
TEMAT A 
Miasto i jego związki z otoczeniem 
 
Wytyczne do wykonania pracy: 

 
1. Wybierz miasto: najlepiej te, w którym mieszkasz lub mieszkasz od niego w najbliższej odległości 

(ale może to być również miasto, które dobrze znasz, wraz z jego okolicą). Następnie określ 
wstępnie zasięg jego oddziaływania, związany z codzienną aktywnością ludzi – dojazdami do pracy 
i do szkół, zakupami, załatwianiem spraw w urzędach itp. W przypadku mniejszych miast będzie 
to zazwyczaj jedna gmina (gmina miejsko-wiejska z tym miastem) lub 1-2 gminy sąsiednie. 
W przypadku większych miast może to być zbyt duży obszar, wówczas zakres swoich analiz 
najlepiej ogranicz do 5-10 gmin. 

2. Uzasadnij powyższy wybór pokazując oddziaływania silne, dotyczące najbliższego otoczenia 
i ewentualnie słabe, sięgające nieraz dużych odległości, a nawet zagranicy. 

3. Uporządkuj zakresy oddziaływania tego miasta, tj. sklasyfikuj rodzaje związków otoczenia 
z miastem, związane np. rynkiem pracy (dojazdy pracownicze), transportem, osadnictwem, 
różnego rodzaju usługami dla mieszkańców i przedsiębiorstw, ale także wpływem na środowisko 
przyrodnicze. 

4. Zbierz i zestaw materiały mogące w sposób ilościowy i jakościowy pomóc w analizie i opisie 
różnorodnych związków miasta z jego otoczeniem w wyróżnionych przez Ciebie kategoriach. 
Mogą to być mapy, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, fotografie, opisy, dane statystyczne 
(demograficzne, ekonomiczne i inne), dokumentujące zjawiska i procesy zachodzące w otoczeniu 
miasta. Wykonaj dokumentację kartograficzną i fotograficzną obrazującą związki miasta 
z otoczeniem (np. przepływy osób, kierunki i natężenie oddziaływań, wpływ na osadnictwo, 
użytkowanie terenów, środowisko). Jeśli zebrane dane pozwalają na porównania, dokonaj 
porównań w tabelach i na wykresach, np. natężenia danego zjawiska w miejscowościach, gminach, 
ruchu na drogach itp. 

5. Wykonaj opisową (tekstową) część opracowania zawierającą:  
• wprowadzenie z uzasadnieniem wyboru i charakterystyką obszaru badań; 
• opis procedury badawczej i wykorzystanych materiałów źródłowych; 
• przegląd źródeł informacji, w miarę możliwości wraz z oceną ich wiarygodności (np. 

„oficjalne” migracje oparte są na urzędowych zameldowaniach); 
• opis związków wybranego miasta w wydzielonych przez Ciebie kategoriach/rodzajach 

aktywności człowieka, możliwie udokumentowany pozyskanymi przez Ciebie danymi z 
różnych źródeł; 

• ocenę obserwowanych zjawisk i procesów z punktu widzenia jakości życia, racjonalności 
zagospodarowania, efektywności infrastruktury oraz wpływu na środowisko. Nie wahaj się 
prezentować własny punkt widzenia, staraj się jednak go uzasadnić; 

• prognozę oddziaływania miasta na tereny sąsiednie w przyszłości; 
• podsumowanie z syntetycznymi wnioskami. 

6. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, wynikający ze specyfiki wybranego obszaru i charakteru 
opisywanych związków. 

 
 
Kryteria oceny pracy 
 
A.  Trafność wyboru miasta oraz sformułowania tytułu pracy 10 pkt 
B.  Poprawność merytoryczna i szczegółowość klasyfikacji rodzajów związków miasta 

z otoczeniem 
20 pkt 

C.  Poprawność oceny obserwowanych zjawisk i procesów w relacji miasto-otoczenie z punktu 
widzenia jakości życia, racjonalności zagospodarowania, efektywności infrastruktury oraz 
wpływu na środowisko 

15 pkt 

D.  Racjonalność prognozy oddziaływania miasta na tereny sąsiednie w przyszłości 10 pkt 
E.  Zakres i poprawność dokumentacji graficznej 20 pkt 



F.  Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność zestawiania 
literatury i innych źródeł, przypisy, wykaz ilustracji i załączników, konstrukcja opracowania 

20 pkt 

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


