
TEMAT C 

Dekada zmian w sieci osadniczej – analiza porównawcza dwóch gmin 

 

 

Wytyczne do wykonania pracy: 

 

1. Wybierz dwie znane ci sąsiadujące ze sobą gminy administracyjnie wiejskie lub miejsko-wiejskie 

(w tym drugim przypadku miasto nie może mieć więcej niż 10 tys. mieszkańców). Wyjaśnij 

kryterium (kryteria) wyboru tych jednostek. 

2. Scharakteryzuj położenie fizycznogeograficzne i administracyjne wybranych gmin, a także położenie 

względem najważniejszych szlaków transportowych. Porównaj wielkość gmin, cechy ich położenia 

i uwarunkowania fizycznogeograficzne istotne dla rozwoju osadnictwa: wskaż podobieństwa i różnice. 

3. Zbierz informacje na temat zmian, które zaszły w okresie ostatnich 10 lat (2010-2020) w: (a) 

liczbie ludności wybranych gmin i gęstości zaludnienia, (b) rozmieszczeniu terenów 

zabudowanych, budynków, intensywności zabudowy, układzie sieci osadniczej wybranych gmin. 

Pomocne mogą się okazać dane GUS, mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, a także opracowania 

dostępne w urzędach wybranych gmin (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju, raporty, 

bazy danych o użytkowaniu ziemi, np. z systemu CORINE Land Cover). W zależności od 

dostępności danych, możesz zdecydować o zmianie długości analizowanego okresu (skróceniu lub 

wydłużeniu o kilka lat), odpowiednio to uzasadniając. 

4. Odwołując się do własnych obserwacji w terenie, wskaż konkretne przykłady zachodzących zmian 

w rozmieszczeniu i intensywności zabudowy. Wykonaj dokumentację kartograficzną i 

fotograficzną sprawozdającą wyniki Twoich badań i obserwacji. Możesz w tym celu wykorzystać 

mapy, zdjęcia satelitarne i lotnicze (ortofotomapy) z różnych lat (nie tylko z przyjętego 

początkowego i końcowego roku, ale „wewnątrz” tego okresu). 

5. Na podstawie zebranych informacji – z dokumentów i własnych obserwacji terenowych – opisz 

zmiany, które zaszły w rozmieszczeniu ludności, terenów zabudowanych/budynków i sieci 

osadniczej wybranych gmin w analizowanej dekadzie. Odwołując się do zebranych danych, opisz 

ich kierunek i intensywność. Zidentyfikuj czynniki, które wpływały na kierunek i intensywność 

opisanych zmian. Zwróć uwagę na uwarunkowania przyrodnicze (np. rzeźba terenu, pokrycie 

terenu) i społeczno-ekonomiczne (np. demograficzno-migracyjne, planistyczne). 

6. Porównaj zmiany zachodzące w wybranych gminach – wskaż podobieństwa i różnice. W 

przypadku zidentyfikowania różnic – zaproponuj ich wyjaśnienia, odwołując się do zebranych 

materiałów i własnych obserwacji. 

7. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, wynikający ze specyfiki wybranych gmin i zmian w sieci 

osadniczej. 

 

 

Kryteria oceny pracy 

 

A.  Trafność i uzasadnienie wyboru jednostek samorządu terytorialnego oraz sformułowania 

tytułu pracy i jego zgodność z treścią opracowania 

10 pkt 

B.  Trafność doboru literatury i źródeł informacji, selekcja danych, dobór metod ich analizy i 

przetwarzania 

10 pkt 

C.  Poprawność merytoryczna i wnikliwość opisu zmian liczby i rozmieszczenia ludności, 

rozmieszczenia terenów zabudowanych, intensywności zabudowy, układu sieci osadniczej 

wybranych gmin 

15 pkt 

D.  Umiejętność identyfikowania czynników wpływających na zmiany sieci osadniczej, a 

także wyjaśnienia zależności między uwarunkowaniami fizycznogeograficznymi i 

demograficznymi a zmianami sieci osadniczej 

20 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 



 


