W DOLINIE WARTY
Zadania dydaktyczne dla nauczycieli prowadzących edukację
przyrodniczą w dolinie Warty w Częstochowie

Praca zbiorowa pod redakcją Bożeny Dobosik
(uaktualniona w 2022 r w oparciu o nową PP)

Autorzy opracowania:
Lena Czaja, Bożena Dobosik, Andrzej Murawski,
Rafał Ostrowski, Paulina Sobieraj, Barbara Tryba

Częstochowa 2005
Częstochowa – Kraków 2022

Spis treści
Wstęp .................................................................................................................................... 3
Bożena Dobosik – Zajęcia terenowe w Podstawie programowej geografii i biologii ……4
Bożena Dobosik – Charakterystyka środowiska przyrodniczego Częstochowy i opis
stanowisk dydaktycznych w dolinie Warty .................................................................……. 8
Lena Czaja, Bożena Dobosik, Andrzej Murawski, Rafał Ostrowski, Paulina Sobieraj,
Barbara Tryba - Zadania dydaktyczne ................................................................................ 15
Stanowisko 1 (Stary Rynek) ................................................................................................ 15
Stanowisko 2 (kładka dla pieszych na Warcie) ....................................................................18
Stanowisko 3 (DK91 – pomnik Chrystusa Braterstwa Między Narodami) .....................… 22
Stanowisko 4 (most między ul. Srebrną i Drogowców) …………………………………... 24
Stanowisko 5 (mostek nad kanałem) ................................................................................… 26
Stanowisko 6 (dolina Warty w pobliżu ujścia wody z oczyszczalni) .................................. 27
Stanowisko 7 (G. Rodzik i starorzecze) ......................................................................…..... 28
Stanowisko 8 (G. Sołek) ............................................................…....................................... 30
Bibliografia ........................................................................................................................... 33
Wymagania ogólne (cele kształcenia) w Podstawie programowej przyrody i geografii
(Dz.U. z 2017 r poz.356; Dz.U. z 2018 r. poz. 467) ……………………………………… 34

Wstęp
Powstała w 2005 r. publikacja jest efektem zbiorowej pracy grupy nauczycieli
geografii pod kierunkiem doradcy metodycznego geografii w Samorządowym Ośrodku
Doskonalenia w Częstochowie mgr Bożeny Dobosik. Prezentowane zadania mogą być
wykorzystywane na różnych poziomach kształcenia. Mogą być także inspiracją do tworzenia
przez nauczycieli własnych zadań np. dotyczących terenów położonych w pobliżu swoich
szkół.
Proponowana trasa doliną Warty ma około 3 km długości i cały czas prowadzi
czerwonym szlakiem Jury Wieluńskiej. Opracowane zadania mogą być wykonywane w
ramach ćwiczeń terenowych z przyrody, geografii lub biologii. Przewidywany czas
wykonania wszystkich zadań na trasie to 4 godziny lekcyjne. 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, czy gazetki szkolnej
(klasowej). Po zakończeniu zajęć wskazane jest przeprowadzenie ich ewaluacji.
Proponowane metody: obserwacja bezpośrednia, pomiar, praca z mapą i innymi źródłami
informacji, waga decyzyjna, 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, termometr wodny, słoiki
z zakrętką lub inne pojemniki na wodę, ocet, notatnik, przybory do rysowania.
W 2022 r. dokonano weryfikacji stanowisk (dodano jedno) i zadań, a polecenia zostały
przystosowane do wymagań ogólnych, czyli celów kształcenia nowej podstawy programowej
z przyrody, geografii i biologii. Pojedyńcze zadania dotyczą również wymagań ogólnych z
chemii. Każdemu zadaniu przypisano odpowiednie wymagania ogólne. Uaktualniono także
geograficzną charakterystykę Częstochowy, opisy stanowisk i rozdział dotyczący zajęć
terenowych w Podstawie programowej. Dodano również jedno stanowisko – most między ul.
Srebrną i Drogowców.

Bożena Dobosik

Zajęcia terenowe w Podstawie programowej geografii i biologii
Zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
(Dz.U.2017.356) najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w
szkole podstawowej to:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie
myślenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych
źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
Zajęcia terenowe (lekcje w terenie, ćwiczenia terenowe czy wycieczki) stwarzają doskonałe
warunki do kształtowania części z nich (podkreślono te, które szczególnie można nabywać
lub rozwijać w terenie).
W tym dokumencie jest zapis Szkoła [...] kształtuje postawę szacunku dla środowiska
przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje
do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią . To zadanie
szkoły można realizować m.in. na zajęciach w terenie.
Zajęcia terenowe występują w Podstawie programowej przyrody, geografii i biologii –
zarówno w celach kształcenia (wymaganiach ogólnych) jak i treściach kształcenia
(wymaganiach szczegółowych). Są to m.in. zapisy:
Przyroda
Cele kształcenia:
I.6 Poznanie cech i zmian krajobrazu w najbliższej okolicy szkoły.
II.1 Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie w tym korzystanie z różnych pomocy:
planu, mapy, lupy, kompasu, taśmy mierniczej, lornetki itp.
III.1 Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych [...]
Treści kształcenia Uczeń:
 wyznacza kierunki główne za pomocą kompasu oraz kierunek północny za pomocą
gnomonu i wskazuje je w terenie;
 wykonuje i opisuje szkic okolicy szkoły;
 wskazuje na planie i mapie miejsce obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu
szkoły;
 wskazuje w terenie oraz na schemacie (lub horyzontarium) miejsca wschodu, zachodu
i górowania Słońca w ciągu dnia i w różnych porach roku;
 prowadzi obserwacje składników pogody, zapisuje i analizuje ich wyniki oraz
dostrzega zależności;
 rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy szkoły;
 rozpoznaje główne formy ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy szkoły i
miejsca zamieszkania;
 rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miejsca zamieszkania;
 rozpoznaje i nazywa pospolite organizmy występujące w najbliższej okolicy szkoły;
 obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich
znaczenie dla człowieka;
 rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.
 wskazuje w terenie składniki środowiska antropogenicznego w najbliższej okolicy;
 rozpoznaje w terenie i nazywa składniki środowiska antropogenicznego i określa ich

funkcje;
charakteryzuje współczesny krajobraz najbliższej okolicy;
ocenia zmiany zagospodarowania terenu wpływające na wygląd krajobrazu najbliższej
okolicy;
Geografia
Cele kształcenia:
II.1 Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, analizowanie pozyskanych danych i
formułowanie wniosków na ich podstawie.
II.8 Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobrźni przestrzennej.
III.7 Rozwijanie zdolności percepcji najb,iższego otoczenia i miejsca rozumianego jako
„oswojona” najbliższa przestrzeń, której nadaje pozytywne znaczenia.
Treści kształcenia Uczeń:
 czyta treść mapy lub planu najbliższego otoczenia szkoły, odnosząc je do elementów
środowiska geograficznego obserwowanych w terenie;
 dokonuje oceny krajobrazu najbliższego otoczenia szkoły pod względem jego piękna
oraz ładu i estetyki zagospodarowania podczas zajęć realizowanych w terenie oraz
proponuje zmiany w jego zagospodarowaniu;
 dokonuje pomiaru wysokości Słońca w trakcie zajęć w terenie oraz porównuje wyniki
uzyskane w różnych porach dnia i roku;
 wyznacza w terenie współrzędne dowolnych punktów (za pomocą mapy lub GPS);
 rozpoznaje skały występujące we własnym regionie;
 projektuje trasę wycieczki krajoznawczej po własnym regionie na podstawie
wyszukanych źródeł informacji oraz w miarę możliwości przeprowadza ją w terenie;
 wykazuje zależności między elementami środowiska geograficznego na podstawie
obserwacji terenowych przeprowadzonych w wybranym miejscu własnego regionu;
 rozpoznaje w terenie główne obiekty charakterystyczne i decydujące o atrakcyjności
„małej ojczyzny”;
 projektuje na podstawie własnych obserwacji terenowych, działania służące
zachowaniu walorów środowiska geograficznego (przyrodniczego i kulturowego) oraz
poprawie warunków życia lokalnej społeczności;
W podstawie programowej geografii w szkole podstawowej podkreślono wartość edukacyjną
tego przedmiotu ponieważ integruje ona wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą
społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. Geografia „sprzyja wszecstronnemu rozwojowi
ucznia poprzez: tworzenie całościowego obrazu świata, łączenie racjonalności naukowej z
refleksją nad pięknem i harmonią przyrody, nabywania umiejętności interpretacji
otaczającego nas środowiska, zjawisk i procesów oraz oceny działalności człowieka w
środowisku przyrodniczym [...]”. Te walory geografii szkolenj powinny być eksponowane
podczes zajęć terenowych na najlepszej scenie , jaką jest środowisko geograficzne (zwłaszcza
loklane).1
Biologia
Treści kształcenia Uczeń:
 rozpoznaje organizmy z najbliższego otoczenia, posługując się prostym kluczem do
ich oznaczania;
 rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew nagonasiennych,
 rozpoznaje przedstawicieli rodzimych drzew liściastych
 dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów ([…],okazy naturalne w terenie itd.) i
przedstawia ich cechy wspólne [...]
 dokonuje obserwacji przedstawicieli gadów ([...], okazy naturalne w terenie itd.) i
przedstawia ich cechy wspólne [...]
 dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków ([...], okazy naturalne w terenie itd.) i
przedstawia ich cechy wspólne [...],



1Angiel J., Hibszer A., Szkurłat E., Zajęcia terenowe w kształceniu geograficznym, s.44



dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków ([...], okazy naturalne w terenie, itd.) i
przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w
różnych środowiskach,
 opisuje cechy populacji (liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność,
struktura przestrzenna, wiekowa i płciowa) oraz dokonuje obserwacji liczebności,
rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie;
 [...] ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki, wykorzystując skalę
porostową;
Naatomiast według
Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U.2018.467)
najważniejszymi umiejętnościami rozwijanymi w ramach kształcenia ogólnego na tym
poziomie edukacyjnym są:
1) traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania
umiejętności;
2) doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem,
pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie,
wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
3) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z
różnych dyscyplin;
4) zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów,
uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
5) łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowotwórczymi;
6) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
7) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej
rozumienie;
8) rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i
zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
Zajęcia terenowe stwarzają doskonałe warunki do kształtowania części z nich (podkreślono
te, które szczególnie można nabywać lub rozwijać w terenie).
Także w tej podstawie programowej jest zapis: Szkoła [...] kształtuje postawę szacunku dla
środowiska przyrodniczego, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija
zainteresowanie ekologią. To zadanie szkoły można realizować m.in. na zajęciach w terenie.
W szkole ponadpodstawowej zajęcia terenowe występują głównie w podstawie programowej
geografii (w wymaganiach ogólnych i szczegółowych). Są to m.in. zapisy:
Geografia zakres podstawowy
Cele kształcenia:
I. 8 Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej
(przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej [...],
II.7 Krytyczne, odpowiedzialne ocenianie przemian środowiska przyrodniczego oraz zmian
społeczno-kulturowych i gospodarczych w skali lokalnej [...],
III.7 Kształtowanie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem [...],
Treści kształcenia Uczeń:
 projektuje wraz z innymi uczniami trasę wycieczki uwzględniającą wybrane grupy
atrakcji turystycznych w miejscowości lub regionie oraz realizuje ją w terenie,
wykorzystując mapę i odbiornik GPS.
Geografia zakres rozszerzony
Cele kształcenia:
II.1 Prowadzenie obserwacji i pomiarów w terenie, opracowanie i prezentacja wyników,
analizowanie pozyskanych danych oraz formułowanie wniosków na ich podstawie.
II.6 Kształtowanie umiejętności wieloaspektowego postrzegania przestrzeni i wyobraźni
przestrzennej.
Treści kształcenia Uczeń:





wykorzystuje odbiornik GPS do dokumentacji prowadzonych obserwacji;
posługuje się mapą topograficzną w terenie;
na podstawie własnych obserwacji i innych źródeł informacji identyfikuje czynniki
warunkujące mikroklimat miejsca, w którym zlokalizowana jest jego szkoła;
 podczas lekcji w terenie rozpoznaje rodzaje skał występujących na powierzchni oraz
wykorzystywanych w budownictwie w najbliższej okolicy;
 analizuje podczas zajęć w terenie odkrywkę geologiczną i wnioskuje na jej podstawie
o przeszłości geologicznej obszaru;
 dokonuje obserwacji i sporządza dokumentację procesów geologicznych i
geomorfologicznych zachodzących w okolicy miejsca zamieszkania oraz przedstawia
ich wyniki w wybranej formie;
 rozpoznaje typ gleby i wnioskuje o przebiegu procesu glebotwórczego na podstawie
obserwacji profilu glebowego podczas zajęć w terenie;
 wykorzystując dane pozyskane w trakcie badań terenowych, analizuje wpływ
przedsiębiorstwa przemysłowego lub usługowego na środowisko przyrodnicze, rynek
pracy, jakość życia ludności i rozwój gospodarczy najbliższego otoczenia oraz
przedstawia wyniki tych analiz w postaci prezentacji lub posteru;
 analizuje dostępność i ocenia jakość wybranych usług (np. edukacyjnych,
zdrowotnych, rekreacyjnych, handlowych) w najbliższej okolicy (ulicy, dzielnicy
miasta, wsi) na podstawie badań terenowych z wykorzystaniem kwestionariusza
ankiety;
 na podstawie obserwacji oraz dostępnych materiałów źródłowych […] wyróżnia
główne funkcje i dokonuje oceny zagospodarowania terenu wokół szkoły;
 na podstawie obserwacji terenowych, współczesnych i archiwalnych map oraz
fotografii prezentuje i wyjaśnia zmiany układu przestrzennego i wyglądu zabudowy
wybranego terenu we własnej miejscowości;
Rolę zajęć terenowych podkreślono w warunkach i sposobach realizacji podstawy
programowej geografii w szkole ponadpodstawowej stwierdzając m.in.:
„Podstawowymi metodami badawczymi umożliwiającym uczniowi poznawanie środowiska
geograficznego są obserwacje bezpośrednie i pomiary. Szczególną rolę pełnią zajęcia w
terenie, które zostały zaproponowane zarówno do wymagań zakresu podstawowego, jak i w
większym znacznie wymiarze do zakresu rozszerzonego. Ich obecność służy konstruowaniu
wiedzy ucznia w procesie bezpośredniego poznawania rzeczywistości. […]. Główną ideą
prowadzenia obserwacji i badań terenowych jest kształtowanie u uczniów nawyku
obserwowania środowiska geograficznego, ukazywanie ogromnych możliwości wykorzystania
wyników tych obserwacji w rozumieniu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, w
którym uczeń żyje. Prowadzić to powinno również do zmiany myślenia o geografii traktowania jej nie jako wiedzy teoretyczno-abstrakcyjnej, ale dotyczącej bezpośrednio
obserwowanych zjawisk, jako wiedzy przydatnej w życiu codziennym.”
Rolę zajęć terenowych podkreślono także w warunkach i sposobach realizacji podstawy
programowej w z biologii w szkole ponadpodstawowej. Poniższe wskazówki do tyczą
realizacji treści dotyczących ekologii oraz problemów ochrony różnorodności biologicznej.
Istotnym elementem edukacji przyrodniczej jest zilustrowanie praw ekologii i problemów
„Proponuje się, aby dobierając tematykę zajęć terenowych (w lasach, parkach narodowych,
obszarach Natura 2000), zwrócić uwagę na poznane gatunki rodzime, a także na proces
sukcesji jako istotę występowania oraz ustępowania gatunku z przestrzeni przyrodniczej.”

Bożena Dobosik

Charakterystyka środowiska przyrodniczego Częstochowy i opis stanowisk
dydaktycznych w dolinie Warty
1. Położenie fizyczno-geograficzne i budowa geologiczna
Częstochowa położona jest na styku trzech mezoregionów (ryc. 1)

Ryc. 1. Mezoregiony północnej części Wyż. Śląsko –Krakowskiej (Kondracki J. 2000)

Od północy Wyżyna Częstochowska (341.31) graniczy z Wyżyną Wieluńską (341.21), od
zachodu z Obniżeniem Górnej Warty (341.25).
Pod względem geologicznym obszar ten jest częścią monokliny śląsko-krakowskiej
zbudowanej z utworów permu, triasu i jury. Skały budujące monoklinę zapadają w kierunku
NE. Monoklina śląsko-krakowska będąca przedłużeniem monokliny przedsudeckiej została
ostatecznie wypiętrzona w kredzie. W podłożu monokliny występują sfałdowane utwory
paleozoiczne po karbon włącznie. Stanowi ona zwarty blok wapieni górnojurajskich, utworów
jury środkowej i dolnej oraz triasu i permu (ryc.2).

Ryc. 2. Przekrój geologiczny okolic Częstochowy
Źródło: Surowce mineralne województwa częstochowskiego (pod red. L. Wielgomasa ,1981)

Najwyższa część osadów jury środkowej reprezentowana jest przez wapienie piaszczyste i
dolomityczne, które odsłaniają się na powierzchni w Szarlejce, na Jasnej Górze, Ostatnim
Groszu i Błesznie. Wapienie górnojurajskie są wykształcone w postaci dwóch typów –
wapieni płytowych i skalistych. Występują one w północno-wschodniej i wschodniej części
Częstochowy. Na ich wychodniach zlokalizowane były kamieniołomy np. na Złotej Górze.

Fot. 1. Wapienie płytowe na Złotej Górze (B. Dobosik)

Również w przełomowym odcinku doliny Warty od Wyczerp do Mstowa wapienie
górnojurajskie odsłaniają się w wielu miejscach na powierzchni. Na utworach z ery
mezozoicznej leżą osady czwartorzędowe – głównie piaski pokrywające znaczną część
obszaru. Ich miąższość wynosi średnio 10 – 20 m. Wokół kulminacji wzgórz wapiennych
osady czwartorzędowe są cienkie, a w partiach szczytowych brak ich zupełnie.
2. Ukształtowanie powierzchni
Mezoregion Wyżyna Częstochowska należy do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a
Wyżyna Wieluńska i Obniżenie Górnej Warty są częścią Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej.
Granice mezoregionów wyznaczają: Warta (pomiędzy Wyżyną Częstochowską i Wieluńską)
oraz zasięg występowania wapieni górnojurajskich (pomiędzy Wyżyną Częstochowską i
Obniżeniem Górnej Warty).
Wyżyna Częstochowska sięgająca na północy do przełomu Warty między Częstochową i
Mstowem wznosi się ona kilkadziesiąt metrów ponad powierzchnię terenów sąsiednich np.
Obniżenia Górnej Warty. Zbudowana jest ona z wapieni płytowych i skalistych górnej jury.
Bardzo ważne znaczenie dla obszaru Wyż. Częstochowskiej miały paleogen w którym
panował ciepły i wilgotny klimat. W tym klimacie rozwijały się na wielką skalę zjawiska
krasowe, w wyniku czego zniszczeniu uległ wyższy poziom wyżyny i wytworzyła się
paleogeńska powierzchnia zrównania, czyli wierzchowina jurajska. Ponad powierzchnią
sterczały tylko bardziej odporne fragmenty wapieni w postaci tak zwanych ostańców tzw.
mogotów. Występują one pojedynczo lub grupami. Oprócz nich występują inne formy
krasowe m.in. jaskinie z szatą naciekową, leje i żłobki krasowe oraz wywierzyska.
Granicę między Wyżyną Częstochowską a Obniżeniem Górnej Warty stanowi kuesta, czyli
próg strukturalno-denudacyjny o wysokości do 100 m. Ma ona przebieg nieregularny – często
urozmaicony występowaniem bastionowych wzniesień oddzielonych zatokowymi
obniżeniami. Kuesta powstała na wychodniach odpornych wapieni np. w obrębie
Częstochowy na Złotej Górze ma ca 30 m (ryc. 3). W sąsiedztwie kuesty występują góry

świadki zbudowane z wapieni keloweju np. wzniesienia Jasnej Góry, Błeszna, Ostatniego
Grosza.

Ryc. 3 Kuesta górnojurajska na Złotej Górze (opracowanie własne)

Obniżenie Górnej Warty to subsekwentna bruzda u podnóża kuesty Wyżyny
Częstochowskiej biegnąca z SE na NW wypreparowana w mało odpornych na erozję
rudonośnych iłach środkowojurajskich przykrytych piaskami i glinami czwartorzędowymi.
W obrębie Obniżenia oprócz wapiennych gór świadków występują piaszczysto-żwirowe
pagórki związane z pobytem lodowca.
Wyżyna Wieluńska rozciąga się na północ od przełomu Warty w pobliżu Częstochowy.
Skały podłoża odsłaniają się spod utworów czwartorzędowych tylko miejscami, a kuesta
(próg) jest w znacznym stopniu zatarta. W wapiennym podłożu występują leje, szczeliny i
jaskinie pochodzenia krasowego.
Częstochowa położona jest na wysokości 235 – 305 m n.p.m. Przeważająca część obszaru
leży na wys. 250 – 270 m n.p.m. Najniżej leżący teren to dolina Warty na E od Mirowa.
Generalnie najniżej położone są doliny Warty, Stradomki i Konopki (235-245 m n.p.m). Sieć
dolin rzecznych ma charakter dośrodkowy, typowy dla płytkiej kotliny o łagodnych zboczach
i płaskim dnie.
3. Klimat i wody
Średnie roczne temperatury na obszarze Częstochowy wynoszą ok. 8,0 °C, w styczniu –3,5 , a
w lipcu ok.18,0 ° C. Średnie roczne opady wynoszą ok.650 mm (tab.1).
Tabela 1. Elementy klimatu Częstochowy
Element klimatu
Średnia temperatura stycznia
Średnia temperatura lipca
Roczna temperatura powietrza
Roczna amplituda temperatur powietrza
Średnia czas termicznego lata
Liczba dni pogodnych
Opady w półroczu letnim
Opady w półroczu zimowym
Roczne opady
Okres wegetacji
Wiatr

wartości
3,5 º C
18,2 º C
7,7 º C
21,7º C
90 dni
45
400 mm
225-250 mm
650 mm
poniżej 210 dni
przewaga wiatrów pd.-zach. i zachodnich

Źródło: Encyklopedia Geograficzna Świata Atlas Polski, OPRES Kraków 2000

W latach 1971-2000 średnie roczne temperatury i sumy opadów przedstawiały się
następująco:
1971 – 2000 8,00 C 617 mm
1991 – 2000 8,20 C 660 mm
2001 – 2010 8,70 C 673 mm
2010
10,00 C 728 mm
Z danych wynika wzrost średniej temperatury powietrza w Częstochowie.
Urozmaicona rzeźba – różnice wysokości npm, ekspozycja stoków i zboczy dolin
wpływa na zróżnicowanie mikroklimatu. W dolinie Warty i jej dopływów występują inwersje
termiczne duże zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych spowodowane wysokością
n.p.m., ekspozycją stoków i zboczy dolin występuje w przełomie Warty. Rzeźba terenu
wpływa na kierunek i prędkość wiatru. Na położonym w obniżeniu terenu Śródmieściu
przeważają wiatry z kierunków zachodnich, tu także jest większa niż na wyżej wzniesionych
terenach ilość cisz (np. kiedy na stacji IMGW przy ul. Oleńki wiatr osiągał prędkość do 2 m/s
w 80% w Śródmieściu była cisza).
Największą rzeką przepływającą przez Częstochowę jest prawy dopływ Odry – Warta.
Na terenie miasta jej długość wynosi 15,3 km. W pobliżu Alei Wojska Polskiego uchodzi do
Warty Stradomka ze swoim największym dopływem Konopką. Przez teren miasta
przepływają trzy główne naturalne cieki: rzeka Warta, Stradomka i Konopka oraz kanał ulgi
Kucelinka. Jedynie północny i północno – zachodni fragment miasta odwadnia rzeka
Szarlejka (Białka) – dopływ Liswarty. Obszary położone na Wyżynie Wieluńskiej i
Częstochowskiej nie mają, poza Wartą małych cieków. Wody okresowo odprowadzane są z
nich suchymi dolinkami tzw. wodzącymi. Sieć rzeczna w Częstochowie ma
charakterystyczny dośrodkowy układ. Na terenie miasta Warta płynie początkowo w kierunku
północnym. W czworoboku ogródków działkowych im. G. Narutowicza oraz Al. Wojska
Polskiego, ul. Krakowskiej i Strażackiej rzeka zmienia kierunek biegu o 90 0, kierując się
początkowo na północny wschód, a potem dalej na wschód, aż do granic miasta, które
opuszcza na wschód od Starego Mirowa, koło Grodziska. Jej koryto jest tu położone na
wysokości 235,5 m, co oznacza, że spadek Warty na terenie miasta wynosi 14,5 m. Ten
ostatni odcinek doliny Warty ma wyraźnie wykształconą dolinę ze zwężeniami o szerokim,
ale płaskim dnie i stromymi, miejscami skalistymi zboczami.

Fot. 2. Dolina Warty w dzielnicy Mirów (B. Dobosik)

Na całym odcinku miejskim zaznacza się wyraźna przewaga lewej strony zlewni Warty nad
prawą. Z prawej strony Warta nie otrzymuje żadnego dopływu. Z lewej strony, wody licznych

rowów odwadniających zbierają się, w bardzo dobrze rozwiniętym dorzeczu Stradomki i
Konopki, w dzielnicy Bór i łączą ze sobą na 1 km przed ujściem do Warty.
4. Roślinność i zwierzęta
Duże urozmaicenie warunków abiotycznych wpłynęło na bogactwo flory.
Zbiorowiska roślinne reprezentowane są przez zespoły leśno-zaroślowe, murawy ciepłolubne
(kserotermiczne) i naskalne oraz zespoły łąkowe. Na wapiennych skałach występuje flora
naskalna i kserotermiczna np. czosnek skalny, rojnik pospolity, rozchodnik ostry i rozchodnik
wielki. Na nasłonecznionych skałach w przełomie Warty rosną: zawilec wielkokwiatowy,
dziewięćsił bezłodygowy i pospolity.
W obrębie Częstochowy lasy zajmują ok. 660 ha, które skupione są głównie w
częściach peryferyjnych miasta. Główne kompleksy lasów występują we wschodnich i
południowo-wschodnich obrzeżach miasta (Mirów, Bugaj) oraz w jego północno–zachodniej
części (Grabówka, Żabiniec). Przeważającym typem siedliskowym lasu jest bór świeży oraz
bór mieszany świeży. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Z drzew
liściastych rosną w nich: dąb szypułkowy i bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, lipa
drobnolistna i szerokolistna, olsza czarna i szara, jesion wyniosły, grab pospolity, buk
pospolity, klon pospolity, brzozy, wiązy, topole, wierzby. Rozpowszechnione, ale obcego
pochodzenia są: robinia akacjowa, kasztanowiec biały, czeremcha amerykańska i dąb
czerwony. Spośród rodzimych drzew iglastych rosną: jodła pospolita, świerk pospolity, sosna
pospolita, modrzew europejski, cis pospolity. Obcego pochodzenia są różne odmiany sosny
np. czarna czy wejmutka oraz modrzew japoński. Warstwę krzewów buduje najczęściej
występująca kruszyna, orlica pospolita, jeżyna i rokiet pospolity.
Świat zwierzęcy Częstochowy jest mniej poznany niż świat roślinny. Reprezentowany
jest on m. in. przez ok. 10 gatunków płazów, ponad 70 gatunków ptaków, kilkanaście
gatunków ryb i ssaków. Najliczniej reprezentowany jest świat owadów. Na terenach polnoleśnych w granicach miasta występuje zwierzyna dzika m.in. sarna, dzik, lis, zając.
Różnorodność gatunkowa ptaków jest więc duża. Można w Częstochowie spotkać kuropatwę,
bażanta, łabędzia, sójkę i kilka gatunków dzięcioła. Z ptaków typowych dla Wyżyny na
uwagę zasługują gatunki, dla których naturalnymi miejscami lęgowymi są półki i wykroty
skalne. Spotykamy tutaj białorzytkę, kopciuszka, pustułkę, kawkę, jerzyka.

5. Charakterystyka stanowisk
Stanowisko 1 (Stary Rynek)
Stary Rynek jest centralnym placem Starej Częstochowy. Został wytyczony przed 1377 r.
(jednocześnie z nadaniem praw miejskich). Lokalizacja Częstochowy w tym miejscu
związana była z przeprawą na Warcie oraz krzyżowaniem się w tym miejscu traktu
krakowskiego (z Małopolski) i traktu wieluńskiego. Ma on kształt prostokąta wydłużonego z
pół. na pd. Zabudowania rynku zostały spalone podczas szwedzkiego potopu. Na środku
rynku od XV w. stał ratusz rozebrany w 1817 r. W XV w. miasto zostało otoczone murami, w
których były 4 bramy. Najstarsze kamieniczki są na południowej pierzei Starego Rynku. U
wylotu ul. Targowej stoi dawna karczma, a w narożniku pd-zach kościół pw. św. Zygmunta.
Wg opowieści nocował w niej Napoleon Bonaparte idący ze swoimi wojskami na Moskwę.
Pierzeja wschodnia ma XIX – wieczną zabudowę, a najsławniejszą kamienicą jest Dom
Wójtowski (nr.18).
W latach 2007 - 2012 na rynku prowadzono prace archeologiczne. Ich efektem było odkrycie
m.in. miejskiej studni i fundamentów kilku nieistniejących już budowli. W wyniku tych
odkryć postanowiono zachować elementy historyczne przy jednoczesnym przybliżeniu ich
mieszkańcom. Tak powstał projekt o nazwie: "Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza
Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu." Inwestycja, która rozpoczęła się w
2019 r. nie byłaby możliwa bez europejskiego projektu i zdobycia zewnętrznych środków. W
ramach projektu została zmodernizowana nie tylko płyta Rynku oraz przebudowane ulice
przylegające do Rynku (Senatorska, Stary Rynek, odcinek Mirowskiej). Na Starym Rynku w
miejscu starego ratusza stanął przeszklony pawilon dla potrzeb muzeum archeologicznohistorycznego z częścią usługową i gastronomiczną. Administratorem pawilonu jest Muzeum
Częstochowskie. W pawilonie eksponowana jest wystawa pt. „Historia Częstochowy – miasta
nad Wartą” (obejmuje okres XVI – XVIII w.). Jedną z głównych atrakcji odnowionego
Starego Rynku jest 14 balansujących rzeźb. Ich autorem jest Jerzy Kędziora. Rzeźby tworzą
kolekcję nazwaną przez autora „Teatrum – Igrce Częstocha”. Po przebudowie Stary Rynek
został oficjalnie otwarty w 2021 roku.
Stanowisko 2 (kładka dla pieszych na Warcie)
Most nad Wartą (przedłużenie ul. Spadek) łączy Stare Miasto z Parkiem Narutowicza
położonym na prawym brzegu Warty. Park został założony w 1920 r. Wzdłuż brzegów rzeki
ciągną się wały przeciwpowodziowe przystosowane na bulwary.
Stanowisko 3 (skrzyżowanie trasy DK1 i al. Jana Pawła II)
Aleja Wojska Polskiego jest fragmentem dwukierunkowej trasy szybkiego ruchu z Katowic
Warszawy (DK91).Została ona wybudowana przy dużym udziale wojska, a w Częstochowie
oddana do użytku w 1976 r. Pozwala bezkolizyjnie przejechać przez miasto. Aleja Jana Pawła
II jest dwupasmową ulicą biegnącą równolegle do Alei NMP łączącą trasę szybkiego ruchu z
Rynkiem Wieluńskim.
U zbiegu al. Wojska Polskiego i al. Jana Pawła II stoi pomnik Chrystusa Braterstwa Między
Narodami (1993 r.) Autorem pomnika jest Włoch Romano Buffagni, a cokołu częstochowski
artysta Henryk Kmieć. Statuę wyrzeźbił artysta w kilku egzemplarzach. Identyczne pomniki,
rozstawione w kilku punktach Europy, miały przypominać o 136 ofiarach hitlerowskiego
terroru w Modenie.
Stanowisko 4 (most między ul. Srebrną i Drogowców)
W 2014 r. oddano do użytku most nad Wartą łączący ul. Srebrną z ul. Drogowców. Most jest
jednym z elementów przebudowy węzła u zbiegu al. Wojska Polskiego (DK91) z al. Jana
Pawła II. W 2015 r. dokonano modernizacji 740 m wału przeciwopowodziwego na lewym
brzegu Warty. Na koronie wału zbudowano drogę mającą też funkcję rekreacyjną (ścieżka
rowerowa). Rejon ul. Drogowców charakteryzuje się rozwiniętymi usługami. Znajdują się tu
m.in. sklepy wielkopowierzchniowe, Park Handlowy Dor Plaza (w budowie), hotele i stacje
benzynowe.

Stanowisko 5 (mostek nad kanałem)
Dolina Warty w tym miejscu ma około 1 km szerokości. Jej dno jest płaskie i miejscami
podmokłe. W topografii terenu można odczytać fragmenty starego koryta rzeki. Stanowisko 5
znajduje się na mostku nad kanałem uchodzącym w tym miejscu do Warty (tzw. rowie od
Kamienia). W krajobrazie wyróżnia się zbudowany na wapiennej skałce kościół pw.
Opatrzności Bożej na osiedlu Kamień oraz nowe osiedle bloków i domków jednorodzinnych
na Wyczerpach Dolnych.
Stanowisko 6 (dolina Warty w pobliżu ujścia wody z oczyszczalni)
Na stanowisku 6 widać ujście wody z oczyszczalni ścieków obsługującej nasze miasto. Jest to
oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, wybudowana w latach sześćdziesiątych ze
wspólnych funduszy największych w tych czasach funkcjonujących w Częstochowie
zakładów przemysłowych. Schemat tej oczyszczalni przedstawiony jest poniżej, a zasada
działania w największym skrócie jest następująca. Doprowadzane do oczyszczalni ścieki są
na wstępnie przepuszczane przez kraty, na których zatrzymywane są największe
zanieczyszczenia. Kolejne frakcje zanieczyszczeń zatrzymywane są w piaskowniku i
osadniku wstępnym. Podczas osadzania właściwego rozdziela się zanieczyszczenia na część
ciekłą i stałą. Część stała kierowana jest do komory fermentacyjnej, gdzie w warunkach
beztlenowych zachodzi fermentacja z wytwarzaniem biogazu, który jest wykorzystywany do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Osad po fermentacji poddawany jest filtracji
( zmniejsza się jego objętość) i wywożony na miejskie wysypisko śmieci. Druga część
zanieczyszczeń ( ciekła) przerabiana jest w warunkach tlenowych za pomocą bakterii. Po tym
procesie jeszcze raz kieruje się zawiesinę do osadnika. Woda z osadnika (już oczyszczona)
kierowana jest właśnie do rzeki Warty, aby tam dalej ulegała oczyszczaniu w procesie
samooczyszczania się wód. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż woda w rzece w miejscu
wpuszczania produktu z oczyszczalni musi mieć minimum II klasy czystości.
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Stanowisko 7 (G. Rodzik i starorzecze)
Góra Rodzik to zalesione wapienne wzgórze o wysokości 249,5 m n.p.m. wznoszące się
prawie 10 m ponad dno doliny Warty. W tym miejscu przebiega granica między wapieniami
górnej jury oraz iłami jury środkowej. Wychodnie wapieni widoczne są również w korycie
rzeki. Za Górą Rodzik przebiega długie na ponad 500 m starorzecze. Można je rozpoznać z
daleka po porastającej je roślinności. Jest to łęg wierzbowy. W drzewostanie i warstwie
krzewów bardzo duży udział ma wierzba krucha, biała i purpurowa. Występuje też olcha
czarna. W runie dominują pokrzywy. W wodzie starorzecza licznie występuje rzęsa drobna i
rzęśl, przy brzegu rosną fitocenozy szuwarowe: Typhetum latifoliae, Phalaridetum
arundinaceae, Caricetum acutiformis i Glycerietum plicatae. Do łęgu i starorzecza przylega
rozległy kompleks łąk - aktualnie nie użytkowanych - zubożałych florystycznie, z
dominującym wyczyńcem łąkowym. W starorzeczu żyją ryby (np. płoć), płazy (np. żaba
wodna, żaba trawna i kumak nizinny), gady (zaskroniec) i ptaki (kokoszka wodna). 2 Pod
względem ornitofauny bardzo bogaty jest las łęgowy. Obecność starych drzew i gęstego
podszytu warunkuje występowanie stosunkowo wielu gatunków.
Stanowisko 8 (G. Sołek)
W tym miejscu zaczyna się przełom Warty. Dolina rzeki zwęża się do ok. 200 m. Góra Sołek
(248 m n.p.m.) wznosi się na lewym brzegu rzeki, czyli na Wyżynie Wieluńskiej, a na
prawym jest G. Skałki (253,8 m n.p.m.). W tym miejscu można zaobserwować, że Wyżyna
Częstochowska położona jest wyżej niż Wieluńska. Oba wzniesienia zbudowane są z
odsłaniających się w wielu miejscach wapieni. G. Sołek Jest w przeważającej części
porośnięta lasem, złożonym głównie ze sztucznych nasadzeń sosny i modrzewia. W
domieszce występuje brzoza brodawkowata, czeremcha amerykańska, dąb czerwony, jarząb
pospolity, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, robinia akacjowa i topola osika. W podszycie
rośnie bez czarny i chmiel zwyczajny3. Na Sołku w wielu miejscach można napotkać ślady
dawnej eksploatacji wapieni. W pobliżu wyrobisk, na piaszczystych, słabo wykształconych
glebach rozwinęły się murawy psammofilne – goździkowo-zawciągowe. Tworzą je m.in.:
goździk kropkowany, lepnica zwisła, rozchodnik ostry i szczaw polny. Południowo-zachodnie
zbocze Sołka porastają murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla. Rosną tu m.in.
macierzanka zwyczajna, dąbrówka kosmata, żmijowiec zwyczajny, komonica zwyczajna i
poziomka twardawa.4

2

3
4

Zygmunt J. (red) Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic
www.czestochowa.pl/przyroda s.102
Tamże s. 100
Cabała S., Gębicki C., Pierzgalski K., Zygmunt J., Mirowski przełom Warty s. 35

Lena Czaja, Bożena Dobosik, Andrzej Murawski, Rafał Ostrowski, Paulina Sobieraj,
Barbara Tryba

Zadania dydaktyczne
Stanowisko 1. (Stary Rynek)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na Starym Rynku w Częstochowie. Zorientuj plan lub mapę za pomocą
kompasu lub wybranych obiektów. Korzystając z planu miasta (mapy) określ w jakim
kierunku od Starego Rynku położona jest:
A. Twoja szkoła...................................................................
B. Jasna Góra .....................................................................
Zadanie 2 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Stare Miasto – nazwa odnosząca się do części miasta między ul. Warszawską a Wartą, którego
ośrodkiem jest Stary Rynek. Osada Częstochowa, uzyskała prawa miejskie przed 1377 rokiem.
Przypuszczalnie w początkach XV wieku została otoczona murami, o których pierwsze wiadomości
pochodzą z 1531 roku prawdopodobnie miasto posiadało trzy (cztery) bramy: od południa krakowską
( w rejonie ul. Targowej), od wschodu w okolicach wylotu ul. Mostowej nad rzeką Wartą i od północy
przy ul. Senatorskiej. Czwarta brama (Ew. furta) mogła znajdować się w pobliżu kościoła Św.
Zygmunta z wyjściem na teren ówczesnego cmentarza (…). W czasie II wojny światowej Stare Miasto
znalazło się na terenie getta żydowskiego. Stare Miasto zachowało do dziś w znacznej mierze
średniowieczny układ ulic oraz dawne nazewnictwo..
(Snoch B. Mała encyklopedia Częstochowy, 2002)

Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy ułóż chronologicznie wydarzenia
dotyczące miasta Częstochowy:
A – wytyczenie drogi łączącej Starą i Nową Częstochowę w jeden organizm miejski
B – obchody milenijne na Jasnej Górze.
C – Władysław Opolczyk ufundował klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze.
D – utworzono w Częstochowie dzielnicę niemiecką wysiedlając ludność polską. Nastąpiła
likwidacja getta częstochowskiego. Ponad 40 tys. Żydów zgładzono bądź wysłano do obozu
zagłady w Treblince
E – w Częstochowie odbywa się VI światowy Dzień Młodzieży na Jasnej Górze
F – uruchomienie linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej przechodzącej przez Częstochowę
G – Szwedzi trzykrotnie łupią
Częstochowę i próbują opanować
klasztor jasnogórski
………………………………………

Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP
geografia II.2 SPP geografia ZP
II.1]
Na załączonym planie części
miasta Częstochowa zaznacz
granice Starego Miasta, którymi są:
- od zachodu ul. Warszawska i
Targowa
- od północy ul. Spadek
- od wschodu ul. Nadrzeczna
- od południa ul. Przesmyk
(Graniczna)

Zadanie 4 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Korzystając z planu lub mapy miasta oblicz powierzchnię Starego Rynku.
wymiary na planie/mapie ..........................................
skala planu/mapy ......................................................
wymiary w terenie .....................................................
powierzchnia Starego Rynku w terenie....................................
Miejsce na obliczenia
Zadanie 5 [SP geografia II.2, III.7 SPP geografia ZP III.1 i 7 ZR I.8]
Odszukaj na planie następujące ulice i wyjaśnij pochodzenie ich nazw :
Mostowa: ……………………………………………………………………………………….
Targowa: ………………………………………………………………………………………..
Garncarska: …………………………………………………………………………………….
Nadrzeczna: …………………………………………………………………………………….
Zadanie 6 [SP geografia II.5 SPP geografia ZP II.5 ZR II.7]
Dokonaj oceny współczesnego zagospodarowania przestrzennego Starego Rynku
Pozytywne aspekty

Negatywne aspekty

Zadanie 7 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
A.Sprawdź co się znajduje w przeszklonym pawilonie na Starym Rynku.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
B. Poszukaj informacji (także w Internecie) kiedy on powstał i dlaczego.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2]
Jedną z atrakcji zrewitalizowanego Starego Rynku są balansujące rzeźby.
A. Policz ile ich jest ………………..
B. Kto jest ich autorem? ……………………………………………….
C. Wyszukaj w Internecie informacje o tym artyście i przedstaw je w formie krótkiej notatki.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
D. Odszukaj pomnik Częstocha. Dlaczego znajduje się on na Starym Rynku?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Zadanie 9 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Na Starym Rynku mają początek 2 piesze szlaki turystyczne. Odczytaj dokąd one prowadzą
oraz podaj ich nazwy i długość.
Szlak ..........................................................................................................................................
Szlak .........................................................................................................................................…

Stanowisko 2. Kładka na Warcie
Zadanie 1 [SP geografiaI.3, II.2 SPP geografia ZP I.1 II.1]

Na mapie konturowej Polski zaznacz rzekę (od źródeł do ujścia), nad którą się znajdujesz oraz miejscowość w której jesteś.

Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Posługując się kompasem lub na podstawie zorientowanej mapy podaj kierunek biegu Warty
w miejscu prowadzenia obserwacji.
Kierunek .........
Zadanie 3 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Na podstawie obserwacji koryta rzeki zaznacz X właściwe określenia dotyczące obu brzegów
Warty :
Brzeg lewy jest:
Brzeg prawy jest:
stromy wysoki…………..
stromy wysoki…………..
stromy niski ………….
stromy niski ………….
płaski ……………
płaski ……………
Inne cechy (określ w kilku słowach)
Inne cechy (określ w kilku słowach)

Zadanie 4 [SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR I.1]
Na profilu doliny rzecznej, zaznacz odpowiednio literami elementy doliny:
A – terasa zalewowa
B – stok
C – terasa nadzalewowa
D – koryto rzeki

Zadanie 5 [SP geografia II.1 SPP ZP II.1 ZR II.1]
Stojąc na brzegu rzeki określ rodzaj materiału budującego dno koryta. Wybierz właściwą
odpowiedź:
a) duże bloki skalne
b) kamienie
c) żwir
d) piasek
e) muł
f) inny materiał (jaki?) ………………………………………….
Zadanie 6 [SP geografia II.1 SPP ZP II.8 ZR II.1]
Dokonaj pomiarów i obliczeń przepływu Warty. 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 1m 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 (m2) Prędkość (m/s)
Przepływ rzeki (m3/s)
odcinka
(s)
(szerokość x
(m)
głębokość rzeki)
10

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

Zadanie 7 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Zadanie wykonywane jest na trzech stanowiskach
Popatrz uważnie wokół siebie i uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca elementy
krajobrazu
Miejsce obserwacji
Elementy krajobrazu
naturalnego

antropogenicznego

Kładka na Warcie
Stanowisko 2

Trasa DK91
Stanowisko 3

mostek
Stanowisko 5

Zadanie 8 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1 SP biologia SPP biologia ZP III.1]
(do wykonania jesienią w czasie wędrówki wzdłuż Warty do stanowiska 3)
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego możesz zbadać określając jesienią porażenie
liści klonów (jaworów) przez grzyb Rhytisma Acerinum. Występujące czarne kropki na
liściach, to owocowa odmiana grzyba przeżywającego w ten sposób zimę. Ta odmiana grzyba
nie toleruje zanieczyszczonego powietrza, dlatego jest bioindykatorem.
W tym celu zbierz 10 opadłych liści z 5 klonów nie rosnących obok siebie (po 2 z każdego
drzewa) i zaobserwuj czy występują na nich czarne kropki. Brak kropek oznacza duże
zanieczyszczenie (strefa 1), a strefa 4 czyste powietrze.
Strefa
1
2
3
4

Obecność czarnych kropek
Brak kropek
Tylko liście jednego drzewa mają kropki
Liście 2 - 4 drzew mają kropki
Czarne kropki znajdują się na liściach wszystkich drzew

Zadanie 9 [SP geografia I.6, II.1 SPP gegrafia ZP I.4 ZR I.3, II.1]
A. Przedstaw trzy fukcje Warty w środowisku geograficznym Częstochowy.
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………….
B. Na podstawie obserwacji podaj przykład zależności między Wartą a innymi elementami
środowiska przyrodniczego.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

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 w Częstochowie pyłami. W tym celu wybierz w pobliżu stanowiska 2 lub 3
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

Stanowisko 3 Trasa DK91 (pomnik Chrystusa Braterstwa Między
Narodami)
Zadanie 1 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Uzupełnij tabelę w zad. 7 stanowisko 1 wpisując w odpowiednie miejsca elementy
krajobrazu.
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Podaj jakie dwie ważne funkcje pełni ta część Częstochowy. Uzasadnij każdą z nich dwoma
argumentami.
Funkcja: .......................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Funkcja: .....................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3 [SPP geografia ZR I.1, II.1]
Na stanowisku tym możesz zaobserwować przykłady globalizacji. Podaj dwa przykłady
przejawów globalizacji.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8 ZR II.1 i 7]
A. Policz ile samochodów przejeżdża w ciągu 10 minut trasą DK91 w kierunku:
a) Warszawy ............................................
b) Katowic ...............................................
B. Zakładając, że w ciągu 12 godzin jest podobne natężenie ruchu samochodowego oblicz
liczbę samochodów przejeżdżających w tym czasie w pobliżu pomnika Chrystusa Braterstwa
między Narodami.
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 5 [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
A. Zakreśl słowa opisujące, jak odbierasz miejsce, w którym jesteś
brudne
gwarne
przygnębiające
brzydkie
hałaśliwe
przyjazne
ciche
harmonijne
ruchliwe
ciemne
jasne
sztuczne
ciepłe
ładne
spokojne
czyste
naturalne
strome
groźne
płaskie
zimne

B. Podaj co zadecydowało, ze tak je odbierałeś/aś.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Posługując się kluczem do oznaczania roślin rozpoznaj w najbliższym otoczeniu od miejsca,
w którym jesteś dwa gatunki roślin synatropijnych, czyli towarzyszących siedliskom ludzkim.
Wybierz właściwe z następujących: łopian, szczaw, tasznik, pokrzywa, bylica piołun,
wrotycz.
......................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP geografia II.2 SPP ZP II.1 i 8]
Korzystając z mapy lub planu miasta oblicz odległość jaką musisz przejść do G. Rodzik.
Skala mapy/planu ..............................
Odległość na mapie/planie ................
Odległość w terenie .................
Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
A. Korzystając z planu lub mapy miasta podaj nazwę pomnika, przed którym się znajdujesz.
…………………………………………………………………………………………………..
B. Wyszukaj w Internecie informacje o tym pomniku i przedstaw je w formie krótkiej notatki.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Stanowisko 4 (most między ul. Srebrną i Drogowców)
Zadanie 1 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 i 10 ZR II.1]
Znajdujesz się nad Wartą.
A. Posługując się kompasem lub na podstawie zorientowanej mapy/planu podaj kierunek
płynięcia Warty w miejscu obserwacji .....................
B. Na którym brzegu rzeki znajdujesz się? ............................
C. Stojąc na moście nad rzeką oszacuj jej szerokość i głębokość
szerokość........................... głębokość ........................…
Zadanie 2 [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 rzece:
 według obserwacji na „oko”: czysta, zanieczyszczona
 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.
Zadanie 3 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP ZP II.1]
Wykorzystując kompas lub prawidłowo zorientowany plan/mapę:
A. określ przebieg mostu nad Wartą według stron świata. ......................................
B. w jakim kierunku od miejsca, w którym jesteś znajduje się archikatedra? ………………….
C. określ azymut wieży katedry …………...
Zadanie 4 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1, V.1 ZR I.1 i 5]
Korzystając z własnej wiedzy oraz przewodnika lub klucza do oznaczania roślin oznacz pięć
gatunków roślin lądowych rosnących w pobliżu Warty.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...............................................................
Zadanie 5 [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7]
Jakie ogólne wrażenie wywiera na Tobie ta okolica? Zaznacz odpowiedź:
A. korzystne
B. niekorzystne
Uzasadnij swój wybór.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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.Srebrnej. Podaj korzyści jakie daje Ci mieszkanie w
tej części miasta?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............………………………………………………………………………………………….
B. Podaj jakie są wady zamieszkania przy ul. Srebrnej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7 [SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
A. Podaj jakie usługi rozwinięte są w tej części Częstochowy. Dla każdego rodzaju dopisz
jeden przykład.
Rodzaj usług
Przykład

Zadanie 8 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Na fotografii przedstawiono fragment planu Częstochowy z 1999 r. Porównaj plan z obecnym
zagospodarowaniem tej części miasta i przedstaw zmiany.

Zadanie 9 [SP geografia II.5, III.7 SPP geografia ZPII.5 ZR II.1 i 7]
W latach 1999 - 2020 przy ul. Drogowców funkcjonował hipermarket Tesco. W III kwartale
2022 r. ma zostać otwarte na jego miejscu centrum handlowe Dor Plaza. Oceń jego
lokalizację. Podaj trzy argumenty uzasadniające Twoją ocenę.
Ocena:
…………………………………………………………………………………………………...
Argumenty:
1…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………….................
....………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 10 [SPP geografia ZP II.1 i 5 ZR II.1 i 6 ]
Most nad Wartą łączący ul. Srebrną z ul. Drogowców został otwarty w 2014 r. Oceń i
uzasadnij celowość tej inwestycji.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Stanowisko 5. Dolina Warty –mostek nad kanałem
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP ZP II.1 i 8]
Znajdujesz się w miejscu, w którym z Wartą łączy się kanał prowadzący od trasy DK91.
Korzystając z mapy lub planu Częstochowy oblicz długość Warty od ujścia Kucelinki do
miejsca, w którym się znajdujesz.
Długość rzeki na mapie/planie ...............................
Skala mapy/planu ..................................................
Długość rzeki w terenie ..............................
Zadanie 2 [SP przyroda I. 6 i II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Uzupełnij tabelę w zad. 7 stanowisko 1 wpisując w odpowiednie miejsca elementy
krajobrazu.
Zadanie 3 [SPII.1 i 3, SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj dwie cechy doliny Warty
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1 SP biologia I.1, III.1 SPP biologia
ZP IV.1 ZR I.1]
A. Stojąc na brzegu rzeki określ jaki materiał widoczny jest na dnie.
......................................................................................................................................………..
B. Rozpoznaj rośliny rosnące w rzece i jej najbliższym otoczeniu.
rośliny wodne .............................................................................................................................
rośliny nadbrzeżne .....................................................................................................................
Zadanie 5 [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 rzeki 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 6 [SP geografia I.6, II.1 i 2 SPP geografia ZP I.4, II.1 ZR I.3, II.1]
Na podstawie obserwacji i analizy mapy topograficznej wyjaśnij dlaczego Wyczerpy Dolne
nie mogą rozbudowywać się w kierunku południowym
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Stanowisko 6. Dolina Warty w pobliżu ujścia wody z oczyszczalni.
Zadanie 1 [SP chemia SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wykonaj pomiar pH.
W tym celu pobierz próbkę wody w przepłukane wcześniej naczynie, zanurz papierek
wskaźnikowy i porównaj jego barwę ze skalą na opakowaniu, zanotuj wynik.
Ocenę jakościową pomiaru pH można przeprowadzić posługując się poniższą skalą:
Ocena jakości
pH
doskonała
6,5 – 7,5
dobra
6,0 – 6,5; 7,5 – 8,0
odpowiednia
5,5 – 6,0; 8,0 -8,5
niska
mniej niż 5,5; więcej niż 8,5.
pH ............ ocena jakości ..................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wykonaj pomiar temperatury wody.
W tym celu zanurz termometr na głębokość 10 cm pod powierzchnię wody, trzymaj
termometr pod wodą przez około 2 minuty. Zapisz uzyskany wynik.
Przy ocenie jakościowej pomiaru temp. wody wykorzystaj poniższą skalę.
Ocena jakości
ToC
doskonała
0-10
dobra
0-15
odpowiednia
15-22
temperatura wody .............. ocena jakości ..............................
Zadanie 3 [SPP chemia ZP III.2 ZR III.2]
Wykonaj pomiar całkowitego stężenia substancji stałych.
Pobierz próbę wody w miarę daleko od brzegu. Pozostałe czynności wykonasz już w szkole.
Do wytarowanej zlewki (o stałej masie) odmierz za pomocą cylindra 100 ml pobranej cieczy.
Odparuj w suszarce lub na płytce grzewczej. Po ostygnięciu zważ zlewkę z osadem. Uwaga
nie dotykaj zlewki gołą ręka podczas pomiaru.
Całkowite stężenie substancji stałych oblicz korzystając ze wzoru:
Masa zlewki z osadem – masa pustej zlewki razy 10 000 [mg/l[
Ocena jakości
mg/l
doskonała
mniej niż 100
dobra
100-250
odpowiednia
250-400
niska
więcej niż 400
Otrzymane wyniku pomiarów przedstaw w tabeli
Stanowisko Ocena jakości
Ocena jakości
Ocena jakości
przy pomiarze
przy pomiarze
przy pomiarze
pH
temp.
csss

Ogólna ocena jakości
wody.

Stanowisko 7. Góra Rodzik i starorzecze
Zadanie 1 [SP geografia II.1, III.3 SPP geografia ZP II.1, III.5 ZR II.1, III.5]
Wykonaj pomiar zapylenia jak w zadaniu 10 na stan. 2. (jeśli to możliwe na takich samych
gatunkach drzew). Porównaj stopień zanieczyszczenia pyłowego powietrza w tych 2
miejscach.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 2 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia II.1]
Korzystając z kompasu określ kierunek przebiegu doliny Warty.
Kierunek ...............
Porównaj go z kierunkiem określonym na stanowisku 2 (most na Warcie)
.....................................................................................................................................................
Zadanie 3 [ SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z przewodnika do oznaczania roślin rozpoznaj gatunki drzew i runa leśnego
rosnących na Górze Rodzik.
drzewa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
runo leśne:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 4 [SP przyroda II.3 SP biologia I.1]
A. Rozejrzyj się uważnie. Może uda Ci się zaobserwować jakieś zwierzęta. Jeśli tak podaj ich
nazwy.
…..............................................………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5 [SPP geografia ZP I.3 ZR I.1 i 2, II.1]
W dolinie Warty występują starorzecza.
A. Przedstaw na rysunku jak one powstają.
Miejsce na rysunek

B. Na podstawie obserwacji podaj co świadczy o występowaniu starorzecza w pobliżu Góry
Rodzik
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 6 [SP biologia I.2 i 3, SP geografia I.6, II.1 SPP geografia ZP I.4 ZR I.3, II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podaj dwie funkcje jakie pełni to starorzecze w
środowisku przyrodniczym.
…...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................….

Zadanie 7 [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.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................…………………………………………………………………………………...
Zadanie 8 [SPP geografia ZR I.3 II.1]
Obserwując w tym miejscu rzekę możesz zauważyć, że w pewnych miejscach płynie ona
szybciej. Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy wyjaśnij to zjawisko.
Przyczyny:.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 9 [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 godzinę obserwacji.
Zachmurzenie ...............................................................................................................................
B. Określ rodzaj chmur.
.......................................................................................................................................................

Stanowisko 8. Góra Sołek
Zadanie 1 [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie mapy topograficznej
A. Podaj na jakiej wysokości npm położona jest w tym miejscu dolina Warty ......................
B. Oblicz różnicę wysokości między doliną rzeki a
G..Sołek ..............................................................................................
Zadanie 2 [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1 i 2]
A. Opisz dolinę Warty w miejscu, w którym się znajdujesz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
B. Podaj czym różni się dolina Warty na stanowiskach 5 i 8
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. Wyjaśnij przyczyny różnic (SPP)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................…..
Zadanie 3 [SP geografia II.1, II.10 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
Stojąc na brzegu rzeki wykonaj szkic doliny Warty w kierunku wschodnim. Określ za
pomocą kompasu kierunek północny i zaznacz go na rysunku.
Miejsce na rysunek

Zadanie 4 [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Krajobraz który obserwujesz jest (podkreśl właściwą odpowiedź)
a) monotonny
b) nieco zróżnicowany
c) zróżnicowany
d) bardzo zróżnicowany
Uzasadnij swój
wybór ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zadanie 5 [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZR I.1, II.1]
A. Przyjrzyj się uważnie skale budującej Sołek, podaj jej nazwę i dwie charakterystyczne
cechy.
Skała: ..................................
1. ...............................................................................................................
2. ............................................................................................................…
B. Podkreśl poprawną odpowiedź.
Skała ta należy do skał: a) magmowych, b) osadowych, c) metamorficznych.
C. Wylej trochę octu na powierzchnię skały. Co zaobserwowałeś/aś? Wyjaśnij przebieg
reakcji (SPP).
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
D. Podaj nazwę ery geologicznej i okresu, w którym powstały skały występujące na G. Sołek
oraz nazwę głównego minerału budującego te skały (SPP).
era …................................, okres …........................, minerał …......................................…
Zadanie 6 [SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
„Przełomem jest odcinek doliny, w którym rzeka przedziera się przez znajdujące się na jej
drodze wzniesienie wysoczyznowe, wyżynne lub górskie. Dno doliny przełomowej – przełomu
jest wąskie, zbocza są strome, a nawet urwiste. Przełom ma formy śmielsze aniżeli przyległe
górne i dolne odcinki doliny rzecznej.
Źródło: M. Klimaszewski, Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1995

Na podstawie tekstu źródłowego i obserwacji uzasadnij, że w tym miejscu zaczyna się
przełom Warty.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 7 [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Korzystając z przewodnika do oznaczania roślin rozpoznaj gatunki drzew, roślinności
łąkowej i kserotermicznej rosnące na Sołku i w jego pobliżu
drzewa: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
rośliny łąkowe:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
rośliny kserotermiczne:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Zadanie 8 [SPP geografia ZR I.1, II.1]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy podkreśl procesy rzeźbotwórcze, które
ukształtowały dolinę Warty między Zawodziem a Wyczerpami:
A. akumulacja eoliczna,
B. akumulacja rzeki,
C. erozja boczna,
D. erozja wgłębna,
E. erozja wsteczna,
F. procesy krasowe.

Zadanie 9 [SP biologia II.3, III.1 SP geografia II.1 SPP biologia ZP V.1 i 3]
Wykorzystując skalę porostową określ zanieczyszczenie powietrza w tym rejonie. W tym celu
na wybranym drzewie odszukaj 3 typy porostów i policz je.
I Crustosa (porosty są płaskie i rosną blisko swego centrum)
II Foliosa (porosty odrastają od centrum w różnych kierunkach)
III Fructosa (krzewiaste porosty połączone są w centrum tylko w jednym punkcie)
Badanie należy przeprowadzić na wysokości 0,5 – 1,5 m na powierzchnią ziemi. Brak
porostów oznacza bardzo zanieczyszczone powietrze.
Grupa
Występowanie porostów
1
Brak porostów
2
Tylko kilka porostów – głównie crustosa na niższych częściach drzewa
3.
Występuje crustosa i foliosa – podobna ilość
4.
Znajdowana jest fructosa
Stopień zanieczyszczenia powietrza ………………………………………………...
Zadanie 10 [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu. Przez 3 - 4 min. wsłuchaj się uważnie w otaczającą Cię
przyrodę.
Zanotuj wszystkie dźwięki jakie usłyszałeś/aś. Wpisz je do tabeli oraz określ ich
częstotliwość i inne cechy. Możesz wykorzystać poniższe określenia:
rodzaj odgłosu: głosy ptaków, rozmowy ludzi, krzyki, śmiechy, odgłosy ruchu ulicznego,
dzwony, odgłosy związane z przemysłem
częstotliwość: bardzo rzadkie, rzadkie, częste, bardzo częste
inne cechy: przyjemne, nieprzyjemne, ciche, głośne, naturalne, antropogeniczne
rodzaj odgłosu
częstotliwość
inne cechy
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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.

