
Temat D: Projekt wycieczki krajoznawczej do Parku Krajobrazowego X 

Wytyczne do wykonania pracy: 

1. Wybierz Park Krajobrazowy znajdujący się w okolicach szkoły lub miejsca Twego 

zamieszkania. W przypadku istnienia w pobliżu dwóch lub więcej parków – uza-

sadnij swój wybór (np. ciekawszymi, Twoim zdaniem, walorami itp.).  

2. Zbierz, możliwie wszechstronne, informacje o walorach przyrodniczych i kulturo-

wych wybranego Parku Krajobrazowego (z literatury, stron internetowych itd.).  

3. Na podstawie uzyskanych informacji oraz własnych obserwacji w terenie dokonaj 

wyboru kilku obiektów przyrodniczych (np. skałki, jaskinie, wąwozy, odcinki doliny 

rzecznej, jeziora, źródła, torfowiska, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej 

itp.) oraz kulturowych (np. zabytki architektury sakralnej lub świeckiej, ruiny daw-

nych budowli, dawne obiekty przemysłowe itp.). 

4. Zlokalizuj wybrane obiekty na mapie turystycznej Parku Krajobrazowego lub innej 

dostępnej w odpowiednio szczegółowej skali (1:25 000 lub 1:10 000) i zaprojektuj 

trasę jednodniowej (ok. 8-godzinnej) wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowe-

rowej), z podziałem trasy na odcinki. Uwzględnij konieczność omówienia po-

szczególnych obiektów w terenie. Zaplanuj czas przeznaczony na poszczególne 

odcinki wycieczki. Określ, kim mają być uczestnicy wycieczki. 

5. W części tekstowej przedstaw najpierw główne cele zaprojektowanej wycieczki, a 

następnie opisy wybranych obiektów oraz poszczególnych odcinków trasy między 

nimi (łącznie z dokumentacją fotograficzną, własnymi szkicami, itp.). 

6. W zakończeniu części tekstowej oceń stopień przydatności obszaru wybranego 

Parku Krajobrazowego dla popularyzacji wiedzy geograficznej i krajoznawczej 

(np. podczas wycieczek szkolnych). 

Kryteria oceny pracy: 

A.  Trafność wyboru Parku Krajobrazowego i sformułowania tytułu pracy                                                      10 pkt 

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

C.  Wnikliwość opisu wybranych obiektów oraz stanowisk obserwacyjnych znajdują-

cych się na trasie wycieczki, charakterystycznych dla walorów przyrodniczych i 

kulturowych parku oraz poprawność merytoryczna analizy                                                                   

20 pkt 

D.  Trafność wyboru stanowisk obserwacyjnych oraz oryginalność i nowatorstwo za-

proponowanej trasy wycieczki                                                                                                       

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 

 


