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Wstęp 

Publikacja  jest  efektem  zbiorowej  pracy  grupy  nauczycieli  geografii  i  biologii  pod
kierunkiem  doradcy  metodycznego  geografii  w  Samorządowym  Ośrodku  Doskonalenia  w
Częstochowie mgr Bożeny Dobosik. W dniu 15 maja 2012 r. odbyły się w dzielnicy Dźbów zajęcia
terenowe  prowadzone  przez  doradcę  metodycznego,  podczas  których  dokonany  został  wybór
stanowisk  oraz  powstał  zarys  poszczególnych  zadań.  Prezentowane  zadania  mogą  być
wykorzystywane na różnych poziomach kształcenia. Mogą być także inspiracją do tworzenia przez
nauczycieli własnych zadań np. dotyczących terenów położonych w pobliżu swoich szkół.

Proponowana trasa w dzielnicy ma około 1,5 km długości. Opracowane zadania mogą być
wykonywane w ramach ćwiczeń terenowych z przyrody, geografii czy biologii. Przewidywany czas
wykonania wszystkich zadań na trasie to ca 3 godziny lekcyjne. 

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

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

Środki  dydaktyczne  i  materiały  pomocnicze:  mapa  topograficzna  np.  arkusz  Częstochowa
Dźbów w skali 1: 10 000, plan Częstochowy, karty pracy z zadaniami, kompasy, taśma miernicza,
miarka  np.  krawiecka,  klucz  lub  przewodnik  do  oznaczania  roślin,  słoik,  filtry,  lupa,  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.  Uaktualniono  także  opisy  stanowisk.  Zamieszczono  również
wymagania ogólne (cele kształcenia) w podstawie programowej przyrody i geografii.



Bożena Dobosik 
Opis stanowisk dydaktycznych w dzielnicy Dźbów
Częstochowa położona jest  na styku trzech mezoregionów (ryc.  1)  –  Wyżyny Częstochowskiej
(341.31), Wyżyny Wieluńskiej (341.21) i Obniżenia Górnej Warty (341.25)

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

Dzielnica Dźbów leży w południowo-zachodniej części Częstochowy w Obniżeniu Górnej
Warty.  Rzeka  Warta  wyznacza  granicę  między  Wyżyną  Częstochowską  i  Wyżyną  Wieluńską.
Granicę między Wyżyną Częstochowską a Obniżeniem Górnej Warty stanowi kuesta, czyli próg
strukturalno-denudacyjny.  Obniżenie  Górnej  Warty  wycięte  jest  w iłach  rudonośnych i  łupkach
środkowej jury. Przez obszar dzielnicy płynie Konopka (prawy dopływ Stradomki) i jej bezimienne
dopływy.

Dźbów jako wieś królewska należąca do starostwa olsztyńskiego, istniał już w XV wieku. Z
1533 r. pochodzi wzmianka o wypalaniu węgli drzewnych, co świadczy o prowadzonej w okolicy
działalności hutniczej. Od XVII w rozwój miejscowości związany był z wydobywaniem rud żelaza.
W 1834 r. pod Dźbowem działała kopalnia rud żelaza „Antoni”. W 1897 r. w okolicach Dźbowa
rozpoczęto  odkrywkowe i  wieloszybikowe wybieranie  rud  żelaza  (m.in.  kopalnia  „Maria”).  W
okresie międzywojennym działała kopalnia „Aleksander III”, a podczas II wojny kopalnia „Karol”.
W 1954  r.  uruchomiono  kopalnię  głębinową  „Barbara”,  przy  której  powstało  górnicze  osiedle
mieszkaniowe.  Od lat 50. XX w. do przełomu lat 70. i 80. działały w Sabinowie (przy ul. Żyznej)
piece prażalnicze do prażenia rudy żelaza z pobliskich kopalń.

Dźbów jest jedną z najmłodszych  dzielnic Częstochowy,  bo został włączony do miasta w
1977 r. Graniczy  z dzielnicami: Gnaszyn, Stradom i Błeszno, a od południa z gminą Konopiska
powiatu  częstochowskiego.  Dominuje  tu  zabudową  jednorodzinna,  ale  w  centrum  dzielnicy
występuje wielorodzinna zabudowa (bloki).  Na granicy miasta i gm. Konopiska znajduje się węzeł
drogowy autostrady A1 z drogą wojewódzką 908.

Na terenie dzielnicy znajdują się 3 parafie – pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, pw.  św.
Kingi Dziewicy oraz pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Na granicy
Stanowisko 1 (szkoła)
W budynku  przy  ul.  Powstańców  Warszawy  144a  znajduje  się  Szkoła  Podstawowa  nr  52  im.
Małego  Powstańca;  w  budynku  tym  ma  również  siedzibę  rada  dzielnicy  Dźbów.  Przy  szkole
znajduje  się  nowy kompleks  boisk  sportowych  Orlik.  W otoczeniu  szkoły  rośnie  wiele  drzew
liściastych - głownie jesiony, lipy, brzozy, kasztanowce, robinie.



Stanowisko 2 (ogródki działkowe)
Na terenie Częstochowy znajduje się 35  ogrodów działkowych, które zajmują powierzchnię 272,63
ha. Jednym z nich są rodzinne ogródki działkowe im. M. Konopnickiej w Dźbowie o powierzchni
około 14 ha. Ogródki sąsiadują z osiedlem byłej kopalni „Barbara”. Nietypowa jest struktura upraw
na ich terenie, bo dominują warzywa. Można stąd wnioskować, że należą głównie do mieszkańców
pobliskich bloków.
Stanowisko 3 (osiedle pogórnicze)
Dźbów liczy około 3 tys. mieszkańców, z których  większość  skupiona jest w osiedlu pogórniczym,
usytuowanym tuż przy drodze łączącej Częstochowę z Tarnowskimi Górami. Osiedle byłej kopalni
„Barbara”, zbudowane w latach 50. XX w. stanowi centrum Dźbowa. W 2005 r. na osiedlu zostały
oddane  do  użytku  dwa  budynki,  w  których  znajdują  się  mieszkania  komunalne.  Do  bloków
doprowadzony został  gaz ziemny.  Obecnie bloki należą do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
TBS.
Stanowisko 4 (kościół i jego otoczenie)
Kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus położony u zbiegu ul. Leśnej i Gościnnej.  W 1937 r.
biskup  Teodor  Kubina  powołał  w  Dźbowie  ekspozyturę  parafii  św.  Barbary.  W tych  samych
granicach w 1957 r. roku biskup Zdzisław Goliński erygował tu oddzielną parafię pod wezwaniem
św. Teresy. Budowę kościoła rozpoczęto przed II wojną światową. W czasie wojny ksiądz Stanisław
Guzik udzielał schronienia partyzantom. Na skutek denuncjacji żandarmi przeprowadzili rewizję na
probostwie. Ksiądz został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, a
potem w Dora-Nordhausen, gdzie zmarł 10 marca 1945 roku.  W kruchcie kościoła w Dźbowie
mieszkańcy umieścili marmurową tablicę poświęconą ks. Stanisławowi Guzikowi. Obecny kościół
zbudowany został w latach 1957-59. 
W pobliżu głównego wejścia do kościoła znajduje się kilka głazów narzutowych. W niedalekiej
odległości położony jest  supermarket Auchan.
W  1867  r.  utworzono  folwark  dźbowski  z  klasycystycznym  zespołem  dworskim  otoczonym
parkiem. Pozostałości parku zachowały się do dziś. Wejście do parku jest od ul. Gościnnej.  Przy
bramie  wjazdowej  rośnie  okazały  dąb  szypułkowy.  Od  bramy  w  głąb  parku  prowadzi  aleja
obsadzona głównie kasztanowcami.  W środkowej części alei  rosną: lipa drobnolistna,  2 świerki
pospolite, 2 wierzby białe, jesion wyniosły i brzoza brodawkowata.1 
Stanowisko 5 (ul. Powstańców Warszawy – przystanek MPK )
Ulica Powstańców Warszawy jest fragmentem drogi 908 do Tarnowskich Gór. W pobliżu szkoły
znajduje się przy niej  przystanek MPK oraz komunikacji  lokalnej.  Przy końcu ulicy na terenie
należącym do szkoły znajduje się pomnik legionistów poległych w obronie Ojczyzny ufundowany
przez  ludność gminy Dźbów w 1938 r., odbudowany w 1946 r. po zniszczeniu przez Niemców i
odrestaurowany w 2013 r.  Orzeł jest jedynym elementem, którzy przetrwał od 1938 roku.
Stanowisko 6 (ul. Lutniowa – Konopka)
Konopka to prawy dopływ Stradomki o długości 18,3 km. Źródła rzeki znajdują się na Garbie
Herbskim koło Dębowej Góry. Konopka płynie przez obszar dzielnic: Dźbów, Błeszno i Stradom.
W pobliżu centrum Dźbowa jest jeszcze rzeką nieuregulowaną. Widoczne jest starorzecze obecnie
mocno  już  zarośnięte.  W  dolinie  Konopki  występuje  różnorodna  roślinność  –  od  łęgowych
zagajników do roślin synatropijnych.
W  podłożu  występują  nieprzepuszczalne  utwory  rudy  środkowej.  Dlatego  poziom  wód
podziemnych zalega tu płytko – nawet do 1 m. W krajobrazie wyróżniają się dwie hałdy przy ulicy
Malowniczej o wysokości względnej około 15 m.

1 Zygmunt J. Przyroda Częstochowy stanowiska przyrodnicze wg dzielnic s.23



Zadania dydaktyczne w dzielnicy Dźbów

Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak, Beata Pusz
STANOWISKO 1 – szkoła

Zadanie 1   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Korzystając z planu Częstochowy oraz  rysunku, uzupełnij zdania. Nazwy dzielnic wybierz z 
podanych poniżej. 

Dzielnica Dźbów położona jest w ................................ części Częstochowy. 
Graniczy ona  z trzema dzielnicami Częstochowy. Od północy  z dzielnicą ...................................... i
…............................., a  od  wschodu z dzielnicą ................................. 
Dzielnice: Błeszno, Gnaszyn, Lisiniec, Podjasnogórska, Stradom

Zadanie 2   [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2]
A. Zapisz pełną nazwę i adres szkoły:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Podaj,  jaka instytucja mieści się w budynku szkoły.
…............................................................................................................................................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2] 
Zaadresuj poprawnie kopertę do szkoły.



Zadanie 4   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Posługując się kompasem, wyznacz azymut na wieżę kościoła. …................

Zadanie 5   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Wykorzystując kompas lub własne obserwacje, podaj od której strony świata znajduje się wejście
do szkoły. ….................

Zadanie 6   [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Usiądź w wybranym miejscu. Przez ok. 4 min. wsłuchaj się uważnie w 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
częstotliwość: bardzo rzadkie, rzadkie, częste, bardzo częste
inne cechy: przyjemne, nieprzyjemne, ciche, głośne, naturalne, antropogeniczne

rodzaj odgłosu częstotliwość inne cechy

Zadanie 7   [SP przyroda II.1, III.7 SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP III.5] 
Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców 
naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Wg ustawy o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62) pod pojęciem 
recyklingu "rozumie się taki odzysk , który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów 
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu 
pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."
Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z 
uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, 
które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

 (za: wikipedia.org.pl)
Dowiedz się czy w szkole prowadzi się zbiórkę i zaznacz właściwe odpowiedzi:
A. surowców nadających się do recyklingu, np. makulatury, plastiku, szkła.

□ TAK jakich?..................................................................................................................   

□ NIE 
B. niektórych materiałów, których nie można składować na wysypiskach śmieci, np. zużytych 
baterii, starych telefonów komórkowych itp.

□ TAK □ NIE 

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



Zadanie 9   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
A. Przyjrzyj  się  rosnącym w otoczeniu  szkoły  drzewom i  podkreśl  właściwe  z  wymienionych
poniżej.
Drzewa: buk, brzoza, jesion, kasztanowiec, lipa, robinia akacjowa, sosna, wiąz
B. Podaj nazwę najliczniej reprezentowanego gatunku drzewa. ….............................

Zadanie 10   [SP geografia II.1, III.3 SPP ZP II.1, III.5 ZR II.1, III.5]
Wykonanie tego zadania pozwoli Ci sprawdzić stopień zanieczyszczenia pyłami powietrza 
atmosferycznego w tej części Częstochowy. W tym celu wybierz  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. 

Nazwa drzewa Paski pomiarowe

Ocena stanu zanieczyszczenia atmosfery ..............................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 11   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Oszacuj wymiary boiska sportowego „orlika” oraz oblicz jego powierzchnię.
Wymiary ....................................… Powierzchnia ..............................…

Zadanie 12   [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZR II.1]

Odszukaj przedstawiony na fotografii obiekt.
Podaj:
A. Komu poświęcony jest pomnik?
…..........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
B.  Zapisz,  z  jakich  materiałów wykonany  jest
obiekt.
…..........................................................................
..............................................................................
C.  Oceń  stopień  dbałości  o  pomnik  i  jego
najbliższe otoczenie w skali ocen szkolnych (od
1do 6). Uzasadnij swoją ocenę.
Ocena …...............................
uzasadnienie
…..........................................................................
........................................................……………..
…..........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................
……………………………………………........

Fot. B. Pusz



Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak
STANOWISKO 2 – ogródki działkowe

Zadanie 1   [SP przyroda II.1 SP geografia II.2 SPP geografia II.1]
Znajdujesz się na terenie ogródków działkowych. 
A. Zlokalizuj to miejsce na planie miasta.
B. Podaj pełną nazwę ogródków
…............................................................................................................................................................

Zadanie 2   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 i 8]
Na podstawie planu/mapy miasta i własnej wiedzy podkreśl właściwą odpowiedź. Powierzchnia
ogródków działkowych w Dźbowie wynosi około:
a) 140 a b) 1400 m² c)  14 ha d)  1,4 km²

Zadanie 3   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1, 2 i 8 SPP geografia ZP II.8 ZR II.1]
Określ  przybliżone wymiary przeciętnej  działki  i  oblicz jej  powierzchnię.  Wynik podaj  w m² i
arach.
wymiary ............................................. powierzchnia ....................  m² ............................ a

Zadanie 4   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1] 
A. Korzystając z atlasu roślin, własnej wiedzy oraz  ewentualnej pomocy właścicieli działek, podaj 
nazwy warzyw, roślin ozdobnych i drzew owocowych uprawianych  na terenie ogródków 
działkowych. Wyniki swojej pracy zestaw w tabeli.

Drzewa owocowe Warzywa Rośliny ozdobne

B. Który rodzaj upraw dominuje? Podkreśl właściwą odpowiedź
A. drzewa owocowe i krzewy
B. warzywa
C. rośliny ozdobne

Zadanie 5   [SP biologia II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1] 
Porównaj strukturę upraw dwóch wybranych działek.
podobieństwa …....................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
różnice…………………………………………....................................................................................
…............................................................................................................................................................

Zadanie 6   [SP biologia II.1 SP geografia II.1 SPP geogrfia ZR II.1] 
W ekologii jednym z parametrów opisujących populacje jest sposób rozmieszczenia w nich 
organizmów. Wyróżniamy następujące typy rozmieszczenia organizmów:

A. skupiskowe B. przypadkowe C.  równomierne

 
Na podstawie obserwacji wybranego ogródka działkowego, określ w jaki sposób są rozmieszczone:

- rośliny zielne uprawne ….....................................
- drzewa owocowe ….............................................
- chwasty …...........................................................



Zadanie 7   [SP przyroda III.1 SP geografia II.1 i 8 SPP ZR II.1 i 6]
Idąc ścieżką wśród ogródków działkowych, posłuchaj dochodzących odgłosów i sprawdź ich 
częstotliwość. Podkreśl z podanych określeń:
rodzaj odgłosów – przyjemne/nieprzyjemne, bardzo głośne/głośne/ciche/bardzo ciche, 
miarowe/niemiarowe, naturalne/antropogeniczne
rozmowy ludzi, dźwięk kosiarki, odgłosy związane z działalnością gospodarczą, odgłosy środków 
komunikacji, odgłosy ptaków lub innych zwierząt
inne, zapisz jakie: …………………………………………………………………………………….
częstotliwość: bardzo rzadkie, rzadkie, częste, bardzo częste, ciągłe

Zadanie 8   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1
Zatrzymaj się. Rozejrzyj się wokół i wypatruj ptaków. Korzystając z własnej wiedzy i atlasu 
ptaków, rozpoznaj jak najwięcej gatunków.
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 9   [SP geografia I.4, II.1 SPP geografia ZP I.1 i 5 ZR I.1, II.1]
Zwróć uwagę na nieliczne niewielkie tunele foliowe w ogródkach.
A. Dowiedz się, jakie rośliny są w nich uprawiane (sezonowo).
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. Do języka ekologów weszło na stałe określenie „efekt cieplarniany” (szklarniowy).
Wyjaśnij, na czym polega to zjawisko i jakie ma znaczenie dla roślin uprawianych w szklarniach i
tunelach foliowych? (SPP)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 10   [SP przyroda I.5, II.5 SP geografia II.1 i 4]
Na podstawie obserwacji i własnej wiedzy, określ jaką rolę pełnią ogródki działkowe w przyrodzie i
życiu człowieka.
Rola w przyrodzie ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Rola w życiu człowieka .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 11   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia 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.
....................................................................................................................................................…



Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak, Beata Pusz
STANOWISKO 3 – osiedle pogórnicze

Zadanie 1   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1] 
Przeczytaj uważnie poniższy tekst
Od XVII w rozwój Dźbowa związany był z wydobywaniem rud żelaza.  W 1834 r  pod Dźbowem
działała  kopalnia rud żelaza Antoni.  W 1897 r w okolicach Dźbowa rozpoczęto  odkrywkowe i
wieloszybikowe wybieranie rud żelaza. W latach 50-tych XX w. przy y drodze łączącej Częstochowę
Tarnowskimi Górami zbudowano osiedle górnicze dla  kopalni Barbara. 
A. Podaj kiedy powstało osiedle, na terenie którego znajdujesz się
….........................................
B. Wyjaśnij dlaczego zbudowano je w tym miejscu.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 SP geografia I.3, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Przyjrzyj się układowi architektonicznemu osiedla i scharakteryzuj go.
A. Zabudowa (podkreśl z podanych określeń): 
zwarta/rozproszona, wysoka/niska, stara/nowa, jednorodzinna/wielorodzinna, 
parterowa/wielokondygnacyjna, zabytkowa/współczesna, zadbana/zniszczona, 
mieszkalna/przemysłowa, uporządkowana/chaotyczna
B. Liczba kondygnacji w budynkach: ……………………
C. Przeznaczenie budynków: ……………………………………………………………..……….…
D. Zieleń: ………………………………………………..................................................................…

……………………………………………………………………………………………
E. Inne obiekty architektoniczne: ………………………………………………………………...….

Zadanie 3   [SP przyroda II.1  SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Jesteś na głównym placu osiedla.
A. Zapisz jego nazwę: ……………………………………………………...…………………..…….
B. Zapisz nazwy punktów usługowych rozmieszczonych wokół placu:
 ……………….………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………..
C. Wymień inne obiekty znajdujące się na placu: 
…………………………………………………………………………………….………………….

Zadanie 4   [SP przyroda II.1, III.7 SP geografia II.1, III.8 SPP geografia ZP III.5 ZR II.1, 
III.5]
Na osiedlowym śmietniku można zauważyć kontenery do segregacji odpadów.
A. Podaj jakie odpady są segregowane?
…............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................…..
................................................................................................................................................................
B. Zastanów się i napisz, jakie korzyści dla środowiska i życia człowieka wynikają z segregacji 
odpadów poszczególnych typów?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................…..
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Zadanie 5   [SP biologia I.1, III.1 i 2 SPP biologia ZP IV.1 i 2  ZR I.1, III.2] 
Rozpoznaj kilka rodzajów drzew rosnących na osiedlu.
A. Zapisz ich nazwy rodzajowe (np. lipa, buk): ……………………………………………..……….
B. Wybierz jedno drzewo, dokonaj jego charakterystyki oraz oceny kondycji.

a. nazwa drzewa ……………………….
b. lokalizacja drzewa ……………………….
c. obwód na wysokości 130 cm ……………………….
d. szacunkowa wysokość ……………………….
e. wysokość  nasady  korony  (odległość  między  podstawą  pnia  i  nasadą  najniższej  gałęzi)

………………………
f. średnica korony ……………………….
g. dokonaj oceny drzewa, analizując cechy zebrane w tabeli.

strefa korzeniowa
i odziomkowa (odzio-

mek - dolna, zazwyczaj
najgrubsza część pnia,
najczęściej bez gałęzi)

pień korona otoczenie

• obicia / otarcia 
• poziome pęknięcia pnia
u jego podstawy 
•  przysypanie  odziomka
ziemią
• dziuple 
• owocniki grzybów 
• wycieki, wysięki 
• korzenie, pędy przyby-
szowe 
• anomalie wzrostu –np.
butelkowatość  podstawy
pnia, pień o eliptycznym
przekroju 
• występowanie owadów
(chodniki,  otwory wylo-
towe, wysyp mączki). 
•  widoczne  uszkodzone
korzenie

• obtarcia / obicia 
•  rany po  odciętych  lub
odłamanych konarach 
• dziuple 
•  anomalie  wzrostu  –
rozdęcie pnia,  zapadnię-
ta kora sąsiadująca, fałdy
na korze, zrakowacenia 
•  pęknięcia  wzdłużne,
uszkodzenia od pioruna, 
• pęknięcia poprzeczne 
•  ślady  żerowania  owa-
dów – chodniki i otwory
wylotowe,  mączka
drzewna  na  korze,  od-
chody  owadów,  frag-
menty  martwych  owa-
dów 
• odstająca lub odpadają-
ca kora 
• owocniki grzybów roz-
kładających drewno
• wycieki, wysięki 
• pędy przybyszowe 
• pochylenie pnia 

• liczba przewodników i
ich  ewentualna  konku-
rencyjność 
• rozwidlenia V-kształtne
z  pęknięciami,  rozłama-
niami 
• dziuple 
•  pęknięcia  wzdłużne  i
poprzeczne na konarach 
•  rany po  odciętych  lub
odłamanych  konarach
(zwłaszcza  w  miejscach
głowienia),
• owocniki grzybów 
•  przerzedzenia  korony
liści,  liście  zbyt  drobne,
przedwczesny opad liści,
chloroza  (zmiany  zabar-
wienia)  liści,  nerkoza
(obumarcie) liści
•  martwe  gałęzie  (susz
gałęziowy i konarowy)
• zawieszone odłamane i
nadłamane  gałęzie  i  ko-
nary 
•  zamierający  wierzcho-
łek 
•  pędy  przybyszowe  na
pniu i konarach 
• jemioła 
•  żery  owadów  na  li-
ściach lub konarach
•  wiązania  zabezpiecza-
jące

•  pęknięcia  i  pustki  w
gruncie 
•  zagęszczenie  gruntu
(np. udeptana, zbita gle-
ba)
• nadsypanie gruntu 
• obniżenie terenu 
• wykopy wokół drzewa 
• infrastruktura technicz-
na  i  budowlana  przy
drzewie  (ilość  miejsca
do  wzrostu,  dostęp  do
światła, dostęp do wody,
zasolenie gleby)
• zalanie terenu

h. na podstawie zaobserwowanych cech, dokonaj ogólnej oceny kondycji drzewa (podkre-
slając właściwe okreslenie): bardzo dobra / dobra / osłabiona / mocno osłabiona / krytyczna

Na podstawie: http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/ID_standard_IiDD.

http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/ID_standard_IiDD.pdf


Zadanie 6   [SP geografia II.1, II.5, III.7 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1 i 6]
Rozejrzyj się wokół i wypełnij tabelę:

Aspekty życia człowieka na osiedlu w Dźbowie

pozytywne negatywne

Zadanie 7   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Przy pomocy GPS określ współrzędne geograficzne i wysokość bezwzględną miejsca obserwacji.
................................................................................................................................................................



Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak, Beata Pusz
STANOWISKO 4 – kościół i jego otoczenie

Zadanie 1   [SP geografia II.1, II.10 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
Znajdujesz się przed kościołem pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wykonaj szkic przedstawiający położenie kościoła. Zaznacz na nim kierunek północy.
Miejsce na szkic

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wykorzystując kompas, mapę, plan miasta lub własne obserwacje, podaj od której strony świata jest
wejście główne do kościoła …....................

Zadanie 3   [SPP geografia ZP I.1 ZR I.I, II.1]
W pobliżu wejścia do kościoła zgromadzono kilka okazów skał (głazów narzutowych).
a) Zaznacz właściwą odpowiedź. Są to skały:
A. magmowe B. osadowe C. metamorficzne
b) Zaznacz proces i czynnik rzeźbotwórczy, który spowodował ich utworzenie:
A. niszcząca działalność rzek
B. budująca działalność wód polodowcowych
C. niszcząca działalność lodowców górskich
D. budująca działalność lądolodów

Zadanie 4   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.10 ZR II.1]
Wymień obiekty użyteczności publicznej, które są w zasięgu Twojego wzroku.
…............................................................................................................................................................

Zadanie 5   [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1, II.1 ZR II.1]
Wymień elementy antropogeniczne (sztuczne) środowiska geograficznego wskazujące, że jest to
centrum dzielnicy.
…...........................................................................................................................................................

Zadanie 6   [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Sprawdź, czyje imię nosi rondo w Dźbowie.
A. Zapisz nazwę ronda.
……………………………………………………………………………………
B. Uzasadnij wybór patrona ronda (wskazówkę znajdziesz w kruchcie kościoła).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...



Zadanie 7   [SP biologia I.2 SPP biologia ZP V.1 ZR IV.1]
Stoisz przed kościołem. Zwróć uwagę, że podłoże, na którym rosną krzewy jest ściółkowane (kora, 
kamienie). Zastanów się, jaka jest rola takiego zabiegu? Zanotuj jak najwięcej pomysłów.
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................…

Zadanie 8   [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1] 
Kościół położony jest na rozwidleniu ulic. 
A. Podaj ich nazwy: ………………………………………………………………………….………
B. Zapisz nazwę ulicy, którą dojedziesz do:
 miejscowości Blachownia …………………….
 Tarnowskich Gór ……………………………...
 węzła Autostrady A1 „Częstochowa – Południe” ………………..
 Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Skorki” przy ul. Ekonomicznej ………………

Zadanie 9   [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 10   [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZP I.1 ZR I.1, II.1]

fot. B. Dobosik
Fotografia przedstawia fragment ogrodzenia parku dworskiego. 
A. podaj nazwę skamieniałości przedstawionej na fotografii …...............................
B. odszukaj tę skamieniałość w skale, z której wykonano ogrodzenie
C. podaj nazwę tej skały …..............................…
B. Określ na ich podstawie erę oraz okres, w którym ta skała powstała (SPP)
era ........................................ okres ................................. 

Zadanie 11   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Oszacuj,  a  następnie  zmierz  wysokość  muru.  Porównaj  wyniki  i  zapisz  wniosek  dotyczący
dokładności oszacowania wysokości.
szacunkowa wysokość …...................... zmierzona wysokość ….....................
porównanie i wniosek
…............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



…............................................................................................................................................................
Zadanie 12   [SPP biologia ZP V.1 ZR IV.1]
Stoisz w bramie prowadzącej do parku. Po lewej stronie w oddali w koronach drzew widać kuliste 
struktury – to rozwijające się jemioły.
A. Wyjaśnij, na czym polega zależność między jemiołą a drzewem, na którym ona rośnie.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
B. Wyjaśnij jaka jest różnica między pasożytem i półpasożytem.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 13   [SP przyroda II.1 SP biologia II.4 SPP biologia ZP III.1, V.2]
W parku rosną kasztanowce. Na ich liściach często występują brązowe plamy, w których pod 
światło widać larwy powszechnego szkodnika tych drzew – szrotówka kasztanowcowiaczka.
Został on opisany dopiero w 1984 roku. Od tego czasu bardzo szybko się rozprzestrzenił w Europie
i niszczy te piękne drzewa.
Zerwij liść i przyjrzyj mu się uważnie (pod światło).

A. Czy widzisz brązowe plamy, zgrubienia, larwy owadów?  □ TAK      □ NIE
O czym to świadczy?
...............................................................................................................................................................
B. Zaproponuj sposób walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 14   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1] 
Korzystając z własnej wiedzy oraz przewodnika lub klucza do oznaczania roślin wykonaj poniższe
zadania:
A. Rozpoznaj 5 gatunków roślin zielnych rosnących na poboczu.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. Rozpoznaj gatunki drzew i krzewów rosnących przy wejściu do parku.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
C. Przyjrzyj się korze drzew. Używając skali porostowej oszacuj stopień zanieczyszczenia 
powietrza tlenkami siarki. (SPP)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
D.Jakie typy plech obserwujesz u występujących tu porostów (listkowata, krzaczkowata, 
skorupiasta)?
…............................................................................................................................................................
E. Wyjaśnij, dlaczego porosty są dobrymi bioindykatorami?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 15   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1] 
Jesteś w dawnym parku dworskim.
A. Zakreśl słowa opisujące, jak odbierasz to miejsce.
brudne, brzydkie, ciche, ciemne, ciepłe, czyste, groźne, hałaśliwe, jasne, ładne, naturalne, płaskie,
przygnębiające, przyjazne, ruchliwe, strome, sztuczne, spokojne, zimne
inne określenia.......................................................................

B. Uzasadnij co zadecydowało, że tak je odebrałeś(aś).
................................................................................................................................................................



................................................................................................................................................................
Zadanie 16   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]  [SP przyroda  II.1 i 2 SP
biologia I.1]
Dokonaj obserwacji jednego wybranego  drzewa i wykonaj jego metryczkę w poniższej tabeli.
Nazwa gatunku drzewa ...............................
Pokrój drzewa
Tu ołówkiem lub kredką narysuj ogólny 
pokrój uwzględniając cechy gatunku: 
wysokość i grubość pnia.

Liść, nasiono lub owoc

Miejsce na wklejenie liścia, nasiona lub 

niewielkiego owocu.

Odcisk kory

Kartka z wykonanym opisem lub odciskiem 
kory.

Wygląd kory (barwa, wzór).........................

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

Wysokość drzewa: .....................................

Grubość pnia na wysokości 130cm ..........m

(centymetrem krawieckim lub taśmą mierniczą)

Długość liścia ................................. cm

Powierzchnia jednego liścia ...................cm²



Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak, Beata Pusz
STANOWISKO 5 – ul. Powstańców Warszawy – przystanek MPK

Zadanie 1   [SP przyroda II.3 SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Znajdujesz się na przystanku Dźbów przy ul. Powstańców Warszawy.
A. Podaj nr autobusów MPK jeżdżących przez tę część dzielnicy Dźbów .....................
B. Odczytaj czas przejazdu do przystanku „II Aleja NMP”. ….................
C. Określ częstotliwość kursowania autobusów wszystkich linii (liczba kursów na godzinę)
- w wakacje w godzinach 12-13 ….........................
- w dni robocze w godzinach 7-8 ….......................
- w niedziele w godzinach 16 – 17 …....................
D. Umówiłeś/aś się  z kolegą na placu Biegańskiego w sobotę o godz. 17.00. O której godzinie 
musisz wyjechać? ......................
E. O której godzinie powinna odjechać w dniu powszednim osoba chcąca być o godz. 12.00 na
dworcu PKS? .......................

Zadanie 2   [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 
Dźbowa z centrum miasta. Ocenę uzasadnij 2 argumentami.
ocena ....................................................................................................................................................
uzasadnienie ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 3   [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Na podstawie znaków drogowych informacyjnych lub planu miasta podaj numer drogi, której 
fragmentem jest ul. Powstańców Warszawy oraz nazwę miasta, do którego ona prowadzi
nr drogi …........................  miasto …...............................

Zadanie 4   [SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Podaj 2 przykłady obiektów usługowych znajdujących się w pobliżu.
1. ........................................................................., 2.............................................................................

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

.......................................…
C. Oceń natężenie ruchu samochodowego w tej części Częstochowy. 
……………………………………………………………………………………………
D. Oceń wpływ transportu samochodowego w tej części Częstochowy na życie mieszkańców. 
Ocenę uzasadnij dwoma argumentami.
Ocena ……………………………………………………………………………………………
uzasadnienie:
1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….



Zadanie 6   [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 8  ZR II.1 i 7]
Uwzględniając natężenie ruchu, hałas, lokalizację określ jakie trudności w funkcjonowaniu mogą
mieć:
A. rośliny
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
B. zwierzęta
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Zadanie 7   [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 i 7 ZR II.8, III.5]
Podaj 3 przykłady negatywnych skutków dla życia człowieka i środowiska przyrodniczego dużego
natężenia transportu samochodowego.
1. ...........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................

Zadanie 8  [SP geografia II.1 i 5 SPP geografia ZP II.5 ZR II.1]
Określ,  czy ul. Powstańców Warszawy jest dobrym miejscem dla:
A. spacerów ...........................................................................................................................................
B. jazdy na rowerze ...............................................................................................................................
Uzasadnij swoją odpowiedź.
................................................................................................................................................................



Bożena Dobosik, Małgorzata Marciniak, Beata Pusz
STANOWISKO 6 – ul. Lutniowa - Konopka

Zadanie 1   [SP geografia II.1 SPP geografia ZP II.1 ZR II.1]
Wykorzystując kompas (busolę) lub mapę (plan miasta), określ kierunek przebiegu ul. Lutniowej
…........................................

Zadanie 2   [SP przyroda II.1 i 3 SP geografia II. 1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
Wykorzystując plan lub mapę, oblicz długość ul. Lutniowej od Powstańców Warszawy do mostu na
Konopce
długość na mapie/planie …...............
skala mapy/planu …...........................
długość w terenie …..........................

Zadanie 3   [SP biologia I.1, III.1 SPP biologia ZP IV.1 ZR I.1]
Podkreśl  z  podanych  drzew  te,  które  rosną  przy  ul.  Lutniowej  na  odcinku  od  Powstańców
Warszawy do mostu na Konopce.
brzoza, dąb, grochodrzew akacjowy, jesion, topola, wiąz, wierzba

Zadanie 4   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1]
Wpisz we właściwe miejsca elementy obserwowanego krajobrazu.

Elementy naturalne Elementy antropogeniczne

Zadanie 5   [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 6   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR II.1]
Na podstawie obserwacji doliny Konopki określ jej cechy, podkreślając z podanych przykładów
właściwe: 
A. zbocza doliny (wysokie, niskie, strome, łagodne) 
B. brzegi rzeki (uregulowane, obetonowane, naturalne, podmywane przez wodę ) 
C. koryto rzeki ( głębokie, płytkie, szerokie, wąskie)
D. bieg rzeki ( prosty, kręty, zakola)
E. rodzaj dna rzeki (piasek, kamienie, duże bloki skalne, muł, żwir, roślinność, brak roślinności) 



Zadanie 7   [SP geografia II.1, II.10 SPP geografia ZP III.7 ZR II.1]
Wykonaj szkic terenu. Zaznacz na nim m.in. kierunek północny, rzekę, drogi i inne elementy 
antropogeniczne.
Miejsce na rysunek

Zadanie 8   [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 9   [SP geografia II.1 SPP ZP II.10 ZR  II.1] 
Włóż do lejka filtr i umieść go na pustym słoiku. Wlej do niego pobraną próbkę wody. Obejrzyj 
przez lupę, co osadziło się na filtrze. Zapisz wynik obserwacji.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 10   [SP geografia II.1 i III.8 SPP ZP II. 5 i 10 ZR  II.1 i 7 SP chemia II.1 i 2] 
A. Określ stan czystości wody w rzece:
a. według obserwacji na „oko” podkreślając właściwe: 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.
B.  Wymień możliwe źródła zanieczyszczenia wody w Konopce
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................…
...............................................................................................................................................................

Zadanie 11   [SP przyroda II.1 SP geografia II.1 SPP geografia ZR I.3, II.1]
A. Podaj szacunkowe parametry Konopki 
szerokość …....................., głębokość …................



B. Na podstawie obserwacji podaj przyczyny zmiany prędkości płynięcia wody w rzece (SPP)
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Zadanie 13   [SPP biologia ZP IV.1, V.1 ZR I.1, II.1]  
W dolinie Konopki obserwuje się dużą różnorodność flory. Korzystając z własnej wiedzy oraz
przewodnika lub klucza do oznaczania roślin:
A. Podaj nazwę dominującego gatunku rośliny zielnej .......................................
B. Oznacz 5 innych gatunków roślin zielnych
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
C. Roślina nitrofilna, roślina azotolubna, nitrofil, nitrofit – roślina która do swojego prawidłowego 
rozwoju wymaga podłoża bogatego w związki azotu. Rośliny te szczególnie często spotyka się w 
środowiskach ruderalnych, takich, jak  wysypiska śmieci, rowy i tereny obficie zasilane gnojowicą i 
ściekami komunalnymi. Dzięki wysokiej zawartości związków azotu znajdują tam optymalne 
warunki rozwoju. Typowym przedstawicielem tej grupy roślin jest pokrzywa zwyczajna – roślina 
wybitnie azotolubna. Gatunki roślin nitrofilnych mogą byćroślinami wskaźnikowymi gleb bogatych 
w azot. Należą do nich m.in.: jasnota plamista i purpurowa, pokrzywa zwyczajna, gwiazdnica 
pospolita, wiązówka błotna, żółtlica sp., bodziszek łąkowy, bluszczyk kurdybanek.

(za: wikipedia.org.pl)
Odszukaj gatunki roślin nitrofilnych w dolinie i na brzegu rzeki (określ nazwy gatunkowe
używając klucza lub  przewodnika) .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................
D. Podaj, jakie mogą być źródła zanieczyszczenia rzeki i wzrostu stężenia związków azotowych w
wodzie.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Zadanie 14   [SPP biologia ZP III.1, V.1 ZR I.2 ]
W ekosystemach wodnych i lądowych panują odmienne warunki środowiska. Na podstawie wiedzy
własnej i obserwacji uzupełnij tabelę:

Porównywana cecha Ekosystem wodny Ekosystem lądowy
Gęstość ośrodka
Dostępność tlenu
Dostępność dwutlenku węgla
Dostępność wody
Tempo zmian temperatury

Zadanie 15   [SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1 ZR II.11]
Przeczytaj uważnie poniższy tekst

Utwory jury obszaru częstochowskiego są dość dobrze rozpoznane. Są to osady jury dolnej
(liasu),  środkowej  (doggeru)  i  górnej  (malmu).  Najstarsze  osady  jury  środkowej  reprezentują
piaskowce nazywane warstwami kościeliskimi. Są one drobno lub średnioziarniste barwy brunatnej
lub rdzawej. Na piaskowcach zalega kompleks osadów ilastych z wkładkami rud żelaza. Kompleks
ten  określany jest  jako  iły  rudonośne.  Tworzą go:  ciemnoszare iłowce,  mułowce i  piaskowce z
wkładkami syderytu i sferosyderytu.

W latach 1827-1829 w rejonie Częstochowy powstały nowe kopalnie rudy żelaza – m..in. w
Dźbowie, Gnaszynie, Wręczycy i Kłobucku. Na wychodni, gdzie utwory czwartorzędowe były małej
miąższości eksploatacja była odkrywkowa. Głębsze partie złoża wybierano szybikami do głębokości
30 m. Przy wydobyciu rud żelaza tzw. skałę płoną gromadzono na hałdach.
Źródło: Wielgomas L. (red) Surowce mineralne woj. częstochowskiego, 1981



Mapa geologiczna odkryta* powiatu częstochowskiego

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

Korzystając z podanych źródeł informacji oraz własnej wiedzy uzupełnij zdania:
A. Na obszarze Częstochowy przebiega granica pomiędzy utworami z ..................................... 
i ..................................... .
B. Skały budujące okolice Dźbowa pochodzą z jury ................................. .
C. Rudami żelaza wydobywanymi w rejonie Częstochowy były ....................................….............

Zadanie 16   [SP przyroda II.3 SP geografia II.2 SPP geografia ZP II.1]
A. Na podstawie tekstu z zad. 15 określ genezę, czyli pochodzenie widocznych w krajobrazie hałd.
...................................................................
B. Podaj  szacunkową wysokość względną widocznych hałd …......................

Zadanie 17   [SP geografia II.1 i 2 SPP geografia ZP II.1]
A. Oszacuj odległość „na oko” w terenie od mostku na Konopce do większej hałdy (położonej 
między ul. Malowniczą a bezimiennym strumykiem)
Odległość ................…
A. Oszacuj odległość „na oko” w terenie od mostku na Konopce do hałdy położonej między ul. 
Malowniczą a bezimiennym strumykiem,  na SSE od stanowiska 6.
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  ...........................................................................................................…

źródło: Plan Częstochowy 1:22000, ExpressMap, Warszawa 2016

Zadanie 18   [SP geografia I.1, II.1 SPP geografia ZR II.1]
Wymień występujące w tej części Dźbowa formy użytkowania terenu.
...............................................................................................................................................................

Zadanie 19   [SP geografia  II.1 i 5 SPP geografia ZP II.7 ZR II.1]
Dokonaj oceny współczesnego zagospodarowania przestrzennego miejsca, w którym się znajdujesz

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



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



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

GEOGRAFIA – szkoła ponadpodstawowa ZP (Dz.U. z 2018 r poz.467)
I. Wiedza geograficzna.
1. Poznawanie terminologii geograficznej.
2. Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji geograficznej.

3. Poznanie zróżnicowania środowiska geograficznego, głównych zjawisk i procesów geograficznych oraz 
ich uwarunkowań i konsekwencji.
4. Poznanie podstawowych relacji między elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-
gospodarczej i kulturowej) w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.
5. Rozumienie prawidłowości w zakresie funkcjonowania środowiska geograficznego oraz wzajemnych 
zależności w systemie człowiek - przyroda.

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

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

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

2. Interpretowanie treści różnych map.

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

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

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

6. Przewidywanie skutków działalności gospodarczej człowieka w środowisku geograficznym.

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

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

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

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

III. Kształtowanie postaw.

1. Rozwijanie zainteresowań geograficznych, budzenie ciekawości świata.

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

3. Dostrzeganie aplikacyjnego charakteru geografii.

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

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

6. Przyjmowanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej.

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



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

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

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

I. Wiedza geograficzna.

1. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi.

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

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

4. Zaznajomienie z geoinformacyjnymi narzędziami analizy danych geograficznych.

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

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

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.

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

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

3. Wykonywanie podstawowych map z wykorzystaniem narzędzi GIS.

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

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

6. Kształtowanie umiejętności wieloaspektowego postrzegania przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.

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

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

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

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

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

III. Kształtowanie postaw.

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

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

3. Rozumienie pozautylitarnych wartości elementów środowiska geograficznego i krajobrazów.

4. Docenianie znaczenia dóbr kultury i zasobów przyrody w życiu człowieka, rozumienie konieczności 
racjonalnego ich użytkowania i ochrony.



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

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

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

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