
Temat A: Charakterystyka dworca autobusowego w miejscowości X 

Wytyczne do wykonania pracy: 

1. Wybierz dworzec autobusowy znajdujący się w Twoim województwie, z którego wykony-

wane są regularne połączenia krótko- i dalekobieżne (wewnątrz- i międzywojewódzkie). 

Uwaga! W przypadku miejscowości, w których znajduje się kilka dworców autobusowych, 

należy wybrać jeden z nich. 

2. Opisz wybrany dworzec, uwzględniając m.in. informacje na temat jego położenia geogra-

ficznego, czasu powstania i zajmowanej powierzchni. Opisz infrastrukturę dworca i jego 

bezpośredniego otoczenia: drogową (płytę postojową, drogi dojazdowe, parkingi, itd.) 

oraz dodatkową (przystanki, poczekalnie, stacje benzynowe, myjnie samochodowe, sta-

cje kontroli i obsługi pojazdów, itd.). 

3. Scharakteryzuj połączenia komunikacyjne realizowane z dworca. Przedstaw informacje 

na temat ich liczby, trasy, rozkładu jazdy, możliwości przesiadek. Przeanalizuj zgroma-

dzone dane, np. oblicz średnią długość połączeń, udział połączeń wewnątrz- i międzywo-

jewódzkich, porównaj częstość kursów w godzinach rannych, południowych i wieczor-

nych. Zaprojektuj i samodzielnie wykonaj mapę połączeń komunikacyjnych z dworca. 

4. Na podstawie własnych obserwacji oraz/lub wywiadów z przewoźnikami określ przybliżo-

ną liczbę osób korzystających z połączeń komunikacyjnych dworca. Przedstaw zróżni-

cowanie liczby pasażerów w zależności od trasy połączenia oraz jego terminu (np. 

dzień/noc, poniedziałek-piątek/sobota-niedziela). 

5. Na podstawie własnych obserwacji oraz/lub wywiadów z przewoźnikami scharakteryzuj 

tabor samochodowy wykorzystywany do wykonywania połączeń komunikacyjnych z 

dworca. W charakterystyce uwzględnij m.in. informacje na temat rodzaju i wieku pojaz-

dów, ich możliwości przewozowych (np. liczby miejsc, dopuszczalnej wielkość ładunku) 

oraz wyposażenia (np. klimatyzacji, TV). 

6. Oceń istniejące połączenia komunikacyjne dworca ze względu na racjonalność ich 

utrzymywania. Wskaż połączenie, które, jako nierentowne, w pierwszej kolejności należa-

łoby zlikwidować. Zaproponuj dodatkowe połączenie, które w pierwszej kolejności warto 

byłoby uruchomić. Uzasadnij swoje stanowisko. Przedstaw inne pomysły służące opty-

malizacji połączeń komunikacyjnych dworca, uwzględniając zarówno stanowisko pasaże-

rów, jak i przewoźników (np. skrócenie lub wydłużenie połączeń, zmiany rozkładu jazdy, 

zmiany rodzaju wykorzystywanego taboru). 

7. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, uwzględniający specyfikę wybranego dworca auto-

busowego.  

Kryteria oceny pracy: 

A.  Trafność wyboru dworca i sformułowania tytułu pracy                                                      10 pkt 

B.  Poprawność przeprowadzenia obserwacji i badań oraz zakres spostrzeżeń    10 pkt 

C.  Wnikliwość opisu obiektu i charakterystyki jego połączeń komunikacyjnych oraz 
poprawność merytoryczna analizy                                                                    

20 pkt 

D.  Oryginalność oceny połączeń komunikacyjnych i wniosków dotyczących ich racjo-

nalizacji                                                                                                           

15 pkt 

E.  Zakres i poprawność dokumentacji graficznej i statystycznej                                      20 pkt 

F.  Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność   
      zestawiania źródeł, przypisy, konstrukcja opracowania 

20 pkt 

G. Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora  5 pkt 

 


