
TEMAT D 

Wzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna 

 

 

Wytyczne do wykonania pracy: 

 

1. Wyszukaj wzniesienie terenu w Polsce (najlepiej w pobliżu miejsca twojego zamieszkania lub w 

regionie, gdzie spędzasz wakacje), które w twojej ocenie stanowi lokalną lub regionalną atrakcję 

turystyczną, odpowiednią np. jako cel wycieczek szkolnych lub wyjazdów rodzinnych. Unikaj 

obiektów będących powszechnie znanymi w Polsce atrakcjami turystycznymi (np. Kasprowy 

Wierch, Wieżyca). Wzniesienie terenu może być naturalne lub sztuczne. Zgromadź możliwie 

wszechstronne informacje o wybranym obiekcie na podstawie m.in. literatury, map, archiwalnych 

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

2. Opisz wybrane wzniesienie terenu. Skoncentruj się na zagadnieniach geograficznych (w tym 

topograficznych, np. spadki terenu, roślinność, zagospodarowanie), ale uwzględnij też informacje z 

innych dziedzin o istotnym znaczeniu dla potencjalnych turystów (np. o ważnych wydarzeniach 

historycznych, które miały miejsce na wzniesieniu, czy zabytkach architektury). W przypadku własnych 

pomiarów i obserwacji koniecznie dołącz informacje o zastosowanych metodach badawczych. 

3. Wykonaj mapę wzniesienia terenu, wykorzystując w tym celu podkład topograficzny lub 

ortofotomapę. Nanieś na mapę informacje turystyczne, np. szlaki prowadzące na szczyt 

wzniesienia, stanowiska obserwacyjne, dogodne miejsca na odpoczynek w trakcie wycieczki. 

4. Przedstaw walory wybranego wzniesienia terenu, dokonując jego oceny w kategoriach wizualnych 

(estetycznych), poznawczych, dydaktycznych i naukowych. Określ znaczenie obiektu dla 

popularyzowania wiedzy krajoznawczej. 

5. Wskaż, dla których rodzajów turystyki wybrane przez Ciebie wzniesienie terenu może mieć 

szczególne znaczenie (np. turystyka piesza, rowerowa, narciarska, konna). Wymień ograniczenia i 

możliwości rozwoju związane ze specyfiką obiektu i jego otoczenia (np. występowanie obszarów 

zagrożenia – stroma skarpa, osuwisko, kamieniołom itp.). 

6. Dokonaj oceny dostępności (dojazdu, dojścia) i zagospodarowania wzniesienia terenu dla potrzeb 

ruchu turystycznego. Wskaż możliwości podniesienia atrakcyjności i zwiększenia ruchu 

turystycznego na wybranym obszarze poprzez propozycje zagospodarowania i udostępnienia 

wybranego obiektu, np. poprzez budowę wieży widokowej na szczycie wzniesienia, parkingu u 

podnóża wzniesienia, zmiany pokrycia/użytkowania terenu itp. Zaproponuj formy popularyzacji 

wybranego obiektu (np. tablice informacyjne, przewodniki, treści w internecie). 

7. Oceń, w jaki sposób zwiększenie ruchu turystycznego na wybranym obszarze wpłynie na 

środowisko przyrodnicze i lokalną społeczność. W tym drugim przypadku wskaż potencjalne 

szanse i zagrożenia, np. możliwość udzielania noclegu turystom, powstanie sezonowych punktów 

usługowych, zwiększony ruch na drogach dojazdowych, zanieczyszczenia. 

8. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytuł, wynikający ze specyfiki wybranego wzniesienia terenu i jego 

atrakcyjności turystycznej. 

 

 

Kryteria oceny pracy 

 

A.  Trafność i uzasadnienie wyboru wzniesienia terenu oraz sformułowania tytułu pracy i jego 

zgodność z treścią opracowania  

10 pkt 

B.  Poprawność merytoryczna i wnikliwość charakterystyki wzniesienia terenu 20 pkt 

C.  Poprawność merytoryczna i wnikliwość oceny dostępności i zagospodarowania 

wzniesienia terenu dla potrzeb ruchu turystycznego 

15 pkt 

D.  Poprawność merytoryczna i wnikliwość oceny wpływu zwiększenia się ruchu 

turystycznego na wybranym obszarze 

10 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 



 


