
TEMAT D 

Projekt jednodniowej wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowerowej) 

 

Wytyczne do wykonania pracy: 

 
1. Wybierz obszar w Polsce (najlepiej w pobliżu miejsca twojego zamieszkania) zróżnicowany pod 

względem stopnia przekształcenia środowiska geograficznego, na którym występują różne rodzaje 

obiektów przyrodniczych (np. wzniesienia, wychodnie skał, jeziora, stare drzewa) i kulturowych 

(np. kanały, przydrożne kapliczki, stare kamienice, ruiny dawnych obiektów przemysłowych). 
Zgromadź możliwie wszechstronne informacje o tych obiektach na podstawie m.in. literatury, map, 

archiwalnych fotografii, rozmów z mieszkańcami, własnych pomiarów i obserwacji. 

2. Zaproponuj trasę jednodniowej (6-10-godzinnej) wycieczki krajoznawczej (pieszej lub rowerowej) 
po wybranym obszarze, z podziałem trasy na odcinki z postojami. Określ, kim mają być uczestnicy 

wycieczki (młodzież szkolna, osoby dorosłe, rodziny z dziećmi itp.) i podaj ich optymalną liczbę. 

Wskaż także najkorzystniejszy termin przeprowadzenia wycieczki. 
3. Długość wycieczki pieszej nie może przekraczać 15 km, rowerowej – 50 km. Wycieczka nie musi 

zaczynać się i kończyć w tym samym miejscu, ale należy uwzględnić warunki dojazdu do miejsca 

jej rozpoczęcia i zakończenia. W przypadku miast powinna przynajmniej w części wychodzić poza 

obszar zwartej zabudowy. 
4. Zaplanuj czas przeznaczony na poszczególne odcinki wycieczki i postoje. Uwzględnij konieczność 

omówienia poszczególnych obiektów w terenie. Pamiętaj, aby trasa wycieczki uwzględniała lokalne 

ograniczenia, np. możliwość wstępu na dany obszar, przemieszczania się po terenie po opadach 
deszczu (np. na terenach podmokłych), czy zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 

5. Wykonaj topograficzny szkic trasy wycieczki. W tym celu wykorzystaj podkład topograficzny lub 

ortofotomapę. Pamiętaj o naniesieniu na szkic położenia miejsc postoju, stanowisk obserwacyjnych 

i innych wybranych obiektów. 
6. Sporządź tekstową część opracowania, omawiającą cele wycieczki oraz zawierającą opisy 

poszczególnych odcinków trasy wraz ze znajdującymi się tam obiektami (łącznie z dokumentacją 

fotograficzną, szkicami, schematami itd.). Jeśli zebrane materiały pozwalają, dokonaj zestawień 
istotnych danych w tabelach i na wykresach. 

7. Przedstaw propozycje wzbogacenia zagospodarowania turystycznego (pozwalające wyeksponować 

walory trasy) oraz oceń stopień przydatności wybranego obszaru dla popularyzacji wiedzy 
krajoznawczej (np. podczas wycieczek szkolnych). 

8. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, wynikający ze specyfiki wybranego obszaru lub charakteru 

wycieczki. 

 

 

Kryteria oceny pracy 

 
A.  Trafność i uzasadnienie wyboru obszaru na potrzeby wycieczki oraz sformułowania   

tytułu pracy i jego zgodność z treścią opracowania  

10 pkt 

B.  Poprawność merytoryczna i wnikliwość opisu środowiska geograficznego na wybranym 
obszarze 

15 pkt 

C.  Odpowiedni dobór celów wycieczki oraz oryginalność i atrakcyjność trasy wycieczki 

i jej zgodność z zakładanymi celami 

15 pkt 

D.  Poprawność i wnikliwość opisu stanowisk obserwacyjnych 15 pkt 
E.  Zakres i poprawność dokumentacji graficznej 20 pkt 

F.  Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejętność 

zestawiania źródeł (literatury), przypisy, konstrukcja opracowania 

20 pkt 

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

 


