TEMAT B
Krajobraz miejscowości X jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym
Wytyczne do wykonania pracy:
1. Wybierz miejscowość o powierzchni nie większej niż 15 km2, której krajobraz nosi ślady wyraźnych
przekształceń środowiska, dokonanych na skutek działalności człowieka. W przypadku miasta może
to być dzielnica lub osiedle.
2. Opisz środowisko przyrodnicze tej miejscowości (dzielnicy, osiedla), eksponując najbardziej widoczne
i charakterystyczne elementy oraz współzależności między nimi, ze szczególnym uwzględnieniem
ukształtowania terenu, wód powierzchniowych i roślinności.
3. Scharakteryzuj krótko zachodzące na tym obszarze procesy osadnicze i gospodarcze. Zwróć uwagę
na warunki środowiskowe, które zachęciły człowieka do osadnictwa i podjęcia określonych sposobów
użytkowania terenu. Wyodrębnij okresy najbardziej intensywnego przekształcania środowiska
przyrodniczego.
4. Opisz, na czym polegało przekształcanie środowiska naturalnego i które elementy zostały zmienione
w największym stopniu. Wskaż, które formy działalności człowieka w największym stopniu zmieniły
krajobraz naturalny i jego cechy.
5. Wyszukaj i opisz przykłady działalności człowieka, które choć zmieniły środowisko naturalne, nie
zniszczyły harmonii krajobrazu i jego wartości estetycznych. Przedstaw także przykłady zmian
negatywnych, zwłaszcza tych, w przypadku których stopień przekształceń osiągnął poziom degradacji
krajobrazu. Wskaż działania człowieka (jeśli takie miały miejsce) na rzecz rekultywacji krajobrazu,
przywracające jego dawne wartości.
6. Oceń ogólną jakość krajobrazu na opisywanym obszarze i uzasadnij swoją opinię.
7. Przy opracowywaniu tematu wykorzystaj informacje i materiały uzyskane z różnych źródeł (np.
z literatury naukowej, z urzędu gminy, internetu, itp.). Wykorzystaj również samodzielnie zdobyte
materiały, w oparciu o własne obserwacje terenowe lub wywiady. Zilustruj pracę odpowiednim
materiałem graficznym (np. mapy, plany, szkice i fotografie).
8. Nadaj swojej pracy tytuł wynikający ze specyfiki wybranego obszaru.

Kryteria oceny pracy
A. Trafność i uzasadnienie wyboru obszaru oraz sformułowania tytułu pracy i jego zgodność
z treścią opracowania
B. Poprawność merytoryczna, kompletność i spójność opisu środowiska przyrodniczego
oraz procesów jego zagospodarowywania i przekształcenia
C. Celność doboru i sposób przedstawienia przykładów działalności człowieka i ich wpływu
na krajobraz
D. Umiejętność formułowania wniosków i ocen, zasadność przytaczanej argumentacji
E. Zakres i poprawność dokumentacji graficznej
F. Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność
zestawiania literatury i innych źródeł, przypisy, wykaz ilustracji i załączników,
konstrukcja opracowania
G. Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora
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