [SP biologia III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR IV.1]
Na podstawie wywiadu z wędkarzami, ustal, jakie gatunki ryb żyją w zbiorniku.
………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 9 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP I.1, IV.1 ZR I.1, III.1]
Posługując się atlasem ptaków rozpoznaj zaobserwowane gatunki tych zwierząt.
………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 10 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1, V.1 ZR I.1]
Roślina przedstawiona na fotografii (wykonanej nad glinianką przy ulicy Zaciszańskiej) to jedna z
najbardziej inwazyjnych roślin w Polsce.

A. Znajdź stanowiska tej rośliny nad zbiornikiem Zaciszanka.
B. Podaj jej nazwę : ……………………………………………...
C. Opisz jej cechy cechy morfologiczne:
Pokrój: ………………………………………………………………………………………………..
Łodyga: ……………………………………………………………………………………………….
Liście: …………………………………………………………………………………………………
Kwiaty: ……………………………………………………………………………………………….
Owoc: ………………………………………………………………………………………………...
Korzeń: Posiada kłącze, tworzy rozłogi (wydłużone pędy płożące się pod powierzchnią ziemi lub
tuż nad nią).
Zadanie 11 [SPP biologia ZP IV.1, V.1 i 2 ZR IV.1 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR II.5,
III.5]
Na podstawie tekstów źródłowych oraz własnych obserwacji, wykonaj polecenia.
„Gatunek inwazyjny – gatunek allochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się
naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu,
konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do
wyginięcia gatunków miejscowych. Gatunki inwazyjne stanowią drugie – zaraz po niszczeniu
siedlisk – największe zagrożenie dla światowej bioróżnorodności.”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_inwazyjny

„Gatunek ten tworzy kłącza sięgające do 3 metrów w głąb ziemi. Odznacza się wielkimi
zdolnościami regeneracyjnymi. Całkowicie eliminuje inne gatunki roślin, a jego pędy przerastają
asfalt, a nawet mogą niszczyć budowle betonowe – fundamenty domów, konstrukcje hydrotechniczne, itp. Zwalczanie go jest bardzo trudne i kosztowne, szczególnie gdy opanuje większe
obszary.”

https://www.wigry.org.pl/kwartalnik/nr27_inwazyjne2.htm

A. Wyjaśnij, dlaczego gatunki inwazyjne są niepożądane w środowisku.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
B. Wymień cechy inwazyjności obserwowane u rośliny rozpoznanej w poprzednim zadaniu.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
C. Zaproponuj sposoby zwalczania gatunków inwazyjnych.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 12 [SP geografia III. 7 i 8 SPP geografia ZP II.5, III.5 ZR II.7, III.5]
Jak oceniasz sposób zagospodarowania zbiornika i jego najbliższego otoczenia? Wymień
pozytywne aspekty zagospodarowania i podaj co wymaga poprawy.
Pozytywne aspekty zagospodarowania
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Sprawy wymagające poprawy
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 13 [SP geografia II.1 i 6 SPP geografia ZP III.5 ZR II.1 i 5]
Narysuj lub opisz jak mogło wyglądać miejsce, w którym się znajdujesz 50 lat temu.
Miejsce na rysunek

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Zadanie 14 wykonaj na zakończenie zajęć terenowych w dzielnicy Stradom
Zadanie 14 [SP geografia III.3 SPP geografia ZP III.5 ZR III.5]
Potraktuj siebie, jako część środowiska i zastosuj zasadę 3R (po polsku 3U).
Które z doświadczeń dzisiejszej wędrówki po dzielnicy Stradom
A. będziesz Unikał (Reduce) ..............................................................................................................
B. Użyjesz ponownie (Reuse) ...........................................................................................................
C. Utylizujesz, przetworzysz (Recycle) ............................................................................................

Bibliografia
1. Haładyj T., Portret ulicy Sabinowskiej, http://miasta.gazeta.pl/czestochowa
2. Piersiak T., Jak Stradom szpagat produkował, http://miasta.gazeta.pl/czestochowa
3. Snoch B., 2002. Mała encyklopedia Częstochowy, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy,
Częstochowa
4. Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze według dzielnic 20102019 www.czestochowa.pl/przyroda
5. https://encyklopedia.czestochowa.pl
6. http://pl.wikipedia.org

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.

