TEMAT C
Charakterystyka zmian w strefie podmiejskiej na przykładzie wybranej wsi
Wytyczne do wykonania pracy:
1. Wybierz wieś (sołectwo), położoną w twoim województwie w pobliżu większego miasta, w
której zachodzą procesy suburbanizacji. Scharakteryzuj położenie tej wsi w stosunku do granic
administracyjnych (w tym zwłaszcza miasta, obok którego się znajduje), a także w odniesieniu
do sieci transportowej oraz środowiska fizycznogeograficznego.
2. Dla tej wsi (sołectwa, miejscowości statystycznej) i/lub gminy, w której jest ona położona, zbierz
dane społeczno-demograficzne i ekonomiczne, na podstawie których możesz pokazać procesy
urbanizacyjne, takie jak na przykład zmiany liczby i struktury ludności w ostatnich kilkukilkunastu latach, budowę mieszkań, zmiany liczby i miejsc pracy, charakterystykę podmiotów
gospodarczych, dojazdy do pracy i do szkół, zmiany w użytkowaniu gruntów, itd. Dane mogą
pochodzić z różnych źródeł: GUS, geoportali, urzędu gminy, literatury fachowej, itp.
3. Przeprowadź samodzielnie obserwacje dotyczące charakteru zabudowy we wsi, np. układu
urbanistycznego, typu zabudowy (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne,
usługowe itp.), cech budynków (np. wiek, wysokość, rodzaj materiałów, detale architektoniczne,
itd.) oraz gęstości zabudowy. Wykonaj stosowną dokumentację kartograficzną i fotograficzną.
4. Przedstaw charakterystykę sieci dróg różnego typu i połączeń komunikacyjnych między
pobliskim miastem a wsią, a także ewentualne zmiany, jakie zachodzą w ostatnich latach.
5. Przedstaw charakterystykę placówek usługowych – postaraj się ustalić ich liczbę oraz rodzaj
świadczonych usług (np. odnośnie placówek handlowych, oświatowych, zdrowotnych, usług
osobistych i innych). Jeżeli wieś jest duża, spróbuj wykonać to dla jej części.
6. Na podstawie dwóch szczegółowych map z różnych okresów (bądź też jednej mapy, którą sam
zaktualizujesz), przedstaw zmiany w użytkowaniu ziemi i infrastrukturze na rozpatrywanym terenie.
7. Przeprowadź wywiady na temat zmian zachodzących we wsi pod wpływem pobliskiego miasta z
kilkoma kategoriami osób: które zamieszkują od dawna na tym terenie, z nowymi mieszkańcami,
a także z osobami, które uznasz za lokalnych liderów (np. sołtys, nauczyciel, ksiądz, radny,
ważny przedsiębiorca). Zapytaj ich o ocenę zachodzących zmian oraz ewentualne problemy,
związane z warunkami życia.
8. Wykonaj odpowiednią dokumentację badanych przez Ciebie zmian (mapy, dostępne zdjęcia
lotnicze i satelitarne, szkice, wykresy, tabele, fotografie, opisy wywiadów, itp.). Dane
statystyczne, to jak zaznaczono wcześniej, w zależności od dostępności mogą być dla wsi,
sołectwa, miejscowości statystycznej i gminy, ewentualnie innej uzasadnionej jednostki.
9. Wykonaj część opisową opracowania, w której uzasadnisz wybór wsi, przedstawisz zastosowane
metody badań i obserwacji terenowych oraz dokonasz charakterystyki osadnictwa i analizy
zmian zachodzących we wsi pod wpływem sąsiedztwa miasta.
10. Przedstaw własne propozycje zmian, które powinny nastąpić we wsi lub jej otoczeniu, aby
ułatwić życie mieszkańców.
Kryteria oceny pracy
A.
B.
C.
D.

Trafność wyboru wsi (sołectwa) i sformułowania tytułu pracy
Zakres badanych zmian, dobór odpowiednich metod badań
Wnikliwość opisu zachodzących zmian, poprawność merytoryczna analizy
Umiejętność wyciągania wniosków, formułowania zależności, dokonywania oceny,
wysuwania propozycji zmian
E. Zakres i poprawność dokumentacji statystycznej i graficznej
F. Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność
zestawiania źródeł (literatury), przypisy, konstrukcja opracowania
G. Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora

10 pkt
10 pkt
20 pkt
20 pkt
15 pkt
20 pkt
5 pkt

