
TEMAT D 

Porównanie funkcji i struktury morfologicznej obszarów wiejskich w dwóch wybranych gminach 

w Polsce 

 

Wytyczne do wykonania pracy: 
 

1. Wybierz dwie gminy wiejskie znajdujące się w Polsce różniące się położeniem względem miast 

(jedną sąsiadującą z miastem i drugą bez takiego sąsiedztwa). Opisz lokalizację wybranych gmin. 

2. Zbierz informacje na temat funkcji (rolnicza, mieszkaniowa, przemysłowa, usługowa, w tym 
turystyczna, handlowa i inne) obszarów wiejskich w wybranych gminach. Wykorzystaj w tym celu 

dane zawarte w Banku Danych Lokalnych GUS (np. mieszkania oddane do użytkowania, osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD), dokumenty samorządu gminnego 
(w tym strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) 

oraz własne obserwacje i wyniki wywiadów z mieszkańcami na temat ich pracy (funkcje osiedli 

określane są najczęściej na podstawie wykonywanych przez mieszkańców zawodów lub na podstawie 
struktury działalności gospodarczej). 

3. Zbierz informacje na temat struktury morfologicznej osiedli w wybranych gminach (rozdrobnienie 

działek siedliskowych, tradycyjna i nowa architektura, tradycyjna i nowa zabudowa mieszkaniowa, 

tradycyjna i nowa zabudowa rolnicza, tradycyjna i nowa zabudowa nierolnicza, tradycyjne i nowe 
kształty wsi). Wykorzystaj w tym celu własne obserwacje i aktualne mapy (np.  mapy.geoportal.gov.pl) 

oraz dokumenty samorządu gminnego. 

4. Na podstawie zebranych informacji – z dokumentów i własnych obserwacji terenowych – porównaj 
dominujące funkcje i strukturę morfologiczną wybranych gmin. Wyjaśnij przyczyny zaobserwowanych 

różnic. Zwróć uwagę na związek struktury morfologicznej z funkcjami jakie pełnią oraz na związek 

funkcji z położeniem wybranych gmin względem miasta oraz głównych dróg transportowych. 

5. Wykonaj dokumentację kartograficzną i fotograficzną ilustrującą opisywane zjawiska. Zastosuj 
fotografie, mapy, szkice. Przedstaw za ich pomocą np. obszary pełniące różne funkcje (rolnicze, 

przemysłowe, usługowe), tradycyjne i nowe formy zabudowy, tradycyjne i nowe kształty wsi. 

6. Nadaj swojej pracy tytuł wynikający ze specyfiki wybranych obszarów. 
 

 

Kryteria oceny pracy 
 

A. Trafność i uzasadnienie wyboru gmin oraz sformułowania tytułu pracy i jego zgodność 

z treścią opracowania 

10 pkt 

B. Trafność doboru źródeł informacji, selekcja danych, wybór metod ich analizy 
i przetwarzania 

15 pkt 

C. Wnikliwość i poprawność opisów obszarów, ich funkcji i struktury morfologicznej oraz 

innych zjawisk związanych z tematem pracy 

15 pkt 

D. Umiejętność formułowania wniosków, identyfikowania związków między funkcjami 

obszarów wiejskich a ich strukturą morfologiczną oraz funkcjami a położeniem 

analizowanych gmin względem miast i głównych dróg transportowych 

15 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 

 


