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Wstęp
Publikacja jest efektem zbiorowej pracy grupy nauczycieli geografii pod kierunkiem
doradcy metodycznego geografii w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie
mgr Bożeny Dobosik. W październiku 2006 r. odbyły się w dzielnicach Mirów i Zawodzie
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 Mirów ma około 8 km długości, a w dzielnicy
Zawodzie 4 km. Opracowane zadania mogą być wykonywane w ramach ćwiczeń
terenowych z przyrody, czy geografii lub jako odrębne modułowe zajęcia w ramach
realizacji np. edukacji regionalnej, czy projektu edukacyjnego. Przewidywany czas
wykonania wszystkich zadań na trasie w dzielnicy Mirów to 5 godzin lekcyjnych, a
dzielnicy Zawodzie 3 godziny. Można również wykonywać zadania tylko na wybranych
stanowiskach w ramach 1-2 godzinnych lekcji w terenie.
. 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 i innymi źródłami
informacji, waga decyzyjna, SWOT, pogadanka, ćwiczenia techniczne.
Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze: mapa topograficzna np. „Częstochowa Zawodzie” w skali 1: 10 000 lub plan Częstochowy, karty pracy z zadaniami, kompasy, taśma
miernicza, stoper lub zegarek z sekundnikiem, klucz lub przewodnik do oznaczania roślin,
papierki wskaźnikowe do określania twardości i odczynu pH wody, ocet, 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. W dzielnicy Zawodzie usunięto stanowisko
Kamieniołom przy ul. Legionów i dodano nowe Szkoła Podstawowa nr 19 i jej otoczenie.
Uaktualniono także opisy stanowisk. Zamieszczono również wymagania ogólne (cele
kształcenia) w podstawie programowej przyrody i geografii.

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Mirów
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 Wyż. Śląsko –Krakowskiej (Kondracki J. 2000)

Dzielnica Mirów leży w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Rzeka Warta wyznacza
granicę między Wyżyną Częstochowską i Wyżyną Wieluńską. Mirów to dawna
średniowieczna wieś. Jako osada wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumencie biskupa
krakowskiego Iwona w 1220 r. W późnym średniowieczu Mirów był wsią królewską z
obiektem warownym na Balikowej Skale. Dzierżawca wsi Jan Służka z Mirowa był w
połowie XV w. burgrabią zamku olsztyńskiego. Przez Mirów przechodził ważny trakt z
Częstochowy do Mstowa i Lelowa. W XVIII w. we wsi znajdowały się: karczma, dwór i
młyn. Właścicielami majątku w XVIII w. byli Potoccy i Łąbęccy, w XIX w. Błeszyńscy.
Dzielnicą Częstochowy został w 1928 r., ale Mirów Stary dopiero włączono do Częstochowy
w 1952 r. W 1948 r. mieszkańcy wsi Mirów należącej do parafii w Rędzinach zakupili
podworski spichlerz i zamienili go na kaplicę, którw w kolejnym roku została poświęcona. W
1952 r. bp Zdisław Goliński ustanowił tu ekspozyturę parafii Rędziny, a wW 1958 r.
erygował parafię Mirów (kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny). W
latach 1957-58 powstała plebania i założony został cmentarz.
Stanowisko 1 (G. Ossona)
Jest to najwyższe wzniesienie na terenie Częstochowy o wys. 317 m n.p.m. Zbudowane jest z
wapieni skalistych górnej jury. Ossona położona jest w odległości ca 4,5 km od czoła progu
górnojurajskiego na Złotej Górze. W kulminacji wzniesienia wapienie odsłaniają się na
powierzchni. G. Ossona składa się z dwóch garbów. Wschodni jest najwyższą kulminacją. Na
jego szczycie jest punkt wysokościowy. Po 1945 r. przez kilka lat działała tu szkoła
szybowcowa. Zachodni jest zagospodarowany. Kiedyś w jego wnętrzu była przepompownia
b. Huty im. B. Bieruta (trzy betonowe hale). Ossona z racji swojej wysokości n..p.m. i
względnej jest doskonałym punktem widokowym. Widać z niej m.in. całą Częstochowę i
ruiny zamku w Olsztynie. Kiedyś wzgózre użytkowane było rolniczo (pastwisko), a obecnie
można obserwować proces sukcesji naturalnej.1 Z drzew i krzewów rosną: wiśnia ptasia,
brzoza brodawkowata, głóg, berberys, dzika róża, kalina, tarnina, jałowiec. Ossona porośnięta
jest przez liczne gatunki roślin kserotermicznych. Rosną tu m.in. macierzanka, wilczomlecz,
poziomka, dziurawiec, ostrożeń i dziewięćsił bezłodygowy. Na południe od wzniesienia
1 Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic s.64

rozciąga się piaszczysty teren z rzadka porośnięty kocankami piaskowymi, szczotlichą i
trzcinnikiem.
Stanowisko 2 (pętla 26 ul. Bursztynowa)
Stanowisko znajduje się na wschodniej administracyjnej granicy miasta. Przebiega ona
wzdłuż linii lasu „na Mirowie”. Tu kończy się ulica Bursztynowa i znajduje się końcowy
przystanek linii nr 26. Zabudowę ul. Bursztynowej stanowi budownictwo jednorodzinne.
Wschodnia granica miasta pokrywa się na tym obszarze z granicą Parku Krajobrazowego
„Orlich Gniazd”. Rosnący już na terenie gminy Mstów las jest lasem mieszanym.
Dominującymi gatunkami drzew są sosny, brzozy i dęby.
Stanowisko 3 (skrzyżowanie ul. Turystycznej i Bursztynowej)
Stanowisko znajduje się na wysokości ca 250 m n.p.m., czyli ponad 50 m niż wierzchołek
Ossony. Ulica Turystyczna prawie wcale nie jest zabudowana. Jednorodzinne domy stoją
tylko przy ul. Bursztynowej – zwłaszcza po jej północnej stronie. Ich wiek jest różny. Te
najstarsze zbudowane są m.in. z wapienia. Ta część miasta charakteryzuje się dużym
udziałem użytków rolnych. Ulica Turystyczna w kierunku Ossony przechodzi w drogę
gruntową. Wzdłuż niej rośnie dużo roślin ruderalnych np. cykoria podróżnik, piołun, łopian
oraz głóg i trzmielina.
Stanowisko 4 (otoczenie przystanku Mirów)
Przystanek Mirów znajduje się w centrum dzielnicy. Zatrzymują się na nim autobusy nr 18 i
26. W poblizu przy ul. Rozdolnej znajduje się kościół pw. Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny. Pierwszy kościół na Mirowie powstał z przebudowy dworskiego spichlerza.
Projekt nowego kościoła powstał w 2005 r. Jego budowa trwała od 2006 do 2011 roku. Z
ulicy do kościoła prowadzą granitowe schody. W pobliżu umieszczono tablicę informacyjną z
rysem historycznym parafii.
W centrum dzielnicy znajdują się także: Szkoła Podstawowa nr 27, przedszkole i sklep
spożywczy. Przy przystanku umieszczono nowoczesny pojemnik na zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny.
Stanowisko 5 („Zapadły kościół”, czyli Balikowa Skała)

fot. B. Dobosik

Jest to fragment tzw. Bramy Mirowskiej utworzonej przez Balikową Skałę oraz Jasia i
Małgosię. Są to wapienne ostańce zbudowane z wapienia skalistego. Balikowa Skała opada
stromą 20-metrową ścianą do doliny Warty. Jest to miejsce częstych wspinaczek taterników.
Jej wierzchołek jest płaski i porośnięty grądowym zagajnikiem. Rosną w nim m.in. graby,
dęby bezszypułkowe, brzozy oraz leszczyna i trzmielina. W runie występuje m.in. glistnik
jaskółcze ziele, jasnota purpurowa i perłówka zwisła.2 Na odsłaniajacych się wapieniach
rosną rozchodniki i macierzanka. Dno doliny porośnięte jest roślinnością łąkową z
doominującym trzcinnikiem piaskowym. Wzdłuż rzeki rosną pojedynczo wierzby. W pobliżu
występują starorzecza Warty. Są one porośnięte m.in. trzciną i pałką wodną.
Dno doliny Warty w tym miejscu położone jest na wysokości 236 m n.p.m. Jest to najniższy
punkt na obszarze Częstochowy.
Stanowisko 6 (jaz na Warcie)
Stanowisko znajduje się na lewym brzegu Warty, czyli już na obszarze Wyżyny
Wieluńskiej. Dolina Warty ma w tym miejscu szerokość około 300 m, a jej dno leży na
wysokości ok. 240 m n.p.m. Rzeka jest uregulowana. Brzeg rzeki jest pozbawiony roślinności
drzewiastej. Wzdłuż lewego brzegu rzeki ciągnie się wał przeciwpowodziowy. Zbocza doliny
są asymetryczne. Wzdłuż rzeki prowadzi czerwony pieszy szlak Jury Wieluńskiej. Wg
przyrodników jazjest przykładem bezmyślnej ingerencji w układ przyrodniczy – nie pełni
żadnej funkcji gospodarczej oraz blokuje migrację ryb.3
Stanowisko 7 (ul. Mirowska – wzgórze z krzyżem)

fot. B. Dobosik

Wzniesienie o wysokości ca 260 m n.p.m jest północną granicą Wyżyny Częstochowskiej.
W kierunku północnym opada stromą kilkunastometrową ścianą ku dolinie Warty.
Rozciągająca się na północ od rzeki Wyżyna Wieluńska położona jest niżej. Dolina Warty ma
już w tym miejscu przełomowy charakter. Wyraźnie zwęża się, a jej zbocza są bardziej
strome. Koryto rzeki jest uregulowane. Wzgórze budują górnojurajskie wapienie. Są one
porośnięte roślinami kserotermicznymi m.in. wilczomleczem sosnką, cieciorką pstrą,
poziomką pospolitą i macierzanką, krwawnikiem pospolitym, dziurawcem zwyczajnym i
rozchodnikiem.
2 Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic s. 57
3 Cabała S., Gębixki C., Pierzgalski K., Zygmunt J., Mirowski przełom Warty s.32

Ewa Ćwiklińska, Bożena Dobosik, Paweł Kaczmarek

Zadania dydaktyczne w dzielnicy Mirów
Stanowisko 1 (G. Ossona)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z mapy topograficznej lub planu miasta odczytaj i zapisz następujące informacje
dotyczące Góry Ossona:
A. Wysokość nad poziomem morza ............. ,
B. Czy jest to najwyżej położone miejsce w granicach administracyjnych Częstochowy ?
(skreśl błędne stwierdzenie) TAK/NIE,
C. Podaj w którym kierunku od szczytu Ossony znajduje się:
Jasna Góra .................
Dzielnica Północ ............
Koksownia Częstochowa Nowa ............…
pętla autobusowa przy ul. Bursztynowej …………..
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
A. Oszacuj odległość „na oko” w terenie do najbliższych zabudowań Huty Częstochowa.
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 3 {SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Na podstawie opisu rozpoznaj następujące obiekty widoczne z Góry Ossona:
A. Miejscowość z widocznymi ruinami zamku ...............................
B. Miejscowość na północ od Częstochowy z widoczną wieżą kościoła ..........................
C. Porośnięte lasem wapienne wzgórze położone w odległości 3 km na SE .....................
D. Dzielnica Częstochowy w pobliżu Lasku Aniołowskiego .................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj trzy charakterystyczne cechy rzeźby terenu obserwowanego ze szczytu Ossony.
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZR I.1, II.1]
A. Podaj nazwę skały, z której zbudowana jest Ossona ...................…
B. Opisz ją.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. Podkreśl poprawną odpowiedź.
Skała ta należy do skał: a) magmowych, b) osadowych, c) metamorficznych
(przeobrażonych).
D. Wylej trochę octu na powierzchnię skały. Co zaobserwowałeś/aś? Wyjaśnij przebieg
reakcji. (SPP)
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

E. Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy wykaż zależność między budową geologiczną a
ukształtowaniem powierzchni obserwowanego z Ossony terenu (SPP)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się przy wapiennej skale, na której umieszczono figurę Matki Bożej i tablicę
pamiątkową.
Oceń prawdziwośc poniższych zdań zaznaczając odpowiednio prawda lub fałsz.
prawda fałsz
Figura przedstawia Matkę Bożą z Fatimy.
Statutę Matki Bożej umieszczono w tym miejscu w 1946 r.
Na G. Ossona było po II wojnie światowej szybowisko.
Założycielem szkoły szybowcowej w Częstochowie był Hubert Sięga.
Zadanie 7 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A. W Polsce przeważają wiatry zachodnie. Korzystając z kompasu lub busoli podaj, czy
mieszkańcy dzielnicy Mirów narażeni są w dużym stopniu na zanieczyszczenia atmosfery z
huty Częstochowa. Uzasadnij swą odpowiedź.
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................….
B. Określ, z którego kierunku dziś wieje wiatr …………………………
C. Na podstawie skali Beauforta określ prędkość wiatru i podaj jego nazwę (określenie
słowne - opis)
STOPIEŃ
0
1

WIATR
(M/S)
0 – 0,2
0,3 -1,5

OPIS

OBJAWY NA LĄDZIE

cisza
powiew

Spokój, dym unosi się pionowo.
Ruch powietrza lekko oddziałuje na dym.
Wiatr wyczuwany na skórze.
2
4-7
słaby wiatr
Liście szeleszczą.
3
8-12
łagodny wiatr
Liście i małe gałązki w stałym ruchu.
Kurz i papier podnoszą się.
4
13-18
umiarkowany wiatr
Gałęzie zaczynają się poruszać.
5
19-24
dość silny wiatr
Małe drzewa kołyszą się.
Duże gałęzie w ruchu.
6
25-31
silny wiatr
Słychać świst wiatru nad głową.
Kapelusze zrywane z głowy.
Całe drzewa w ruchu. Pod wiatr idzie się z
7
32-38
bardzo silny wiatr
wysiłkiem.
Gałązki są odłamywane od drzew.
8
39-46
sztorm
Samochody skręcają pod wpływem wiatru.
9
47-54
silny sztorm
Lekkie konstrukcje ulegają zniszczeniu.
Drzewa wyrywane z korzeniami.
10
55-63
bardzo silny sztorm
Poważne zniszczenia konstrukcji.
11
64-72
gwałtowny sztorm
Znaczna część konstrukcji zniszczona
12
72+
huragan
Masowe i powszechne zniszczenia konstrukcji.
Źródło: www.topflop.pl/skala-beauforta-tabela-pdf/

prędkość i opis wiatru ……………………………………………….

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP ZR II.1]
A. Przyjrzyj się uważnie niebu i określ stopień jego zachmurzenia. Użyj odpowiedniego
symbolu do zapisu, zanotuj datę i godzinę obserwacji.
Data i godz. obserwcji …………………………………………..
Zachmurzenie ...............................................................................................................................
B. Określ rodzaj chmur.
.......................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Przyporządkuj obiektom widzianym z Ossony właściwe azymuty wpisując je do tabeli.
Wartości azymutów wybierz z podanych poniżej.
Azymuty: 10°, 80°, 140°, 220°, 280°
Obiekt
Azymut
Wieża Jasnej Góry
Kościół w Rędzinach
Zamek w Olsztynie
Zadanie 10 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Przyjrzyj się uważnie roślinności porastającej miejsce, w którym jesteś. Posługując się
kluczem do oznaczania roślin i/lub własną wiedzą podkreśl te, które porastają Ossonę.
Rośliny: borówka, brzoza, cis, dzika grusza, dziewięćsił, dziurawiec, głóg, macierzanka,
poziomka, sosna, trzcina, wilczomlecz sosnka
Zadanie 11 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji podaj trzy funkcje jakie pełni dzielnica Mirów
..................................................................................................................................................
Zadanie 12 (wykonywane jest na trzech stanowiskach) [SP przyroda I. 6 i II.1 SP
geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
A. Popatrz uważnie wokół siebie i uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca
elementy krajobrazu
Miejsce obserwacji
Elementy krajobrazu
naturalnego

G. Ossona
Stanowisko 1

Balikowa Skała
Stanowisko 5

ul. Mirowska
wzgórze z krzyżem
Stanowisko 7

antropogenicznego

B. Zakreśl słowa opisujące, jak odbierasz każde z tych miejsc:
G. Ossona
Balikowa Skała
Stanowisko 1
Stanowisko 5
brudne
brzydkie
ciche
ciemne
ciepłe
czyste
groźne
hałaśliwe
jasne
ładne
naturalne
płaskie
przygnębiające
przyjazne
ruchliwe
sztuczne
spokojne
strome
zimne

brudne
brzydkie
ciche
ciemne
ciepłe
czyste
groźne
hałaśliwe
jasne
ładne
naturalne
płaskie
przygnębiające
przyjazne
ruchliwe
sztuczne
spokojne
strome
zimne

Ul. Mirowska wzgórze
z krzyżem
Stanowisko 7
brudne
brzydkie
ciche
ciemne
ciepłe
czyste
groźne
hałaśliwe
jasne
ładne
naturalne
płaskie
przygnębiające
przyjazne
ruchliwe
sztuczne
spokojne
strome
zimne

Stanowisko 2 (pętla autobusowa ul. Bursztynowa)
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP ZP II.1 i 8]
A. Zlokalizuj miejsce, w którym jesteś na planie/mapie miasta.
B. Określ kierunek przebiegu ul. Bursztynowej ……………….
C. Oblicz jej długość
skala planu/mapy ……………….odległość na planie /mapie …………….
odległośc w terenie …………………………………………………………..
D. Podaj, w którym kierunku od pętli autobusowej znajduje się G. Ossona …………...
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie zamieszczonego rozkładu jazdy odpowiedz na następujące pytania:
A. O której godzinie odjeżdża pierwszy autobus w stronę miasta w niedzielę i święta?: .......
B. Gdzie znajduje się końcowy przystanek autobusu linii 26? ...................................…
C. Z jaką częstotliwością odjeżdżają autobusy MPK z tego przystanku? ……………………...
Zadanie 3 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się w wakacje o godz. 8.00 na skraju lasu przy ul. Bursztynowej. Ile masz czasu
na spacer lub zbieranie grzybów, aby odjechać ostatnim autobusem przed południem?
..........………………..
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Podaj nazwy trzech gatunków drzew rosnących w lesie w pobliżu pętli autobusowej.
....................................................................................................................................................
B. Który gatunek dominuje? ………………………………...
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Scharakteryzuj zabudowę ul. Bursztynowej podkreślając właściwe określenia.
Rodzaj zabudowy :
1. domy wielorodzinne - bloki
2. domy wielorodzinne – kamienice
3. domy szeregowe
4. domy jednorodzinne
5. domki rekreacyjne
Zabudowa:
1. zwarta, 2. luźna, 3. rozproszona, 4. brak zabudowy
Zadanie 6 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
A. Oceń stan nawierzchni ul Bursztynowej. Uzasadnij swoją ocenę.
ocena .................................................................................
uzasadnienie..................................................................................................................................
...........................………………………………………………………………………………...
B. Oceń bezpieczeństwo użytkowników - także pieszych – ul. Bursztynowej. Uzasadnij
ocenę.
ocena .................................................................................
uzasadnienie..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................…………………………………………………………………………....
Zadanie 7 [SP geografia I.3, II.2 SPP geografia ZP I.4, II.1]
Wzdłuż lasu biegnie granica administracyjna Częstochowy oraz granica obszaru chronionego.
Na podstawie własnej wiedzy, planu/mapy miasta lub informacji w Internecie podaj nazwę:
A. gminy, na terenie której znajduje się tutejszy las .........................
B. parku krajobrazowego obejmującego m.in. przełom Warty i las na Mirowie
...............................................................................................................................................…

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 geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5 ZR II.1 i 7]
Oceń miejsce, w którym się znajdujesz i jego otoczenie uzupełniając poniższą tabelę:
Mocne strony
Słabe strony

Szanse

Zagrożenia

Stanowisko 3 (skrzyżowanie ul. Turystycznej i Bursztynowej)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Zlokalizuj na mapie lub planie miejsce w którym się znajdujesz i podaj na skrzyżowaniu
jakich ulic jest to stanowisko. ................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Narysuj szkic terenu w którym się znajdujesz.
Miejsce na szkic

Zadanie 3 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podaj główną funkcję dzielnicy w której się
znajdujesz. Odpowiedź uzasadnij.
Funkcja .....................................
Uzasadnienie: ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.1 i 8 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Scharakteryzuj zabudowę miejsca, w którym się znajdujesz. W opisie określ rodzaj
zabudowy, rodzaj materiałów budowlanych i wiek domów (np. nowe, stare)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Czy chciałbyś/abyś mieszkać w tej części Częstochowy? Uzasadnij odpowiedź.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................…..
Zadanie 6 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Posługując się kluczem do oznaczania roślin lub własną wiedzą rozpoznaj w najbliższym
otoczeniu od miejsca, w którym jesteś cztery gatunki roślin (zielnych i krzewów). Wybierz
właściwe z następujących: łopian, cykoria podróżnik, szczaw, pokrzywa, bylica piołun,
trzmielina, pałka wodna, wrotycz.
......................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1 ZR II.1]
Podaj jakie rośliny uprawiane są na okolicznych polach.
.....................................................................................................................................................

Stanowisko 4 (otoczenie przystanku Mirów)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na przystanku autobusowym Mirów. Zorientuj mapę (plan) za pomocą
kompasu lub wybranych obiektów. Korzystając z mapy (planu miasta) określ w jakim
kierunku od tego miejsca położone/a jest:
A. Twoje miejsce zamieszkania ..................................
B. Twoja szkoła ..........................................................
C. pobliska szkoła podstawowa (nr 27) .................................................…
D. najbliższy most na Warcie ………………………….
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
A. Umówiłeś/aś się ze znajomymi w niedzielę na Placu Daszyńskiego o godz. 15. Podaj nr
autobusu i godzinę odjazdu z Mirowa. ………………………………………………………..
B. Podaj nr autobusu, którym dojedziesz do dworca PKP w Częstochowie. ……….
C. Podaj nr autobusu, którym dojedziesz najbliżej Jasnej Góry. ……. . O której będzie dzisiaj
najbliższy autobus tej linii? …………………...
Zadanie 3 [SP geografia II.2 i 5 SPP geografia ZP II.1 i 5 ZR II.1 i 8]
Na podstawie analizy rozkładu jazdy MPK i własnej wiedzy oceń połączenie komunikacyjne
Mirowa z centrum miasta. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
ocena ............................................................................................................................................
uzasadnienie .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Materiał źródłowy do zadania 4
TABELA WIEKOWA DRZEW (Opracowana przez dr Longina Majdeckiego)
GATUNEK

Topola biała
Topola czarna
Lipa drobnolistna
Lipa szerokolistna
Grab zwyczajny
Buk pospolity
Robinia akacjowa
Sosna zwyczajna
Klon zwyczajny
Klon jawor
Jesion wyniosły
Kasztanowiec zwyczajny
Dąb szpulkowy
Dąb bezszpulkowy
Świerk pospolity
Świerk kłujący
Modrzew europejski
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Wiąz szypułkowy
Olsza czarna

Populus alba
Populus nigra
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Carpinus betulus
Fagus silvatika
Robinia pseudoacacia
Pinus silvestris
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Aesculus hippocastanum
Quercus robur
Quercus petraea
Picea excelsa
Picea pungens
Larix decidua
Betula verrucosa
Betula pubescens
Ulmus laevis
Alnus glutinos

Źródło: https://drzewa.expert/tabela-wiekowa-drzewa
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Średnica drzewa (w cm):
40
70
100
Wiek drzewa (w latach):

120
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100

125
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35
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92

7

15

35

50
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13
12

26
25

45
50

62
68

75
80

12

25

40

55

67

12
20

26
38

45
65

60
87

72
105

9

18

35

47

55

12

25

50

70

82

17

35

52

67

79

22

34

57

79

-

15
17

30
30

51
50

73
70

90
-

Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 8 ZR II.1]
A. W pobliżu przystanku rośnie okazałe drzewo. Podaj jego nazwę ………………………….
B. Przy pomocy taśmy mierniczej zmierz pierśnicę tego drzewa. [Pierśnica drzewa to miara
uzyskana po zmierzeniu obwodu drzewa na wysokości 1,3 m od poziomu gruntu].
……………… m
C. Oblicz średnicę drzewa według wzoru: średnica drzewa = obwód drzewa/3,1416
…………………………………………………………………………………………………
D. Korzystając z tabeli wiekowej oszacuj wiek drzewa. .......................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1, III.7 SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP III.5 ZR
II.1, III.5]
W pobliżu przystanku MPK znajduje się pojemnik na wybrany rodzaj śmieci.
A. Podaj jakie śmieci należy w nim umieszczać.
…………………………………………………………………………………………………..
B. Dlaczego w dzielnicy Mirów ustawiono go w tym miejscu?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
C. Oceń pomysł lokalizacji pojemników na elektryczne i elektroniczne śmieci w wybranych
miejscach Częstochowy. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena …………………………………………………………
1. ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 6 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie tablicy informacyjnej przed kościołem uzupełnij zdania.
Kościół w dzielnicy Mirów jest pw. ………………………………………………………… .
Tutejsza parafia pełnoprawnie istnieje od ………. . Pierwszy budynek kościoła powstał z
………………………………… . Budowę nowej światyni rozpoczęto w ………………….. .
Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Opisz położenie i budynek kościoła.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. Czy w pobliżu kościoła zlokalizowane są jakieś obiekty użyteczności publicznej?
□ TAK
□ NIE
Zadanie 8 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.10 ZR I.1, II.2 i 8]
A. Zaznacz właściwe odpowiedzi.
Do obłożenia schodów wykorzystano skałę:
A. magmową wylewną
B. magmową głębinową
C. metamorficzną (przeobrażoną)
D. osadową
Podaj nazwę tej skały ……………………..
Przestrzeń między schodami a trawnikiem wypełniono skałą:
A. magmową wylewną
B. magmową głębinową
C. metamorficzną (przeobrażoną)
D. osadową
Podaj nazwę tej skały ……………………..
B. C. Czy takie skały występują naturalnie w okolicach Częstochowy ? (SPP)
□ TAK □ NIE

Zadanie 9 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się przed budynkiem SP nr 27.
A. Podaj adres szkoły ...................................................................................................................
B. Podaj pełną nazwę szkoły ...................................................................................................…
C. Na podstawie tablic podaj co jeszcze mieści się w tym budynku.
.......................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia I.6, II.1 i 8 SPP geografia ZP I.4, II.1 i 8 ZR I.2, II.1]
A. Korzystając z planu miasta oblicz powierzchnię którą zajmuje teren szkoły. Wynik
przedstaw w m² lub arach.
skala planu ................................... pole powierzchni na planie ....................................…
miejsce na obliczenia

powierzchnia w terenie ..........................................................…
B. Które klasy są bardziej nasłonecznione w godzinach przedpołudniowych – wychodzące na
ul. Rozdolną czy na dolinę Warty? Uzasadnij odpowiedź.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 11 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj i podaj nazwy rosnących na placu szkolnym drzew.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Stanowisko 5 („Zapadły kościół”, czyli Balikowa Skała)
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z mapy/planu i kompasu:
A. Podaj kierunek, w którym płynie Warta ..................
B. Odczytaj z mapy topograficznej na jakiej wysokości npm położona jest dolina
Warty ..................
C. Oszacuj różnicę wysokości między dnem doliny a wierzchołkiem Balikowej Skały ............
Zadanie 2 [SPP geografia ZR I.1, II.1]
Przyjrzyj się dolinie Warty i uzasadnij, że jest to jej odcinek przełomowy.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Skreśl niewłaściwe określenie oceniając charakter tego odcinka doliny Warty a następnie
przedstaw argumenty przemawiające za Twoją oceną.
Na obserwowanym odcinku dolina Warty ma charakter: naturalny/ sztuczny.
Przemawia za tym: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP ZP II.8 ZR II.1]
Dokonaj pomiaru prędkości z jaką płynie Warta w pobliżu Balikowej Skały. W tym celu
A. Odmierz odcinek koryta Warty (np. 10 metrowy).
B. Z jednej strony odcinka ustaw się ze stoperem, z drugiej ustaw kolegę (koleżankę) z
pływakiem (jako pływak możesz wykorzystać kawałek drewna, lub plastikową butelkę po
napoju, pamiętając jednak, aby zawiązać ją na dość długim sznurku, który nie będzie
wstrzymywał jej płynięcia z nurtem i pozwoli wyciągnąć butelkę z wody po wykonaniu
zadania).
C. Na umówiony sygnał puśćcie pływak z nurtem rzeki i włączcie stoper. Czas w jakim
pływak pokona wyznaczony dystans pozwoli wam obliczyć prędkość z jaką płynie rzeka.
Wykonaj pomiar 3-krotnie i oblicz średni czas
Czas przepływu (s) I..................; II ....................; III .....................; śr. .................
Prędkość rzeki (m/s) ...............................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.1 ZR I.1, II.1]
A. Przyjrzyj się skale, z której zbudowana jest Balikowa Skała i podaj jej dwie
charakterystyczne cechy.
1. ............................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................…
B. Podaj nazwę ery geologicznej i okresu, w którym ona powstała. oraz nazwę głównego
minerału ją budującego (SPP).
era …................................, okres …........................, minerał …......................................…
Zadanie 5 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1 i 3 ZR I.2, II.1]
Okolice stanowiska 5 to obszar o rzeźbie krasowej.
A. Wyjaśnij na czym polega proces krasowienia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Podaj nazwy widocznych w tym terenie form krasowych
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Balikowa Skała jest prawdopodobnym miejscem lokalizacji nieznanej średniowiecznej
warowni. Podaj argumenty, które mogły by przemawiać za lokalizacją warowni w tym
właśnie miejscu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Posługując się kluczem do oznaczania roślin rozpoznaj i wypisz w tabeli gatunki roślin
występujące w rejonie stanowiska.
DRZEWA
INNE ROŚLINY

Zadanie 8 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Materiał źródłowy do zadania 8
Mezoregiony północnej części Wyż. Śląsko –Krakowskiej (Kondracki J. 2000)

341.21 Wyżyna Wieluńska, 341.25 Obniżenie Górnej Warty, 341.31 Wyżyna Częstochowska
Na podstawie mapy podaj nazwę mezoregionu, w obrębie którego znajduje się Balikowa
Skała ........................................................................................
Zadanie 9 [SPP geografia ZP I.3 i 4, ZR I.2, II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podkreśl procesy rzeźbotwórcze, które
ukształtowały dolinę Warty w rejonie Mirowa:
akumulacja lodowca, akumulacja rzeki, erozja boczna, erozja wgłębna, erozja wsteczna,
procesy krasowe.

Zadanie 10 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2, III.6]
Materiał źródłowy do zadania 10
Na wzgórzu stał kościółek drewniany. Mieszkańcy przychodzili tam w niedziele – ale w czasie
nabożeństwa załatwiali głośno swoje sprawy nie uczestnicząc we mszy świętej. Gdy już doszło
do tego, że zagłuszali modlitwy kłótniami, ksiądz staruszek mocno oburzony głosem
doniosłym wypowiedział zdanie –„Już tak dalej być nie może – to niech was Ziemia Święta
pochłonie” I tak się stało. Powstała szczelina, w którą zapadli się opanowani przez diabła, a
potem znowu zawarła się nad nimi.
Przeczytaj legendę o tym miejscu. Korzystając z opisu naszkicuj jak wyobrażasz sobie to
miejsce w czasie gdy istniał tu kościół.
Miejsce na rysunek

Zadanie 11 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Popatrz uważnie wokół siebie i uzupełnij tabelę w zad. 12 stan.1 (G. Ossona) wpisując w
odpowiednie miejsca elementy krajobrazu oraz oceniając to miejsce.

Zadania wykonywane w drodze ze stanowiska 5 na stanowisko 6
Zadanie 12 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
A. Korzystając ze skali mapy, miernika odległości bądź miarą kroków oblicz odległość od
„Zapadłego kościoła” (stanowisko 5) do stanowiska 6, czyli jazu na Warcie.
B. Zmierz czas przejścia między stanowiskami.
C. Oblicz z jaką prędkością przemierzałeś ten odcinek drogi.
Odległość między stanowiskami : .......................................
Czas przejścia : .................................................................…
Prędkość marszu: .................................................................
Zadanie 13 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Część trasy pokonałeś idąc szlakiem turystycznym. Na podstawie własnej wiedzy lub
informacji w Internecie podaj:
A. kolor szlaku ........................
B. jego nazwę ...............................................................
C. skąd - dokąd szlak prowadzi .......................................................................................

Stanowisko 6 (jaz na Warcie)
Zadanie 1 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
A. Wypisz w tabeli naturalne i sztuczne elementy dające zauważyć się w dolinie Warty.
ELEMENTY DOLINY
NATURALNE
SZTUCZNE

B. Który ze sztucznych elementów doliny (poza jazem) jest najbardziej widoczny? W jakim
celu został on wprowadzony przez człowieka?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Znajdujesz się przy jazie (tamie) wybudowanym w dolinie Warty. Opisz zmiany, jakie
przyniosła budowa tamy w kształcie koryta rzecznego oraz charakterze przepływu rzeki.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SPP geografia ZP I.4, II.3 ZR I.2, II.1]
Na tym odcinku doliny Warty możesz zauważyć wyraźną asymetrię między lewym a
prawym zboczem doliny.
A. Podaj przyczynę tej asymetrii:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
B. Które zbocze doliny – prawe czy lewe jest bardziej strome?
...........................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP chemia III.1 i 3 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Korzystając z tego, że znajdujesz się przy rzece zmierz i zapisz podstawowe parametry wody:
A. Temperatura: ...........................................
B. Odczyn pH: .............................................
C. Twardość: ...............................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP ZP II.10 ZR II.1]
Pobierz do słoika próbkę wody.
A. Powąchaj ją i określ zapach
.............................................................................................................................................
B. Określ barwę wody.
.............................................................................................................................................
Zadanie 6 [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 7 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Rozejrzyj się wokoło i przedstaw w jaki sposób człowiek użytkuje ziemię w dolinie Warty.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Krajobrazem nazywamy środowisko geograficzne jakiegoś terenu o charakterystycznych dla
niego cechach.
Krajobraz, który obserwujesz jest (podkreśl właściwą odpowiedź)
A. monotonny
B. nieco zróżnicowany
C. zróżnicowany
D. bardzo zróżnicowany
Uzasadnij swój wybór
.......................................................................................................................……………………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 9 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu. Przez 3 - 4 min. wsłuchaj się uważnie w otaczające Cię
środowisko.
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, odgłosy związane z budownictwem,
częstotliwość: bardzo rzadkie, rzadkie, częste, bardzo częste
inne cechy: przyjemne, nieprzyjemne, ciche, głośne, naturalne, antropogeniczne
rodzaj odgłosu
częstotliwość
inne cechy

Zadanie 10 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Wykonaj szkic wzgórza z krzyżem przy ul. Mirowskiej (stanowisko 7).

Stanowisko 7 (ul. Mirowska – wzgórze z krzyżem)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Z miejsca, w którym się znajdujesz roztacza się widok na dolinę Warty, okoliczne wsie i
wybrane dzielnice Częstochowy.
A. Porównaj mapę z roztaczającym się przed Tobą widokiem a następnie wykorzystując
elementy krajobrazu zorientuj ją.
B. Za pomocą kompasu sprawdź poprawność orientacji mapy.
C. Korzystając z planu miasta/mapy rozpoznaj widziane przez siebie dzielnice Częstochowy
(ewentualne inne osiedla). Wypisz ich nazwy i określ w jakim kierunku od Ciebie położona
jest każda z nich.
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................….
…...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Posłuż się kompasem wyznacz azymut na:
- wieżę kościoła pw. św. Jacka na Wyczerpach Dolnych: .....................................
- komin elektrociepłowni na Zawodziu: ..................................................
Zadanie 3 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Materiał źródłowy do zadania 3
Wyżyna Częstochowska zajmuje prawie połowę powierzchni Wyżyny Krakowsko –
Częstochowskiej. Graniczy ona od południa z Wyżyną Olkuską, od wschodu z Wyżyną
Miechowską i Progiem Lelowskim, od pn.-wsch. z Niecką Włoszczowską, od zach. z Garbem
Tarnogórskim i Obniżeniem Górnej Warty, a od północy z Wyżyną Wieluńską. Wyżyna
Częstochowska rozciąga się od Obniżenia Białej Przemszy i Szreniawy na południu po
przełomową dolinę Warty pod Częstochową.”
Źródło: S.Bronisz, K. Pucek, A. Stróżecki: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska , EKO – GRAF,
Wrocław 2000

Znajdujesz się na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych Wyżyny KrakowskoWieluńskiej.
A. Podaj nazwy tych jednostek oraz wskaż granicę między nimi.
Jednostki: ................................i ...................................; granicę stanowi ...........................
B. Podaj nazwę jednostki fizjograficznej, na terenie której się znajdujesz. ……………………
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1])
Stanowisko na którym się znajdujesz charakteryzuje się dużą różnorodnością szaty roślinnej.
Korzystając z własnej wiedzy i klucza do oznaczania roślin rozpoznaj możliwie największą
liczbę gatunków i podaj ich nazwy.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Stań u podnóża wzniesienia z krzyżem od strony doliny rzecznej. Oszacuj różnicę wysokości
między podnóżem a wierzchołkiem. Porównaj oszacowaną przez siebie różnicę z odczytem z
mapy.
Oszacowana przez Ciebie różnica wysokości:............................
Różnica wysokości odczytana z mapy: ......................................
Porównanie ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Sporządź szkic rozciągającego się przed Tobą terenu. Zwróć szczególną uwagę na elementy
doliny rzecznej.
Miejsce na szkic terenu.

Zadanie 7 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Stań u podnóża wzniesienia z krzyżem od strony doliny rzecznej. Oszacuj różnicę wysokości
między podnóżem a wierzchołkiem. Porównaj oszacowaną przez siebie różnicę z odczytem z
mapy.
Oszacowana przez Ciebie różnica wysokości:............................
Różnica wysokości odczytana z mapy: ......................................
Porównanie ...................................................................................................................................
Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP I.4 ZR II.1]
Porównaj (wskaż podobieństwa i różnice) dolinę Warty w miejscu, w którym jesteś z doliną
w pobliżu „Zapadłego kościoła” (stanowisko 5)
podobieństwa................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
różnice ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................….…
Zadanie 11 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Popatrz uważnie wokół siebie i uzupełnij tabelę w zad. 12 stan.1 (G. Ossona) wpisując w
odpowiednie miejsca elementy krajobrazu oraz oceniając to miejsce.
Zadanie 12 [SP geografia III.6 SPP geografia ZR II.7]
W skali stopni szkolnych oceń atrakcyjność krajobrazową miejsca, w którym się znajdujesz.
1
2
3
4
5
6
Uzasadnij swoją ocenę.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................…………………………………………………………………………………...

Bożena Dobosik

Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Zawodzie
Zawodzie było przedmieściem starej Częstochowy i jego zapleczem rolniczo-ogrodniczym.
Zawodzie określane było mianem przedmieścia już od przełomu XVI i XVII w. Nazwa ma
charakter topograficzny (za wodą). Tędy też ul. Złotą prowadziła popularna jeszcze przed II
wojna światową droga do Olsztyna. Zawodzie to dzielnica położona między Wartą a
Kucelinką. Rozwój dzielnicy zaznaczył się w II połowie XIX w – m.in. dzięki
funkcjonującym na Złotej Górze kamieniołomom i wapiennikom oraz budowie należącej do
A. Wolberga fabryki wyrobów chemicznych. W 1895 r. Zawodzie zostało częściowo
włączone do Częstochowy; pozostała część w 1916 r. W 1926 r powstaje na Zawodziu
miejska elektrownia, a w latach 30. XX w. więzienie. W okresie międzywojennym powstał
Park Miejski im. G. Narutowicza. Wybudowana w 1976 r. trasa szybkiego ruchu podzieliła
obszar dzielnicy. Od 2012 r. funkcjonuje przy ul. Żużlowej 4 Hala Sportowa Częstochowa, a
w jej sąsiedztwie znajduje się stadion żużlowy Włókniarza Czestochowa.
Stanowisko 1 (skrzyżowanie ul. Mirowskiej i Złotej)
W tym miejscu przebiega granica między Wyżyną Częstochowską a Obniżeniem Górnej
Warty. Wyznacza ją zasięg wapieni górnej jury. Stanowi ją kuesta, czyli próg strukturalnodenudacyjny. Powstał on na wychodniach bardziej odpornych wapieni. W rejonie Złotej Góry
wynosi ona około 40 m. Stanowisko położone jest na wysokości ca 250 m n.p.m. W kierunku
wschodnim teren wyraźnie się podnosi osiągając na szczycie Złotej Góry 281 m n.p.m.
U podnóża Złotej Góry na skrzyżowaniu ul. Mirowskiej ze Srebrną wznosi się kościół pod
wezwaniem św. Jana z Dukli. Parafia została erygowana w 1994 r. Od początku powstania
parafii działalność duszpasterską prowadzą w niej ojcowie bernardyni. Ul. Złota biegnie u
podnóża Złotej Góry równolegle do płynącej w pobliżu Kucelinki. Wiekszość domów przy ul.
Złotej, Mirowskiej i Srebrnej zbudowana została z wapienia. Wzdłuż ul. Mirowskiej prowadzi
czerwony szlak Orlich Gniazd.
Stanowisko 2 (Złota Góra – punkt widokowy)
Złota Góra to wzniesienie o wysokości 281 m n.p.m. Nazwa Złota Góra pojawiła się w 1474
r. w dokumencie króla Kazimierza Jagiellończyka. Jest nazwą odzwierciedlającą element
krajobrazu i pochodzi od budujących ją wapieni. Od strony zachodniej znajdują się nieczynne
kamieniołomy wapienia. Wapienie górnojurajskie wydobywane były na Złotej Górze już od
połowy XIX w. W 1858 r. powstała tu pierwsza fabryka wapna. Surowiec był
wykorzystywany do wypału wapna oraz jako materiał budowlany. Na przełomie XIX i XX w.
działało tu kilka zakładów wapienniczych: m.in. „Saturn”, „Emilia”, zakłady Izraela B.
Mejtlisa, „Adam”, „Calcium” oraz piece wapienne systemu Rüdersdorfa. Po 1945 r.
eksploatację kamienia wapiennego prowadziły Częstochowskie Zakłady Przemysłu
Materiałów Budowlanych. Eksploatację zakończono w latach 80-tych XX w.
Największy kamieniołom („Saturn”) położony jest w najwyższej części Złotej Góry. Jest to
stare, od lat nieczynne wyrobisko o obwodzie prawie 1 km. Jego maksymalna głębokość
wynosi 20 m. Ściany i dno kamieniołomu porośnięte są roślinnością zielną, krzewami i
pojedynczymi drzewami. Występują tu typowe gatunki roślin synatropijnych i ruderalnych
m.in. nostrzyk, piołun, wrotycz, podbiał, łopian, krwawnik, cykoria podróżnik, trzcinnik
piaskowy. Z drzew i krzewów rosną tu m.in. brzoza bordawkowata, klonjesionolistny, bez
czarny i szakłak.4 Na całym obszarze Złotej Góry zachodzą bardzo intensywne procesy
sukcesji wtórnej. Miejscami na zboczach odsłaniają się wapienie płytowe. Są one zarastane
m.in. przez różę polną, wierzbę iwę i brzozę brodawkowatą. 5 Z najwyższego punktu rozciąga
się wspaniała panorama Częstochowy – zwłaszcza centralnych i północnych dzielnic. Bardzo
wyraźnie widać odśrodkowy wzrost wysokości – nisko położone centrum miasta oraz
wzniesienia m.in. Jasnej Góry czy Kawich Gór.
Kamieniołom „Calcium” położony jest najbliżej skrzyżowania ul. Legionów i Złotej.
Wysokość ściany wyrobiska waha się od 15 do 26 m. odsłaniają się w niej grubouławicone
wapienie płytowe. U podnóża ścian kamieniołomu widoczne są stożki usypiskowe już
4 Cabała S. Gębicki C., Pierzgalski K., Zygmunt J., Mirowski przełom Warty s.25
5 Zygmunt J. (red) Przyroda s.111

porośnięte roślinnością. Także dno wyrobiska jest zarośnięte, co świadczy o zaniechaniu
eksploatacji już od dłuższego czasu. Pospolitymi roślinami są tutaj m.in. podbiał, piołun,
żmijowiec, dziewanna i wiesiołek.
Podczas okupacji na Złotej Górze mieścił się obóz jeniecki zwany Warthelager, początkowo
tylko dla Polaków, później dla Rosjan, a w końcu od 1943 r. dla włoskich jeńców wojennych.
W wykopie drogowym w pobliżu najwyższego wzniesienia góry jest umiejscowiona płyta
pamiątkowa na cześć dziesięciu tysięcy ofiar faszyzmu, którzy zginęli w tym obozie. Był to
jeden z dwóch obozów jenieckich w Częstochowie, które stanowiły “Stalag nr 367”. Drugi
obóz był w dawnych koszarach rosyjskich z okresu zaborów przy ul. H. Dąbrowskiego 79.
Łącznie zginęło w tych obozach około 20 tysięcy jeńców (głównie Francuzów, Włochów i
Rosjan).
W 2011 r. na szczyt Złotej Góry doprowadzono drogę (od 2012 r nosi nazwę ul.
Złotogórskiej). Także w 2011 r. w części kamieniołomu utworzono Park Miniatur Sakralnych
(obecnie już nieczynny).
Stanowisko 3 (Kucelinka – ul. Legionów)
Kucelinka – błędnie przez niektórych uważana za dopływ Warty – jest kanałem ulgi. Zaczyna
się w południowej części Częstochowy (na Bugaju), a uchodzi do Warty u podnóża Złotej
Góry w pobliżu trasy DK91. Jej długość wynosi ok. 7 km. Kucelinka płynie równolegle do ul.
Złotej. Wzdłuż kanału po obu stronach ciągną się wały. Wzdłuż lewego brzegu Kucelinki
biegnie rurociąg cieplny. Brzeg kanału w tym miejscu leży na wysokości ok. 243 m n.p.m.
W pobliżu przy ul. Żużlowej znajduje się otwarta w 2012 r. Hala Sportowa, a w jej
sąsiedztwie stadion żuzlowy Arena Częstochowa.
Stanowisko 4 (cmentarz żydowski przy ul. Złotej)
Cmentarz najduje się przy ul. Złotej 245. Został założony w 1799 r. przez gminę żydowską,
której początki sięgają 1700 r. W 1950 r. został włączony w granice huty im. B. Bieruta
(obecnie Częstochowa). Był kilkakrotnie powiększany. Obecnie ma powierzchnię ok. 8,5 ha.
Jest jednym z największych cmentarzy żydowskich w Polsce. Liczba pochówków na nim
szacowana jest na 15 tys., zachowało się ok. 4 tys. grobów kamiennych z napisami.
Najstarszy nagrobek pochodzi z początku XIX w. Osią symetrii cmentarza jest aleja o
kierunku E-W. Groby znajdują się po obu jej stronach. Pierwszym pochowanym na
cmentarzu był w 1800 r. Izaak syn Moszka. Ostatni legalny pogrzeb odbył się 3 maja 1970 r.,
kiedy został pochowany Albert Dawid. Jego prochy w 1987 r. ekshumowano i przewieziono
do Katowic. Najstarszym nagrobkiem z napisem polskim jest nagrobek Jakuba Tennenbauma
z 1866 r. Na cmentarzu pochowanych jest wiele zasłużonych dla Częstochowy osób np. A.
Kohn – b. dyrektor teatru, czy dr L. Goldman – ordynator szpitala NMP. Z grobów o
znaczeniu historycznym należy wymienić ohel cadyka Izaaka Mayera Justmana (zm. w 1920
r.) – charyzmatycznego przywódcy religijnego żydów – chasydów oraz mogiły zbiorowych
egzekucji dokonanych na terenie cmentarza lub miasta. Grób cadyka jest odwiedzany przez
chasydów z całego świata. Część grobów to macewy – pionowe płyty kamienne wkopywane
w grób albo przymocowywane do obramowania lub kamiennego bloku. W naczółkach
macew często umieszczano symbol charakteryzujący osobę zmarłą (świecznik u kobiet,
modlitewnik u pobożnego, księgi u uczonego talmudysty). Na starych macewach nie ma
nazwisk, są tylko imiona z dopisanym imieniem ojca. W latach 40. XIX w. pojawiły się
nazwiska. Wiele nagrobków to aedicule – kompozycje z dwu filarów, kolumn lub pilastrów
podtrzymujących belkowanie, z frontonem. W 1997 r. przeprowadzono spis części
nagrobków. Oznaczono wówczas ok. 2000 macew. Na cmentarzu znajdują się dwa pomniki na zbiorowej mogile pochowanych tutaj ofiar masowej egzekucji Żydów getta
częstochowskiego, dokonanej przez Niemców w 1943 r. oraz ku czci poległych członków
Żydowskiej Organizacji Bojowej.
Teren cmentarza porasta wiele ciekawych roślin. Występuje tu m.in. topola czarna,
grochodrzew, osika biała, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, bez czarny, dereń świdwa.
Na znacznej części cmentarza „króluje” bluszcz zwyczajny porastający podłoże oraz pnie
drzew.

Stanowisko 5 (Szkoła Podstawowa nr 19 i jej otoczenie)
Szkoła Podstawowa nr 19 im. J. Tuwima przy ul. Orlej wybudowana została w latach 196263. Jest jedną z „tysiąclatek” w Częstochowie. W pobliżu przy ul. Hutników znajduje się
kościół pw NMP Wspomożycielki Wiernych. Parafia została erygowana w 1981 r. Budowę
kościoła rozpoczęto w 1989 r., a a jego poświęcenie miało miejsce w 1997 r. W otoczeniu
szkoły występuje zabudowa jednorodzinna.

Bożena Dobosik, Janina Strzyżewska

Zadania dydaktyczne w dzielnicy Zawodzie
Stanowisko 1 (skrzyżowanie ul. Mirowskiej i Złotej)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na u podnóża Złotej Góry w Częstochowie. Zorientuj mapę (plan) za pomocą
kompasu lub wybranych obiektów. Korzystając z mapy (planu miasta) określ w jakim
kierunku od tego miejsca położone/a jest:
A. Twoje miejsce zamieszkania ..................................
B. Twoja szkoła ..........................................................
C. Jasna Góra ..............................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Skreśl w każdym zdaniu błędne określenie:
A. Plac Daszyńskiego i Aleje NMP położone są wyżej/niżej od miejsca, w którym się
znajdujesz
B. Ulica Mirowska w kierunku wschodnim wznosi się/obniża się.
C. Dzielnica Zawodzie położona jest w prawej/lewej części dorzecza Warty.
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Ulicą Mirowską prowadzi pieszy szlak turystyczny łączący Częstochowę z Krakowem. Podaj
kolor tego szlaku oraz jego nazwę.
.....................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografiaI.3, II.1 SPP geografia ZP I.4 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podaj:
A. Główny budulec domów przy ul. Złotej i Mirowskiej .......................................
B. Czym mogli zajmować się mieszkańcy ul. Złotej.
..............................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.5 SPP geografia ZP II.5 ZR II.7]
Dokonaj oceny współczesnego zagospodarowania przestrzennego miejsca, w którym się
znajdujesz.
Pozytywne aspekty

Negatywne aspekty

Zadanie 6 [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
A. Wyobraź sobie, że mieszkasz przy ul. Złotej. Podaj korzyści jakie daje Ci mieszkanie w tej
części miasta?
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B. Podaj jakie są wady zamieszkania przy ul. Złotej.

...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 i 8 ZR II.1]
Korzystając z mapy topograficznej oblicz odległość jaką musisz przejść do na szczyt Złotej
Góry.
Skala mapy ...........................… Odległość na mapie ................
Odległość w terenie ..............………………………….

Stanowisko 2 (Złota Góra – punkt widokowy)
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na szczycie wzniesienia o nazwie Złota Góra. Jego nazwa pochodzi od
wyglądu. ściany kamieniołomów. Na wapieniach występują żółto-brązowe ślady utlenionych
związków żelaza.
A. Odczytaj z mapy na jakiej wysokości znajdujesz się ...............
B. Oszacuj różnicę wysokości między Złotą Górą a Kucelinką w pobliżu ul. Mirowskiej
...............................
C. Korzystając z mapy oblicz różnicę wysokości między tymi punktami.
.............................................................................................
Zadanie 2 [SPP geografia ZP I.1 i 4, II.1 ZR I.1 i 2, II.1]
Mapa geologiczna odkryta* powiatu częstochowskiego

* mapa geologiczna odkryta – mapa bez utworów czwartorzędowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Surowce mineralne województwa częstochowskiego”

U podnóża Złotej Góry przebiega granica między Wyżyną Częstochowską i Obniżeniem
Górnej Warty.
A. Na podstawie mapy geologicznej i własnej wiedzy podaj co stanowi granicę między tymi
regionami.
………………………………………………………………………………………………...
B. Na podstawie mapy geologicznej, obserwacji i własnej wiedzy wytłumacz różnicę
wysokości między Złotą Górą a niżej położonym Starym Miastem
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 3 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1]
Korzystając z mapy w zadaniu 2 oraz własnej wiedzy uzupełnij zdania:
A. Na obszarze Częstochowy przebiega granica pomiędzy utworami z .....................................
i ..................................... .
B. Warta na odcinku Częstochowa – Mstów wcina się w podłoże zbudowane ze skał
należących do ........................ .
C. Wapienie budujące Złotą Górę pochodzą z .............................…….
Zadanie 4 [SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZP I.4 ZR I.2, II.1]
Wyżyna Krakowsko- Częstochowska zbudowana jest z wapieni skalistych i płytowych. Który
rodzaj wapieni odsłania się w tym kamieniołomie? Uzasadnij odpowiedź.
Wapienie .......................................
Uzasadnienie ................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
A. Oszacuj średnią wysokość ściany kamieniołomu.................. m
B. Oblicz przybliżoną powierzchnię wyrobiska przyjmując, że jest ona zbliżona do koła. W
obliczeniu zastosuj wzór na pole koła (P=ΠxR2)
powierzchnia …………………………..
C. Uzasadnij, że w kamieniołomie od dłuższego czasu nie wydobywa się wapieni
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SPP geografia ZP I.3 i 4 ZR I.2, II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podaj dwa zewnętrzne procesy rzeźbotwórcze
zachodzące na tym stanowisku oraz przykładowe przejawy ich działalności.
Procesy ..................................................................................................................
Przejawy ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na Złotej Górze od wielu lat wydobywano wapień. Jednym z kamieniołomów był Saturn.
Przeczytaj jego opis i wykonaj poniższe polecenia
Kamieniołom Saturn (jeden z pięciu na Złotej Górze, a jedyny przy ul. Srebrnej), należał przed wojną
do przemysłowca o nazwisku Dawidowicz, który miał także fabrykę papy i firmę handlującą węglem.
Tylko Saturn został włączony do tworzonego przez Niemców kombinatu budowlanego. Posiadał - już
przed wojną - własną maszynę parową, która wyciągała na linie z kamieniołomu wagoniki z
urobkiem. Wapno palono w piecach wynalazku Rüdersdorfa, wyglądających jak stojące butelki. Od
góry wkładano warstwowo kamień wapienny i miał węglowy. Po kilku godzinach z pięciu otworów,
symetrycznie rozłożonych u dołu, nad paleniskiem, wyciągano wypalone wapno. Furmankami
dostarczano je na budowy bądź wożono na stację towarową Warta (na końcu ul. Strażackiej), gdzie
ładowano do specjalnych wagonów-wapniarek. Wyprodukowane wapno wymagało jeszcze lasowania.
W płytkich skrzyniach, zwanych folami, polewano je wodą, doprowadzając do reakcji chemicznej.
Wapno gaszone spuszczano do dołów, w którym leżakowało, zyskując potrzebne właściwości wiązania
kamienia lub cegły. Proces wyłamywania kamienia ułatwiało używanie materiałów wybuchowych.
Ładunki umieszczano w otworach wybitych długim dłutem. Podczas wojny był to dynamit, a wcześniej
– kalichlorek.
Źródło: T. Hołuj, Portret ul. Złotej i Srebrnej, http://miasta.gazeta.pl/czestochowa

A. Podaj nazwę ulicy najbliżej której położony jest kamieniołom Saturn ...................
B. Podaj nazwy dwóch procesów, którym poddawany był wydobyty surowiec
1. ..........................................................…..… 2.................................................................…..
C. Podaj w jaki sposób prowadzono wydobywanie wapieni
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Zadanie 8 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 i 8 ZR II.1]
A. Określ, w którym kierunku od tego miejsca znajduje się
Twój dom ……………….. Twoja szkoła ………………….
B. Określ azymut wieży Jasnej Góry ……………………..
C. Oszacuj odległość od miejsca, w którym jesteś do Jasnej Góry ………………….
Korzystając z palnu/mapy miasta oblicz ją.
skala planu/mapy …………………. odległość na planie/mapie …………………..
odległość w terenie …………………..
D. Zakładając, że wędrujesz z prędkością 4 km/godz oblicz ile czasu zajęłoby Ci przejście tej
trasy
Miejsce na obliczenia
Zadanie 9 [SP przyroda II.1 i 2 SP geografia II.1 i 6 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
Ze Złotej Góry rozciąga się jedna z najpiękniejszych panoram Częstochowy.
Przedstaw na rysunku panoramę miasta i podpisz pięć rozpoznanych przez Ciebie obiektów
uzyteczności publicznej.
Miejsce na rysunek

Zadanie 10 [SP geografia II.5, III.8 SPP geografia ZP II.7, III.5 ZR II.1, III.5]
Oceń środowisko geograficzne Złotej Góry podając jego mocne i słabe strony.
Mocne strony
Słabe strony

Zadanie 11 [SP geografia III.8 SPP geografia ZP II.7 ZR II.2, III.5]
Zaobserwuj trzy zmiany w środowisku przyrodniczym spowodowane działalnością
człowieka. Oceń je (np. korzystna, negatywna) i uzasadnij swoją odpowiedź.
Zmiana
Ocena
Uzasadnienie

Stanowisko 3 (Kucelinka – ul. Legionów)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Posługując się kompasem lub na podstawie zorientowanej mapy/planu podaj kierunek
płynięcia Kucelinki w miejscu prowadzenia obserwacji.
Kierunek .............................................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 i 8 SPP geografia ZR II.1 i 6]
Stojąc na moście nad Kucelinką wykonaj szkic jej doliny w kierunku W- E.

Zadanie 3 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie analizy mapy lub planu miasta oraz własnej wiedzy uzasadnij, że Kucelinka nie
jest rzeką.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP ZP II.1 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji doliny Kucelinki podkreśl z podanych przykładów odpowiednie jej
cechy:
A. zbocza doliny ( wysokie, niskie, strome, łagodne)
B. brzegi (uregulowane, obetonowane, podmywane przez wodę )
C. koryto ( głębokie, płytkie, szerokie, wąskie)
D. bieg ( prosty, kręty, zakola)
E. rodzaj dna (piasek, żwir, kamienie, duże bloki skalne, muł, roślinność)
Zadanie 5 [SP geografia II.1 i III.8 SPP ZP II. 5 i 10 ZR II.1 i 7 SP chemia II.1 i 2]
Określ stan czystości wody w Kucelince:
A. według obserwacji na „oko”: czysta, zanieczyszczona
B. według stopni skażenia wody:
 klasa I – wody czyste, widoczne dno, wody ubogie we florę
 klasa II – niewielki zapach, mało dokuczliwy, osadzanie się mułu na dnie, rozwój
życia organicznego
 klasa III – wyraźny ciągły brzydki zapach, intensywna zmiana koloru, rozwój flory na
całej powierzchni dna rzeki
 klasa IV – wyraźny ciągły brzydki zapach, dno rzeki wypełnione mułem, płytko pod
powierzchnią wody zalegające ławice brudu, intensywnie ciemny kolor wód.
C. skąd pochodzą zanieczyszczenia:
 ścieki komunalne
 zakłady przemysłowe
 giełda targowa
 baza transportowa

Zadanie 6 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji oceń stan środowiska przyrodniczego doliny Kucelinki.
A. Naturalna roślinność w miejscu obserwacji to:
a) drzewa, krzewy, trawa w dobrym stanie
b) drzewa, krzewy, trawa zachowana w złym stanie
c) drzewa, krzewy, zdziczałe, zaniedbane lub ich brak
B. Świat zwierzęcy (podkreśl właściwą odpowiedź):
a) w wodzie są ryby: tak/ nie
b) w dolinie żyją zwierzęta dzikie: tak/ nie
c) żyją ptaki: tak/ nie.
C. Odgłosy:
a) szum wody
b) warkot samochodów
c) cisza
d) hałas wynikający z pracy zakładów przemysłowych
D. Zapach nad wodą:
a) świeże czyste powietrze
b) niezbyt intensywny zapach, którego źródło znajduje się w dalszej odległości
c) stały, intensywny zapach
E. Stopień zabezpieczenia koryta:
a) wałami
b) obetonowanie
c) brak zabezpieczeń, brzegi podmywane przez wodę
Zadanie 7 [SP geografia II.1 SPP ZP II.8 ZR II.1]
Dokonaj pomiarów i obliczeń przepływu Kucelinki. W tym celu:
A. wyznacz za pomocą taśmy mierniczej 10 m odcinek rzeki
B. zmierz szerokość rzeki (na moście)
C. wzdłuż linii pomiaru szerokości rzeki wykorzystując odpowiedniej długości tyczkę zmierz
głębokość wody, co 1 m i oblicz średnią głębokość rzeki.
D. zmierz stoperem czas przepływu pływaka np. kawałka drewna na wyznaczonym odcinku
(dokonaj 3-krotnego pomiaru i oblicz średni czas)
Wyniki pomiarów i obliczeń wpisz do tabeli
Przepływ (m3/s) = powierzchnia przekroju poprzecznego rzeki (m2) x prędkość (m/s)
Długość
Czas przepływu Powierzchnia
Prędkość (m/s)
Przepływ rzeki
odcinka
(s)
(m2)
(m3/s)
(m)
(szerokość x
głębokość rzeki)
10

Szerokość Kucelinki .................
Średnia głębokość Kucelinki ...............
Miejsce na obliczenia:

Zadanie 8 [SP przyroda II.1, III.7 SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP III.5 ZR
II.1 i 7]
Odmierz odcinek brzegu Kucelinki o długości 50 m. Przejdź wzdłuż wyznaczonego odcinka
obserwując wszystkie napotkane w wodzie i na brzegu śmieci. Wyniki obserwacji zanotuj w
tabeli.
Rodzaj śmieci
Ilość
Puszki, szklane butelki
Przedmioty z tworzyw sztucznych
Rowery, wózki, opony itp.
Papier, karton, drewno, styropian
Opakowania po farbach, lakierach,
aerozolach itp.
Inne (wymień)
Zadanie 9 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
Stojąc na moście nad Kucelinką policz ile samochodów przejeżdża w ciągu 10 minut ulicą
Legionów w kierunku:
A. centrum Częstochowy ............................................
B. Mstowa przez strefę przemysłową miasta ...............................................
Zakładając, że w ciągu 12 godzin jest podobne natężenie ruchu samochodowego, oblicz
liczbę samochodów przejeżdżających w tym czasie przez most na Kucelince.
Miejsce na obliczenia:
C. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców
i środowisko przyrodnicze. Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena
……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 10 [SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR II.1, III.5]
A. Wykonanie tego zadania pozwoli Ci sprawdzić stopień zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w tej części Częstochowy pyłami. W tym celu wybierz w pobliżu
stanowiska mostu na Kucelince po jednym okazie dwóch gatunków drzew. Na środek liścia
każdego z wybranych drzew nalep kawałek taśmy klejącej. Po chwili odklej ją i przyklej w
odpowiednim miejscu tabeli.
Stanowisko
Nazwa drzewa
Paski pomiarowe
3
Kucelinka –
ul. Legionów

4
cmentarz
żydowski

B. Podaj źródła zanieczyszczenia atmosfery w tej części Częstochowy.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 11 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]

źródło: Plan Częstochowy 1999

Na podstawie analizy treści fragmentu planu miasta i obserwcji przedstaw zmiany w
zagospodarowaniu terenu położonego na południe od ul. Legionów.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Stanowisko 4 (cmentarz żydowski przy ul. Złotej)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Korzystając z mapy lub planu miasta oblicz odległość jaką należy przejść od mostu na
Kucelince, wzdłuż ulicy Złotej do cmentarza żydowskiego.
Skala mapy/planu .................................................
Odległość na mapie/planie ...................................
Odległość w terenie ..............................................
Materiał źródłowy do zadania 2
„Cmentarz żydowski położony przy ul. Złotej (obecnie na terenie Huty Stali Częstochowa)
został założony w XVIII w. przez gminę żydowską. Jest jednym z największych kirkutów w
kraju, z liczbą macew i grobów sięgającą 5 tys. Jest świadectwem wielowiekowej obecności
społeczności wyznania mojżeszowego, miejscem pamięci Żydów - częstochowian, którzy
kształtowali życie społeczne i kulturalne miasta oraz tworzyli historię gminy żydowskiej. Na
cmentarzu znajduje się mogiła ofiar zbiorowych egzekucji dokonanych przez Niemców na
częstochowskich Żydach…”
Zadanie 2 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy uzupełnij tekst:
Cmentarz żydowski, czyli .................. położony jest w dzielnicy Częstochowy
…………………… przy ul. ………………. Obecnie znajduje się na terenie
……………………………………………. Został założony w ………… w. przez
………………………….. Na cmentarzu znajduje się około …………… macew i grobów.
Na cmentarzu znajduje się mogiła ofiar zbiorowych egzekucji dokonanych przez
………………..na ……………................. .
Zadanie 3 [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Znajdujesz się przy bramie wejściowej na cmentarz.
A. Opisz symbol znajdujący się na bramie wejściowej
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Na podstawie własnej wiedzy lub informacji w Internecie podaj jego nazwę
..................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
Korzystając z mapy lub planu i własnej wiedzy opisz położenie cmentarza
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
Korzystając z mapy/planu miasta lub kompasu oznacz literą P zdanie prawdziwe i B - zdanie
błędne:
A. Brama wejściowa na cmentarz znajduje się od strony zachodniej ..........
B. Przełomowy odcinek Warty znajduje się na północ od cmentarza .........
C. Cmentarz położony jest na południowy –zachód od Starego Miasta .......…
Zadanie 6 [SP geografia II.2 SPP geografia II.1 i 8]
Powierzchnia cmentarza wynosi około 8,5 ha. Korzystając z mapy lub planu i własnej wiedzy
wskaż prawdziwą odpowiedź. Powierzchnia cmentarza na mapie/planie w skali 1: 20 000
wynosi około:
A. 1,0 cm2
B. 1,5 cm2
C. 2,0 cm2
D. 2,5 cm2

Zadanie 7 [SP geografia II.1, III.6 i 7 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1, III.6]
Naszkicuj położenie cmentarza. Uwzględnij na rysunku ulicę Złotą, Kucelinkę, bocznicę
kolejową oraz most kolejowy nad Kucelinką.
Miejsce na rysunek

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wybierz jedną z dobrze zachowanych macew.
A. Podaj z jakiego materiału została wykonana .....................................
B. Opisz (lub naszkicuj) jej wygląd
Miejsce na opis

Miejsce na rysunek

........................................................…….
........................................................…….
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
...........................................................….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Zadanie 9 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Cmentarz porastają liczne gatunki drzew i krzewów. Korzystając z przewodnika do
oznaczania roślin lub własnej wiedzy podaj nazwy czterech z nich
..................................................................................................................................................
Zadanie 10 [SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR II.1, III.5]
Wykonaj identyczne czynności jak w zadaniu 10 na stanowisku 3 (Kucelinka przy ul.
Legionów)
Porównaj zanieczyszczenie powietrza na tych stanowiskach
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Stanowisko 5 (Szkoła Podstawowa nr 19 i jej otoczenie)
Zadanie 1 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się przed budynkiem SP nr 19.
A. Podaj adres szkoły ...................................................................................................................
B. Podaj pełną nazwę szkoły ...................................................................................................…
C. Na podstawie tablic podaj co jeszcze mieści się w tym budynku.
.......................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia I.6, II.1 i 8 SPP geografia ZP I.4, II.1 i 8 ZR I.2, II.1]
A. Oblicz powierzchnię którą zajmuje teren szkoły. Wynik przedstaw w m² lub arach.
Wymiary w terenie ..........................................
Powierzchnia .................................................
B. Które klasy są bardziej nasłonecznione w godzinach przedpołudniowych – wychodzące na
ul. Orlą czy na boisko szkolne? 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 ...............................
cmentarz żydowski przy ul. Złotej .....................
B. azymut kościoła przy ul. Hutników .............................…
C. podaj pod jakim wezwaniem jest ten kościół
……………………………………………………………..
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
A. Oszacuj długość ul. Orla ………………….
B. Korzystając z planu lub mapy miasta oblicz długość tej ulicy.
Skala mapy/planu......................, długość na mapie/planie ........cm
długość w terenie ........…………………………………………..
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wymień nazwy obiektów użyteczności publicznej znajdujących się w pobliżu.
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 6 [SP geografia II.2 i 10 SPP geografia ZP II.1]
Wyobraź sobie, że mieszkasz przy ul. Hutników i jesteś uczniem/uczennicą VIII klasy SP
nr19.
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 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Rozpoznaj gatunki drzew i krzewów rosnących w otoczeniu szkoły.
Drzewa ....................................................................................................................................…
.......................................................................................................................................................
krzewy ...................................................................................................................................…..
.......................................................................................................................................................

Zadanie 8 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
A. Posługując się planem miasta Częstochowy wypisz kilka ulic na Dąbiu, których nazwy
związane są z przemysłem.
Ulice ........................................................................................................................................
B. Zaznacz z podanych gałęzi przemysłu te, z którymi związane są nazwy ulic na Dąbiu.
a. przemysł wydobywczy
b. przmysł metalurgiczny
c. przemysł chemiczny
d. przemysł spożywczy
e. przemysł włókienniczy
f. przemysł zaawasowanych technologii
Zadanie 9 [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 Dąbia.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Podaj zalety i wady mieszkania w tej części Częstochowy
zalety ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
wady .............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 10 [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
......................................................................................................................................................
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PRZYRODA (Dz.U. z 2017 r poz.356)
Cele kształcenia - wymagania ogólne
I. Wiedza.
1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z
elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).
2. Poznanie różnych sposobów prowadzenia obserwacji i orientacji w terenie.
3. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
4. Poznanie układów budujących organizm człowieka (kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny,
rozrodczy, nerwowy).
5. Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych
zależności między tymi składnikami.
6. Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy: planu, mapy,
lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
2. Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną),
właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.
3. Analizowanie, dokonywanie opisu, porównywanie, klasyfikowanie, korzystanie z różnych źródeł
informacji (np. własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów,
technologii informacyjno-komunikacyjnych).
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym życiu.
5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
6. Wskazywanie przystosowań organizmów do środowiska życia i zdobywania pokarmu.
7. Dostrzeganie zależności występujących między poszczególnymi składnikami środowiska
przyrodniczego, jak również między składnikami środowiska a działalnością człowieka.
III. Kształtowanie postaw - wychowanie.
1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie
doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie
notatek i opracowywanie wyników.
2. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
3. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
4. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie.
5. Rozwijanie wrażliwości na wszelkie przejawy życia.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia
roli lidera w zespole.
7. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez:
1) właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym;
2) współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy;
3) działania na rzecz środowiska lokalnego;
4) wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy;
5) świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.

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

8. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie
ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego "małej
ojczyzny", własnego regionu i Polski.
9. Przełamywanie stereotypów i kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i
poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa
kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości.
GEOGRAFIA – szkoła ponadpodstawowa ZP (Dz.U. z 2018 r poz.467)
I. Wiedza geograficzna.
1. Poznawanie terminologii geograficznej.
2. Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji geograficznej.
3. Poznanie zróżnicowania środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych
oraz ich uwarunkowań i konsekwencji.
4. Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej,
społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
5. Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz
wzajemnych zależności w systemie człowiek - przyroda.
6. Rozumienie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody i zachowania dziedzictwa
kulturowego.
II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
1. Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, fotografii, zdjęć
lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych,
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych w celu zdobywania,
przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.
2. Interpretowanie treści różnych map.
3. Identyfikowanie relacji między poszczególnymi elementami środowiska geograficznego
(przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego).
4. Formułowanie twierdzeń o podstawowych prawidłowościach dotyczących funkcjonowania
środowiska geograficznego.
5. Ocenianie zjawisk i procesów politycznych, społeczno-kulturowych oraz gospodarczych
zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata.
6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym.
7. Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian 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.

