
Temat C: Charakterystyka zmian użytkowania ziemi na wybranym obszarze 

w okresie ostatnich 25 lat 

Wytyczne do wykonania pracy: 

1. Wybierz obszar o powierzchni około 20 km2, charakteryzujący się dużymi zmianami w 
użytkowaniu ziemi w okresie ostatnich 25 lat. Jako obszar badań możesz potraktować 
obszar wiejski, małą lub średnią miejscowość, albo część dużej miejscowości.  

2. Zbierz materiały (np. mapy, ortofotomapy, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, itp.), na 
podstawie których wykonasz analizę użytkowania ziemi na wybranym obszarze w dwóch 
momentach czasowych (latach) z okresu 1988-2013. 

Uwaga! Jako moment czasowy z okresu 1988-2013 niekoniecznie należy przyjąć lata 
1988 i 2013. W przypadku dysponowania danymi z innych lat, okres może być skrócony, 
jednak nie może on być krótszy niż 20 lat (np. 1990-2011). 

3. Wykonaj mapę zmian użytkowania ziemi (jedną, zbiorczą) w skali 1:25 000 lub 1:10 000. 

4. Zestaw w tabeli dane statystyczne dotyczące ilościowych zmian użytkowania ziemi, 
wyrażone w jednostkach bezwzględnych (km2 albo ha) i względnych (%). 

5. Wykonaj tekstową część opracowania zawierającą: 

 wprowadzenie z uzasadnieniem wyboru i charakterystyką terenu badań, 

 opis procedury badawczej i wykorzystanych materiałów źródłowych, 

 analizę zmian użytkowania ziemi w przyjętym okresie ze wskazaniem uwarunkowań 
przyrodniczych oraz społeczno-gospodarczych oraz ocenę tych zmian (skutki), ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień przestrzennych, 

 podsumowanie z wnioskami i ewentualną prognozą dalszych zmian użytkowania 
ziemi na obszarze pracy w ciągu najbliższych 10-20 lat (jeśli prognoza jest 
niemożliwa, uzasadnij dlaczego).  

6. Tekst uzupełnij odpowiednimi ilustracjami dodatkowymi (np. fotografiami, rysunkami, 
szkicami topograficznymi, profilami, przekrojami, itp.).  

7. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, wynikający ze specyfiki wybranego obszaru i 
okresu.  

Kryteria oceny pracy: 
 
A.  Trafność wyboru obszaru i sformułowania tytułu pracy                                                      10 pkt 
B.  Poprawność przeprowadzenia obserwacji i badań oraz zakres spostrzeżeń    10 pkt 
C.  Wnikliwość opisu obszaru i charakterystyki zmian w użytkowaniu ziemi oraz 

poprawność merytoryczna analizy                                                                    
20 pkt 

D.  Oryginalność opisu zmian użytkowania ziemi na badanym obszarze, umiejętność 

wyciągania wniosków                                                                                                           

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 
  

 


