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1. LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 
 

 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje treści zawarte w następujących punktach 
podstawy programowej z geografii dla szkół licealnych i techników:  

  XI.2. Wskazuje obszary koncentracji przemysłu (ważniejsze ośrodki przemysłowe, 
technopolie, okręgi) na świecie i w Polsce oraz wyjaśnia istotę i rolę klastrów w budowie 
gospodarki opartej na wiedzy; 

  XIX.2. Wyjaśnia związki między występowaniem surowców mineralnych a kierunkami 
rozwoju przemysłu i strukturą towarową handlu zagranicznego. 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano badania naukowe autora, szkolne atlasy 
geograficzne oraz informacje publikowane przez instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości w Polsce. Omówione zostały następujące zagadnienia: 

- podstawowe pojęcia i czynniki lokalizacji przemysłu; 

- skutki przenoszenia produkcji z Europy i Stanów Zjednoczonych do Azji, a zwłaszcza 
do Chin; 

- państwa, które wydobywają najwięcej surowców energetycznych (węgiel, ropa 
naftowa i gaz ziemny) i podstawowych rud metali (żelaza, miedzi i boksyty), a także 
kierunki przewozu wybranych surowców (ropy, węgla, rud żelaza); 

- klasyfikacja okręgów przemysłowych oraz rozmieszczenie najważniejszych z nich na 
świecie, a także lokalizacja technopolii i głównych centrów zaawansowanych 
technologii; 

- najważniejsze okręgi przemysłowe w Polsce oraz rozmieszczenie obszarów 
przeznaczonych na rozwój działalności przemysłowej (specjalne strefy ekonomiczne, 
parki przemysłowe i technologiczne). 

W ostatniej części niniejszego opracowania znalazły się materiały do 
wykorzystania przez nauczyciela podczas lekcji, w tym: autorskie mapy 
obrazujące omawiane zagadnienia oraz zestaw pytań i odpowiedzi, który może 
posłużyć do dyskusji podczas lekcji lub jako zadanie domowe dla uczniów.  
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2. Opis zagadnienia  

Wybrane definicje 

Podstawowe formy koncentracji przestrzennej przemysłu: 

  okręg przemysłowy – obszar charakteryzujący się znaczną koncentracją przemysłu, 
zgrupowanie wielu ośrodków przemysłowych. Funkcjonują tam powiązane ze sobą 
zakłady różnych branż. Tradycyjne okręgi przemysłowe możemy podzielić na 
(Skrzypczak 2002): 

a) surowcowe – oparte na wydobyciu i przetwórstwie występujących w okolicy 
surowców. Część z okręgów surowcowych przechodzi obecnie restrukturyzację, 
w wyniku której rozwijane są inne gałęzie przemysłu na wyższym poziomie 
zaawansowania technologicznego; 

b) pierwotnie surowcowe, zrestrukturyzowane – początkowo oparte na wydobyciu 
i przetwórstwie występujących w okolicy surowców, jednak na skutek zaprzestania 
wydobycia, np. ze względu na ich wyczerpanie, część zakładów została zamknięta, 
a za to pojawiły się nowe – z innych branż, niezwiązane z pierwotną bazą 
surowcową, np. przemysł wysokiej techniki; 

c) inne o zróżnicowanej genezie m.in. w ośrodkach portowych – ze względu na import 
surowców drogą morską oraz w ośrodkach metropolitalnych – ze względu na 
chłonny rynek zbytu i wykwalifikowaną siłę roboczą. 

  ośrodki przemysłowe – pojedyncze miejscowości o znacznym potencjale 
przemysłowym (liczne zakłady produkcyjne, duża liczba zatrudnionych w przemyśle); 

  technopolie (technopolis, techopole) – obszary, na których koncentrują się 
innowacyjne przedsiębiorstwa wysokich technologii, np. informatyczne („Koncentracja 
w pewnych obszarach technologiczno-innowacyjnej działalności związanej z 
przemysłem, zdolnej do generowania naukowych synergii i ekonomicznej 
produktywności” – Domański 1998, s. 216–217). 

Instytucje wspierające rozwój gospodarczy i innowacyjność: 

  klaster przemysłowy – znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa 
przedsiębiorstw i powiązanych z nią instytucji zajmujących się określoną dziedziną, 
połączoną podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą (patrz: Porter 1990). Klastry 
mogą funkcjonować jako stowarzyszenia. Podstawowe cechy klastrów:  

- współpraca różnego rodzaju podmiotów (przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe, 
instytucje naukowo-badawcze, administracja publiczna) – czyli tzw. powiązania 
sieciowe; 

- transfer wiedzy i technologii między podmiotami wchodzącymi w skład klastra. 
Wymiana ma prowadzić do wzrostu innowacyjności oferowanych wyrobów i usług; 

- wspólne projekty i infrastruktura; 

- tworzenie silnej marki regionalnej. 

 park naukowo-technologiczny – instytucja wspierająca transfer wiedzy i technologii 
pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
przedsiębiorstwami i rynkami oraz zapewniająca przedsiębiorstwom wysokiej jakości 
infrastrukturę. Głównym celem funkcjonowania parków naukowo-technologicznych 
jest wspomaganie  innowacyjności oraz współpracy nauki z biznesem. 
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  parki przemysłowe – obejmują przede wszystkim tereny po likwidowanych 
i restrukturyzowanych zakładach przemysłowych. Celem powstania parków 
przemysłowych jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz przystosowanie jej 
do nowej działalności gospodarczej.  

 

Czynniki lokalizacji przemysłu 

Do głównych czynników lokalizacji przemysłu należą: 

- dostęp do bazy surowcowej i źródeł energii elektrycznej,  

- zasoby siły roboczej,  

- dogodne powiązania transportowe; 

- bliskość rynku zbytu, 

- niskie koszty prowadzenia działalności (np. możliwość skorzystania z ulg 
podatkowych). 

Poszczególne czynniki mają różne znaczenie dla konkretnych branż i gałęzi 
przemysłu. 

Ważnym miejscem lokalizacji przemysłu surowcochłonnego np. hutnictwa są porty 
morskie. Dotyczy to szczególnie krajów, które potrzebne surowce importują drogą 
morską (np. Japonia). Poza tym huty lokowane są w pobliżu miejsc wydobycia rud, 
w przypadku żelaza – również w zagłębiach węglowych (koks produkowany z węgla 
kamiennego stanowi wkład do wielkich pieców, w których wytapia się tzw. surówkę), 
a w przypadku produkcji aluminium pierwotnego (tzn. z boksytów) ze względu na 
bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną – w sąsiedztwie dużych 
elektrowni. Produkcja aluminium wtórnego, ze złomu, nie jest tak energochłonna 
i lokowana była głównie w portach morskich, do których surowiec mógł być 
dostarczany różnymi środkami transportu. 

Przemysł spożywczy i włókienniczy korzystał z produkcji rolniczej, w związku z tym 
był częściowo determinowany specjalizacją produkcji rolnej w danym regionie. 
W przypadku znacznej części produkcji spożywczej decydującym czynnikiem lokalizacji 
była bliskość rynku zbytu, ale w niektórych przypadkach, np. cukrowni opartych na 
przerobie buraków cukrowych, lokalizacja była związana z głównymi obszarami upraw. 
W przypadku przemysłu włókienniczego lokalizacja była związana przede wszystkim 
z zasobami siły roboczej i kosztami pracy, a w następnej kolejności – z uprawą w danym 
regionie roślin włóknodajnych lub hodowlą owiec. 

W wyniku globalizacji oraz zwiększania się kosztów produkcji w krajach wysoko 
rozwiniętych (głównie w wyniku wymogów związanych z ochroną środowiska, 
bezpieczeństwem pracy i poziomem wynagrodzeń) lokalizacja przemysłu przenoszona 
jest na wschód, przede wszystkim do Azji Południowej i Wschodniej. Proces ten 
rozpoczął się w latach 60. XX wieku. W tym regionie pierwszym krajem, który zaczął się 
dynamicznie rozwijać, była Japonia, a następnie podobną drogą poszły: Singapur, 
Hongkong Tajwan i Korea Południowa (tzw. azjatyckie tygrysy). Kraje te zaliczają się 
obecnie do grupy najlepiej rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym na 
świecie. Do szybko rozwijających się państw Azji dołączyły później Malezja, Tajlandia, 
Indonezja, Filipiny i Chiny (Fierla 2005). Chiny stały się światową potęgą przemysłową, 
a ich udział w globalnym zatrudnieniu w przemyśle w pierwszej dekadzie XXI wieku 
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przekroczył 1/3 (Wróbel 2017). O konkurencyjności krajów azjatyckich zadecydowały 
duże zasoby taniej i bardzo zdyscyplinowanej siły roboczej oraz znaczne nakłady 
inwestycyjne. Produkowane tam wyroby przeznaczone są w znacznej części na rynek 
europejski i amerykański. Przenoszenie przemysłu do Azji powoduje: 

  koncentrację produkcji w zakładach przemysłowych niespełniających norm ochrony 
środowiska i w efekcie wywołuje wzrost globalnej emisji zanieczyszczeń; 

  coraz większe uzależnienie gospodarki europejskiej i amerykańskiej od importu 
towarów z państw azjatyckich, w tym totalitarnych Chin gdzie ulokowana jest znaczna 
część światowego przemysłu; 

  zwiększenie zapotrzebowania na transport towarów (głównie drogą morską) i ludzi 
(głównie drogą powietrzną), a to z kolei wpływa na wzrost oddziaływania transportu 
na środowisko (najbardziej negatywny wpływ mają transport lotniczy i drogowy); 

  wspieranie rozwoju państw totalitarnych tj. Chiny, gdzie powszechnie łamane są 
podstawowe prawa człowieka. 

Niektóre państwa, chcąc przyciągnąć inwestorów, tworzą obszary, na terenie których 
obowiązują ulgi podatkowe (np. specjalne strefy ekonomiczne), albo które wyposażone 
są w nowoczesną infrastrukturę techniczną i zaplecze naukowo-badawcze (parki 
technologiczne).  

 

Wydobycie i międzynarodowy handel wybranymi surowcami 

W strukturze towarowej handlu międzynarodowego bardzo ważną rolę odgrywają 
surowce energetyczne, tj. ropa naftowa i jej przetwory, gaz ziemny i węgiel kamienny. 
Istotne znaczenie mają także rudy metali, zwłaszcza żelaza i miedzi. Rozmieszczenie 
surowców na świecie jest nierównomierne, co powoduje konieczność ich transportu na 
znaczne odległości. 

Najbardziej zasobne w surowce energetyczne są: Kanada, Rosja, Kazachstan i kraje 
regionu Zatoki Perskiej. W Europie, gdzie zapotrzebowanie jest dość duże, większość 
krajów musi importować tego typu surowce, wyjątkiem jest jedynie Norwegia (tab. 1. 
ryc. 1.). Stany Zjednoczone należą do czołówki krajów pod względem wydobycia 
surowców energetycznych (udział w światowym wydobyciu wynosił: 22% gazu, 21% 
ropy i 9% węgla), pomimo to nie zaspokaja to w pełni ich olbrzymiego zapotrzebowania. 
Chiny, pomimo że mają około 50% udziału w światowym wydobyciu węgla i ponad 4% 
w wydobyciu ropy i gazu, także są jednym z większych importerów surowców 
energetycznych (ryc. 1.). Wynika to z olbrzymiego zapotrzebowania generowanego 
przez dynamicznie rozwijający się przemysł. 

Największe złoża rud żelaza posiadały: Ukraina, Rosja, Brazylia, Kanada, Chiny, 
Australia, Indie, Stany Zjednoczone, Wenezuela, Republika Południowej Afryki, Szwecja 
i Mauretania. Z czego udział ponad 10% w światowym wydobyciu miały: Chiny, 
Australia i Brazylia. Złoża rud miedzi znajdowały się w: Chile, Chinach, Peru, Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Zambii, Indonezji, Kongo, Rosji, Kanadzie, Meksyku, 
Kazachstanie, Polsce, Brazylii i Iranie. Prawie 30% udziału w światowym wydobyciu rud 
miedzi miało Chile. Warto wspomnieć, że rudy miedzi zawierają często także inne cenne 
metale, w tym srebro i złoto. Natomiast największe złoża boksytów, zawierających 
związki aluminium, były w: Australii, Chinach, Brazylii, Indiach, Gwinei, Indonezji i na 
Jamajce. Ponad 1/3 wydobycia boksytów pochodziła z Australii (tab. 2, ryc. 2). 
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W Europie rudy żelaza wydobywa się na Ukrainie (Zagłębie Krzyworoskie) i w Szwecji 
(Kiruna), rudy miedzi w Polsce (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy), a boksyty na 
Węgrzech, w Grecji, Bośni i Hercegowinie. 

 

Okręgi przemysłowe i technopolie na świecie 

W krajach wysokorozwiniętych dominują zrestrukturyzowane okręgi surowcowe 
oraz okręgi w obszarach metropolitalnych i dużych portach morskich. Rozmieszczenie 
głównych okręgów i ośrodków przemysłu przetwórczego (poza spożywczym 
włókienniczym i elektronicznym) zaprezentowano na ryc. 3.  

Coraz większego znaczenia nabierają technopolie, gdzie koncentruje się przemysł 
wysokiej techniki i powiązany z nim sektor usług. Technopolie znajdowały się przede 
wszystkim w Stanach Zjednoczonych – 18, Japonii – 8 i w Europie Zachodniej (Francja – 
5, Niemcy – 3, Wielka Brytania – 2, Szwecja, Finlandia, Austria, Węgry, Włochy 
i Portugalia – po 1). Ponadto w Kanadzie i Malezji – po 2 oraz w Indiach, Singapuzer, 
Korei Południowej, Izraelu – po 1. W Afryce, Ameryce Łacińskiej i Australii nie było 
żadnej technopolii (ryc. 4). Istotne znaczenie w rozwoju nowoczesnych technologii 
miały także parki naukowo-technologiczne. Były zlokalizowane w większości 
rozwiniętych państw świata. Natomiast parki stanowiące centra zaawansowanych 
technologii o największym znaczeniu znajdowały się w Rosji i Chinach – po 4, 
w Kanadzie, Australii i na Tajwanie – po 2 oraz po 1 we Włoszech, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Tajlandii. 

 

Przemysł w Polsce 

W Polsce funkcjonowały dwa duże okręgi przemysłowe zlokalizowane w miejscu 
związanym z bazą surowcową. Były to: 

 Górnośląski Okręg Przemysłowy wraz z Rybnickim Zagłębiem Węglowym, oparty 
pierwotnie na dużych złożach węgla kamiennego, a także rud cynku i ołowiu. Stanowi 
największe skupisko ludności i działalności przemysłowej w kraju. Cechuje go 
rozwinięty przemysł ciężki – górnictwo i hutnictwo. Ze względu na wyczerpywanie się 
złóż wiele kopalni zostało zamkniętych, ograniczona została także działalność 
hutnicza, natomiast rozwinął się przemysł motoryzacyjny (m.in. fabryki samochodów 
osobowych w Gliwicach i Tychach).  

 Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) oparty był na wydobyciu 
i przetwórstwie rud miedzi prowadzonych przez państwowy koncern KGHM Polska 
Miedź z siedzibą w Lubinie. Posiadał on kopalnie w okolicach Polkowic, zakłady 
wzbogacania rud i produkcji koncentratu w Lubinie oraz huty w Legnicy, Głogowie 
i Orsku. Jest to jedyny polski koncern o znaczeniu globalnym. 

Poza tym przemysł koncentrował się w aglomeracjach miejskich Warszawy, Poznania 
i Wrocławia oraz w innych dużych miastach. Ponadto funkcjonowały jeszcze zagłębia 
węglowe (węgla kamiennego – lubelskie oraz brunatnego: bełchatowskie, konińskie, 
turoszowskie), jednak nie posiadały one rozwiniętych innych gałęzi przemysłu.  

Do 2026 r. funkcjonują na terenie Polski tzw. Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Są 
to obszary, na których stosuje się ulgi podatkowe i inne formy wsparcia dla 
inwestujących tam przedsiębiorców. SSE funkcjonują w Polsce od 1995 r. Obecnie jest 
ich 14, ale obejmują obszary położone w ponad 420 gminach (ryc. 5). Tworzenie 
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różnego rodzaju stref przemysłowych oraz konkurencja pomiędzy gminami w zakresie 
ściągania inwestorów spowodowały rozproszenie przestrzenne przemysłu. 

Poza specjalnymi strefami ekonomicznymi funkcjonowały także inne obszary 
przeznaczone pod działalność przemysłową i usługową (ryc. 6), na terenie których 
zapewniono korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości (np. wyposażenie w 
odpowiednią infrastrukturę). Były to parki przemysłowe i naukowo-technologiczne. 
Było także wiele inicjatyw klastrowych. Najlepiej działał klaster przemysłu lotniczego 
„Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie. 
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MATERIAŁY POMOCNICZE 

 

Tab. 1. Państwa o największym udziale w światowym wydobyciu głównych 
surowców energetycznych w 2018 r. 

Surowiec 
Udział w 

światowym 
wydobyciu 

Liczba 
państw 

Państwa 

Ropa 
naftowa 

ponad 
10% 

3 
Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, 

Rosja 
5,0–

9,9% 
2 

Kanada, Irak 

2,0–
4,9% 

8 
Iran, Chiny, ZEA, Kuwejt, Brazylia, 

Meksyk, Nigeria, Kazachstan 

1,0–
1,9% 

9 
Norwegia, Katar, Wenezuela, Angola, 

Algieria, Wielka Brytania, Oman, Libia, 
Kolumbia 

Gaz 
ziemny 

ponad 
10% 

2 
Stany Zjednoczone, Rosja 

5,0–
9,9% 

1 
Iran 

2,0–
4,9% 

7 
Kanada, Katar, Chiny, Australia, Norwegia, 

Arabia Saudyjska, Algieria 

1,0–
1,9% 

11 
Indonezja, Malezja, ZEA, Turkmenistan, 

Egipt, Uzbekistan, Nigeria, Meksyk, Wielka 
Brytania, Argentyna, Tajlandia 

Węgiel 
kamienny 

i 
brunatny 

ponad 
10% 

2 
Chiny, Indie 

5,0–
9,9% 

3 
Stany Zjednoczone, Indonezja, Australia,  

2,0–
4,9% 

2 
Rosja, RPA 

1,0–
1,9% 

2 
Kazachstan, Kolumbia 

ZEA – Zjednoczone Emiraty Arabskie, RPA – Republika Południowej Afryki 

… – najwięksi eksporterzy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rankingi na portalu Inżynieria.pl. 2019, 
https://inzynieria.com/wpisy/branzy/rankingi/8; Rocznik Statystyki Międzynarodowej 
2019, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-
statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyki-miedzynarodowej-
2019,10,7.html. 
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Ryc. 1.  Zaspokojenie zapotrzebowania na główne surowce energetyczne (węgiel, 
ropę i gaz) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyki…, dz. cyt. Rankingi na 
portalu Inżynieria.pl; Atlas geograficzny. Gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2016. 

 

Tab. 2. Państwa mające największy udział w światowym wydobyciu wybranych 
surowców mineralnych 

Surowi
ec 

Państwa 

Rudy 
żelaza 

Chiny, Australia, Brazylia, Indie, Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone, 
Kanada, Szwecja, Wenezuela, RPA, Mauretania 

Rudy 
miedzi 

Chile, Chiny, Peru, Stany Zjednoczone, Australia, Zambia, Indonezja, 
Kongo, Rosja, Kanada, Meksyk, Kazachstan, Polska, Brazylia, Iran 

Boksyt
y  

Australia, Brazylia, Chiny, Gwinea, Jamajka, Indie, Rosja, Wenezuela, 
Kazachstan, Indonezja 

RPA – Republika Południowej Afryki 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kądziołka, Świat w liczbach 2008/2009, 
Warszawa 2008; B. Zawadzki, Cena miedzi za gram na największych giełdach, Comparic, 
2017, https://comparic.pl/cena-miedzi-za-gram-notowania-kurs-miedzi/. 
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Ryc. 2. Najwięksi producenci głównych surowców metalicznych (rudy żelaza i miedzi, 
boksyty) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Świat w liczbach…, dz. cyt.; B. Zawadzki, 
Cena miedzi…, dz. cyt.; Atlas geograficzny…, dz. cyt. 
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Ryc. 3. Główne ośrodki i okręgi przemysłowe na świecie oraz występujące w nich gałęzie przemysłu przetwórczego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Skrzypczak, Geografia ekonomiczna z rozszerzoną geografią fizyczną, Warszawa 2002; 
Atlas geograficzny…, dz. cyt. 
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Ryc. 4. Technopolie i centra zaawansowanych technologii na świecie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Atlas geograficzny…, 2015; Atlas geograficzny… 2016.
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Ryc. 5. Gminy w Polsce, na terenie których znajdowały się Specjalne Strefy 
Ekonomiczne, oraz lokalizacja terminali kontenerowych w 2016 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o realizacji ustawy… 2016; 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   15 
 

Ryc. 6. Gminy w Polsce, na terenie których znajdowały się parki przemysłowe 
i technologiczne oraz lokalizacja terminali kontenerowych w 2017 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. 
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MATERIAŁ DO DYSKUSJI  
I PYTANIA KONTROLNE DLA UCZNIÓW 

 

Quiz z geografii przemysłu w Polsce  

 

Co łączy te miejscowości? 

Miejscowość Odpowiedź 

Olsztyn, Dębica przemysł oponiarski 

Dąbrowa Górnicza, Kraków, Warszawa 
kombinaty hutnicze koncernu 

Arcelor Mittal 

Kostrzyn, Świecie, Kwidzyn, Ostrołęka 
przemysł celulozowo-

papierniczy 

Bielsko-Biała, Tychy Fiat 
produkcja 

samochodów 
osobowych 

Poznań, Września, Polkowice 
Volkswag

en 

Gliwice Opel 

Mielec, Świdnik, Rzeszów, Krosno przemysł lotniczy 

Płock, Gdańsk, Trzebinia rafinerie ropy naftowej 

Rejowiec, Ożarów, Działoszyn, Górażdże, 
Opole, Bielany, Chełm 

cementownie 

Głogów, Legnica, Orsk huty miedzi 

Częstochowa, Ostrowiec Świętokrzyski 
huty żelaza o pierwotnej 

lokalizacji surowcowej (w pobliżu 
złóż rud żelaza) 

Bydgoszcz, Nowy Sącz, Wrocław, Poznań, 
Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Chorzów 

produkcja taboru kolejowego 

Mława, Tczew produkcja telewizorów 

Wronki, Wrocław, Łódź, Radomsko produkcja AGD 

Kozienice, Połaniec, Opole, Rybnik, Łaziska 
Górne, Gryfino,  

największe elektrownie  
na węgiel kamienny 

Bełchatów, Bogatynia, Pątnów największe elektrownie  
na węgiel brunatny 

Olkusz, Bukowno, Miasteczko Śląskie 
wydobycie i przetwórstwo rud 

cynku i ołowiu 

Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów, Bańska-Niżna geotermia 

Żywiec, Tychy, Poznań, Brzesko, Elbląg, 
Białystok, Sierpc, Łomża i in. 

browary 
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Police, Włocławek, Puławy, Tarnów, 
Kędzierzyn-Koźle, Lubań, Gdańsk, Szczecin 

zakłady chemiczne – produkcja 
nawozów sztucznych 

Brzeg Dolny, Oświęcim, Sochaczew, Płock 
przemysł chemiczny – produkcja 

włókien sztucznych 

Poznań, Warszawa, Starogard Gdański przemysł farmaceutyczny 

Kłodawa, Bochnia kopalnie soli 

Łubiana, Bolesławiec produkcja ceramiki użytkowej 

Goleniów, Lubawa, Wielbark 
produkcja mebli – Swedwood 

(IKEA) 

Barnówko, Kamień Pomorski, Dębno, 
Drezdenko, Karlino 

wydobycie ropy naftowej 

 

 

Pytania: 

1. Jakie czynniki zadecydowały o położeniu elektrowni: Adamów, Pątnów, 
Kozienice, Połaniec? 

2. Jakie są negatywne skutki przenoszenia produkcji z Europy do Chin? 

 

Odpowiedzi: 

1. Adamów, Pątnów – bliskość kopalni węgla brunatnego; Kozienice, Połaniec – 
bliskość rzeki Wisły (woda potrzebna m.in. do chłodzenia) 

2. wzrost bezrobocia, uzależnienie od importu towarów przemysłowych, większe 
zapotrzebowanie na transport – zwiększenie wpływu transportu na środowisko; 
koncentracja produkcji w zakładach przemysłowych niespełniających norm 
ochrony środowiska = wzrost globalnej emisji zanieczyszczeń. 
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2. WPŁYW TRANSPORTU NA ROZWÓJ  DZIAŁALNOŚCI  
     GOSPODARCZEJ 

 

 

1. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie obejmuje treści zawarte w podstawie programowej dla szkoły 
podstawowej w punkcie XI.6.: „Identyfikuje związki między przebiegiem autostrad 
i dróg ekspresowych a lokalizacją przedsiębiorstw przemysłowych, centrów 
logistycznych i handlowych w obszarze metropolitalnym Wrocławia oraz związki 
między transportem morskim a lokalizacją inwestycji przemysłowych i usługowych na 
przykładzie Trójmiasta”. 

Głównym celem opracowania jest przedstawienie lokalizacji infrastruktury 
logistycznej oraz rozmieszczenia dużych obiektów przemysłowych i handlowych 
w Polsce na tle głównych szlaków transportowych. W pracy zawarto także podstawowe 
definicje różnych rodzajów obiektów logistycznych i handlowych. Opracowanie 
powstało przede wszystkim na podstawie własnych badań naukowych autora oraz 
informacji publikowanych przez krajowych zarządców dróg i sieci kolejowej. 
Wykorzystano także wyniki analizy zagospodarowania terenu na podstawie 
OpenStreetMap. 

W ostatniej części niniejszego opracowania znalazły się materiały do 
wykorzystania przez nauczyciela podczas lekcji, w tym materiał graficzny, 
obrazujący omawiane zagadnienia, oraz zestaw pytań i odpowiedzi, który może 
posłużyć do dyskusji podczas lekcji lub jako zadanie domowe dla uczniów. 

 

2. Opis zagadnienia  

Przebieg głównych korytarzy transportowych w Polsce 

Polska ze względu na swoje położenie w Europie Środkowej oraz nizinne 
ukształtowanie terenu jest krajem tranzytowym, przez który przebiegają multimodalne 
korytarze transportowe (co najmniej dwie gałęzie transportu – kolej i droga – 
prowadzące równolegle do siebie, choć czasem przez różne miejscowości). Największe 
znaczenie mają następujące szlaki: 

a) zachód – wschód 

  Berlin (Niemcy), Poznań i Warszawa (Polska), Mińsk (Białoruś), Moskwa (Rosja) – 
droga międzynarodowa nr E30 (w Polsce to krajowa A2, tzw. Autostrada Wolności) 
i linia kolejowa E20; 
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  Drezno (Niemcy), Wrocław, Katowice i Kraków (Polska), Lwów, Kijów i Charków 
(Ukraina) – droga międzynarodowa nr E40 (w Polsce to krajowa A4) i linia kolejowa 
E30; 

b) północ – południe  

  Gdańsk, Bydgoszcz/Toruń, Łódź, Częstochowa, konurbacja górnośląska (Polska), 
Ostrawa (Czechy), Wiedeń (Austria) – droga międzynarodowa nr E75 (w Polsce to 
krajowa A1, tzw. Autostrada Bursztynowa) i linia kolejowa CE65; 

  Świnoujście, Szczecin, Gorzów Wlkp./Kostrzyn, Legnica/Wrocław (Polska), Praga 
(Czechy) – droga międzynarodowa nr E65 (w Polsce to krajowa S3) i linia kolejowa 
CE59. 

Na ryc. 1. przedstawiono główne linie kolejowe i drogi o znaczeniu 
międzynarodowym oraz wybrane ważniejsze drogi krajowe z uwzględnieniem ich 
statusu. Ponadto zaznaczono główne rejony koncentracji infrastruktury logistycznej. 

Główne węzły autostradowe w Polsce, gdzie przecinają się wymienione wyżej szlaki 
drogowe, to: 

 Łódź Północ (koło Strykowa) – autostrady A1 i A2; 

 Gliwice Sośnica w konurbacji górnośląskiej – autostrady A1 i A4; 

 Legnica – autostrada A4 i droga szybkiego ruchu S3; 

 Jordanowo (koło Świebodzina) – autostrada A2 i droga szybkiego ruchu S3; 

 Konotopa (Warszawa) – początek autostrady A2 oraz obwodnica Warszawy S8 
(północna) i S2 (południowa). 

Natomiast najważniejsze węzły kolejowe o międzynarodowym znaczeniu to: 
Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań i Rzepin. 

Dla gospodarki Polski największe znaczenie mają szlaki południkowe łączące porty 
morskie w Gdańsku i Gdyni z centralną i południową częścią kraju. 

 

Infrastruktura logistyczna 

Wyróżnić można kilka podstawowych obiektów infrastruktury logistycznej, które 
służą przede wszystkim do przeładowywania, sortowania i magazynowania towarów: 

  terminal przeładunkowy – wyposażony jest w odpowiednią infrastrukturę do 
przeładunku towarów z jednego środka transportu na inny. Na terenie terminalu 
możliwe jest również czasowe składowanie ładunków. Ze względu na położenie 
wyróżniamy terminale: w portach morskich i śródlądowych, kolejowe i lotnicze. 
Terminale możemy również podzielić ze względu na specjalizację w przeładunku 
określonego towaru lub jednostek ładunkowych. Jednym ze specjalistycznych 
terminali są terminale intermodalne, w tym kontenerowe, służące do przeładunku tzw. 
kontenerów wielkich (morskich); 

  centrum logistyczne – obejmuje m.in.: terminal intermodalny, powierzchnie 
magazynowe i biurowe, posterunek celny i punkt obsługi pojazdów (Kisperska-Moro, 
Krzyżaniak 2009). Istotne znaczenie ma dostęp do kilku gałęzi transportu, przede 
wszystkim do kolei (patrz tab. 1.); 
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  centrum magazynowe – obejmuje powierzchnie magazynowe i biurowe, zarządzane 
przez dewelopera przemysłowego i dzierżawione różnym podmiotom. Głównym 
czynnikiem lokalizacji jest położenie w pobliżu dużych aglomeracji miejskich (bliskość 
rynku zbytu) oraz przy głównych drogach (patrz tab. 1.); 

  centrum dystrybucyjne – zespół magazynów obsługujących daną sieć handlową (patrz 
tab. 1.). 

W Polsce funkcjonowały dwa centra logistyczne – Śląskie Centrum Logistyczne 
w Gliwicach (konurbacja górnośląska) i CLIP w Swarzędzu koło Poznania – oraz kilkaset 
centrów magazynowych zlokalizowanych w największych miastach (Warszawa, 
Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin) oraz gminach: zachodniej części 
aglomeracji warszawskiej, zachodniej i południowej części aglomeracji poznańskiej, 
południowej części aglomeracji wrocławskiej, wschodniej części konurbacji 
górnośląsko-zagłębiowskiej, w Gliwicach, w Strykowie (skrzyżowanie autostrad A1 
i A2), Piotrkowie Trybunalskim (skrzyżowanie A1 i S8) oraz w mniejszym stopniu 
w Bielsku-Białej, Bydgoszczy i okolicach Torunia (ryc. 3.). Centra magazynowe 
nastawione były w większości na obsługę wyłącznie transportem drogowym, a jedynie 
nieliczne posiadały dostęp do kolei (Bocheński 2018).  

 

Transportowe czynniki lokalizacji przemysłu 

Lokalizacja niektórych zakładów przemysłowych jest uwarunkowana kosztami 
transportu surowców i półproduktów. Dotyczy to zwłaszcza takich branż jak np.: huty, 
cementownie, cukrownie. Dlatego zwłaszcza hutnictwo lokowane było w pobliżu miejsc 
wydobycia rud metali lub w przypadku żelaza – w zagłębiach węglowych (koks 
produkowany z węgla stanowi wkład do tzw. wielkich pieców, w których wytapia się 
surówkę żelaza). Robiono to, aby uniknąć transportu dużej masy towarowej na większe 
odległości i przez to obniżyć koszty produkcji.  

Częstą lokalizacją przemysłu były także ośrodki portowe. Jeśli potrzebne surowce nie 
występowały w kraju i trzeba było je importować z zagranicy, a zwłaszcza z innych 
kontynentów, dostarczano je wówczas drogą morską do nabrzeża zakładu. Nie 
potrzebny był wówczas przeładunek na środki transportu lądowego. Przykładami są 
m.in. wszystkie huty w Japonii, niektóre rafinerie i zakłady chemiczne. 

Lokalizacja największego w Polsce kombinatu metalurgicznego – Huty Katowice 
w Dąbrowie Górniczej – związana z położeniem w zagłębiu węglowym, natomiast ruda 
żelaza pochodzi z Zagłębia Krzyworoskiego na Ukrainie. Dla sprawnego zaopatrzenia tej 
huty w rudę żelaza wybudowano szerokotorową linię kolejową (Linia Hutnicza 
Szerokotorowa – LHS) do granicy z Ukrainą w okolicy Hrubieszowa.  

W krajach byłego ZSRR, w tym na Ukrainie, tory są o 8,5 cm szersze, dlatego na 
granicy pociągi muszą być przeładowywane. Podobne rozwiązanie zastosowano na 
Słowacji, w przypadku huty w Haniskach koło Koszyc.  

W miastach portowych w Polsce powstały zakłady chemiczne (Police, Szczecin, 
Gdańsk). Posiadały własne nabrzeża przeładunkowe, a drogą morską dostarczane były 
surowce do produkcji – przede wszystkim fosforyty, które musiały być importowane. 
W Gdańsku powstała także rafineria ropy naftowej – pierwotnie zaopatrywana 
w surowiec drogą morską, obecnie połączona także z systemem międzynarodowych 
ropociągów.  
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Obiekty handlowe i ich lokalizacja 

Podstawowe obiekty handlowe to sklepy i hurtownie. Sklepy dzieli się m.in. na mało- 
oraz średnio- i wielkopowierzchniowe. Większe sklepy to zazwyczaj sieciowe markety 
samoobsługowe, wśród których wyróżniamy:  

  dyskont – cechuje go stosunkowo mała różnorodność towarów i niskie ceny. Część 
asortymentu sprzedawana jest pod własnymi markami. Są to sieci sklepów oferujące 
głównie produkty żywnościowe oraz podstawowe kosmetyki i domowe środki 
czystości (w Polsce największymi są Biedronka i Lidl) oraz oferujące produkty 
niespożywcze (w Polsce to np.: Rossman – drogeria, Decathlon – sportowy, czy Action). 
Dyskonty spożywcze lokowane są najczęściej w pobliżu dużych osiedli 
mieszkaniowych; 

  megamarket – sklep specjalistyczny o dużej powierzchni np. ze sprzętem RTV i AGD 
(w Polsce to np. Media Markt), artykułami budowlanymi i wyposażenia wnętrz 
(np. Castorama, Leroy Merlin, IKEA) lub z artykułami sportowymi. Lokowane są często 
na obrzeżach miast, w miejscach, do których można dogodnie dojechać samochodem – 
zwłaszcza w przypadku dużych marketów budowlanych i sklepów z wyposażeniem 
wnętrz. Sklepy te często funkcjonują także w obrębie centrów handlowych; 

  supermarket – sklep wielkopowierzchniowy oferujący głównie produkty 
żywnościowe i chemię gospodarstwa domowego (w Polsce to np. Kaufland, Carrefour); 

  hipermarket – wielki sklep o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. 
Stanowi połączenie zasad sprzedaży supermarketu, sklepu dyskontowego i hurtowni 
(w Polsce to np. Auchan, Carrefour, Tesco). Lokowane najczęściej na obrzeżach miast 
z zapewnionym dogodnym dojazdem samochodem. 

Obecnie ważnym elementem infrastruktury handlowej są centra handlowe – są to 
obiekty, w których pod jednym dachem znajdują się liczne placówki handlowe 
i usługowe. Lokowane są w centrach miast, gdzie przyjmują formę 
kilkukondygnacyjnych galerii handlowych (np. Kaskada i Galaxy w Szczecinie), 
natomiast na obrzeżach obiekty te są zwykle niższe – jedno- lub dwukondygnacyjne 
(np. Ster w Szczecinie). 

Rozmieszczenie obiektów handlu detalicznego związane jest z rozmieszczeniem 
ludności. Najwięcej sklepów jest w największych miastach. Niektóre sklepy 
specjalistyczne mają swoje placówki jedynie w największych polskich miastach, 
np. IKEA posiada w Polsce tylko 11 sklepów w 10 miastach, a kolejny sklep jest 
w budowie. Wszystkie znajdują się na peryferiach miast, często przy obwodnicach lub 
ważnych drogach wylotowych. 

Wszystkie duże obiekty handlowe nastawione są w dużej części na klientów 
zmotoryzowanych, dlatego lokalizowane są w miejscach z dobrym dojazdem 
samochodem oraz posiadają duże parkingi – w przypadku dyskontów parkingi są 
zazwyczaj niewielkie, a jeśli dany sklep ulokowany jest np. na dużym osiedlu 
mieszkaniowym, to część klientów przychodzi pieszo. Natomiast położone w centrach 
miast galerie handlowe posiadają duży parking i jednocześnie umożliwiają dobry dojazd 
komunikacją miejską. Obiekty te generują zatem duże potoki ruchu samochodowego, co 
zwiększa zatłoczenie miejskich dróg i zanieczyszczenie środowiska (spaliny, hałas). 
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MATERIAŁY POMOCNICZE 

 

Poniżej zamieszczone są materiały przeznaczone do wykorzystania podczas 
omawiania tematu na lekcji przez nauczyciela.  

 
Materiał graficzny 
Ryc. 1. Infrastruktura transportu lądowego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ryc. 2. Główne korytarze transportowe w Polsce 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie map publikowanych przez PKP PLK 
i GDDKiA oraz OpenStreetMap. 
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Tab. 1. Różnice pomiędzy wybranymi obiektami infrastruktury logistycznej 

Obiekt Magazyny Biura 
Terminal 

intermodalny 

Liczba 
korzystających 

przedsiębiorstw  

centrum 
logistyczne 

tak tak tak wielu najemców 

centrum 
magazynowe 

tak tak - wielu najemców 

centrum 
dystrybucyjne 

tak tak - jeden właściciel 

Źródło: opracowanie własne. 

 

PROBLEMY DO DYSKUSJI 

Pytania: 

1) W jakim celu wybudowano Linię Hutniczą Szerokotorową? 

2) Jakie zakłady przemysłowe są lokowane w miastach portowych i dlaczego? 

3) Gdzie jest najwięcej centrów magazynowych w Polsce i dlaczego? 

4) Czym charakteryzują się centra logistyczne, ile jest ich w Polsce i gdzie są 
zlokalizowane? 

5) Gdzie znajdują się najważniejsze węzły autostradowe w Polsce? 

 

 

Odpowiedzi: 

1. Aby usprawnić transport rudy żelaza z Ukrainy do Huty Katowice. Wcześniej 
przewozy wymagały przeładunku surowca na granicy. 

2. Rafinerie, zakłady chemiczne, huty – lokowane są w portach ze względu na 
konieczność importu surowców drogą morską.  

3. W obrębie aglomeracji miejskich: warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej, 
wrocławskiej, poznańskiej, szczecińskiej oraz konurbacji górnośląsko-
zagłębiowskiej i trójmiejskiej. O lokalizacji decyduje bliskość dużych rynków 
zbytu i położenie przy głównych drogach. 

4. Centra logistyczne posiadają terminal intermodalny i charakteryzują się 
szerokim zakresem usług. W Polsce są dwa – w Gliwicach i Swarzędzu koło 
Poznania. 

5. Stryków (węzeł Łódź Północ) – A1 i A2, Świebodzin (węzeł Jordanowo) – A2 i S3, 
Gliwice (węzeł Gliwice Sośnica) – A1 i A4 oraz Warszawa (węzeł Konotopa) – A2, 
S2 i S8. 
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Spis materiałów źródłowych 
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2. Encyklopedia Zarządzania, 
https://mfiles.pl/pl/index.php/Centrum_handlowe, dostęp: 01.2020. 

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, https://www.gddkia.gov.pl/, 
dostęp: 01.2020. 

4. Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, Poznań 2009. 
5. OpenStreetMap, https://www.openstreetmap.org/, dostęp: 01.2020. 
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Tadeusz Bocheński  
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

3. TRANSPORT JAKO KRWIOOBIEG GOSPODARKI 
 
 

1. WPROWADZENIE 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje treści zawarte w następujących punktach podstawy 
programowej z geografii dla szkół licealnych i techników:  

  XII.4. Przedstawia zalety i wady różnych rodzajów transportu oraz charakteryzuje 
uwarunkowania ich rozwoju w wybranych państwach świata, w tym w Polsce; 

  XIII.6. Ocenia wpływ transportu na warunki życia ludności i środowisko przyrodnicze; 
  XV.12. Analizuje przyczyny zmian i zróżnicowanie sieci transportu w Polsce, wskazuje 

główne węzły oraz terminale transportowe i przedstawia ich znaczenie dla gospodarki 
kraju. 

Wykorzystano badania naukowe autora oraz aktualne dane statystyczne i materiały 
Fundacji Pro Kolej. Ze względu na odmienną specyfikę transportu pasażerskiego 
i towarowego omówiono je osobno. Zwrócono szczególną uwagę na transport 
intermodalny jako najbardziej rozwijający się segment przewozów towarowych. 

W ostatniej części opracowania znalazły się materiały do wykorzystania przez 
nauczyciela podczas lekcji, w tym: autorskie schematy i mapy, obrazujące omawiane 
zagadnienia, infografiki opracowane przez Fundację Pro Kolej, a także zestaw pytań 
i  odpowiedzi, który może posłużyć do dyskusji podczas lekcji lub jako zadanie domowe 
dla uczniów, oraz wskazówki gdzie można znaleźć więcej danych i informacji na 
omawiany temat. 

 
2. Opis zagadnienia  

Znaczenie transportu w gospodarce 
 

Sprawnie funkcjonujący system transportu stanowi podstawę rozwoju 
gospodarczego danego kraju. Można zatem powiedzieć, że system transportowy stanowi 
krwiobieg gospodarki, gdyż dzięki niemu możliwe jest przemieszczanie towarów 
i pasażerów analogicznie jak w układzie krwionośnym, który umożliwia 
m.in. rozprowadzanie substancji odżywczych w organizmach zwierząt.  

W warunkach globalizacji kluczowego znaczenia nabrały przewozy 
międzykontynentalne. Sprawne połączenia komunikacyjne mają wielkie znaczenie 
w obsłudze światowego handlu, zwłaszcza, że produkcja koncentruje się obecnie w Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a konsumpcja (zużywanie) różnego rodzaju dóbr 
jest największa w Europie i Ameryce Północnej. 
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Podział środków transportu 
  

Wybór środka transportu uwarunkowany jest: dostępem do danego środka 
transportu, odległością przewozu, oczekiwanym czasem przewozu i kosztem transportu. 
Ze względu na swoją specyfikę osobno wyodrębniono środki transportu pasażerskiego 
(osobowego) i towarowego. 

Transport pasażerski dzielimy na indywidualny i zbiorowy. Do indywidualnych 
środków transportu zalicza się przede wszystkim środki transportu drogowego, 
tj. samochód osobowy oraz motocykl, skuter, motorower, rower i in.. Natomiast 
transport zbiorowy obejmuje zróżnicowaną grupę środków transportu, które można 
podzielić ze względu na ich zasięg przestrzenny i gałąź na (ryc. 1): 
a) miejski i aglomeracyjny 
  szynowy – kolej miejska, metro, tramwaj; 
  drogowy – trolejbusy i autobusy; 

b) pozamiejski 
  kolejowy – pociągi zestawione ze składów wagonowych (lokomotywa + wagony 

różnego typu) lub z zespołów trakcyjnych;  
  drogowy – autokary; 
  lotniczy – samoloty pasażerskie; 
  wodny – promy morskie i rzeczne, różnego typu statki pasażerskie (np. wodoloty, 

katamarany, wycieczkowce).  
W transporcie towarowym przyjmuje się podział gałęziowy transportu, a dodatkowo 

wyróżnia się transport multimodalny (ryc. 2): 
  morski – statki towarowe różnej wielkości przeznaczone do transportu 

poszczególnych grup towarowych, np. tankowce, gazowce, chemikaliowce, 
rudowęglowce, kontenerowce, samochodowce; 

  wodny śródlądowy – barki rzeczne i ich zestawy wraz z pchaczami, podobnie jak 
statki morskie są dostosowane do transportu poszczególnych grup towarowych; 

  rurociągowy – stanowią sieci rur wraz z przepompowniami lub tłoczniami. 
Poszczególne sieci przeznaczone są do transportu wyłącznie jednego rodzaju towaru, 
głównie ropy naftowej (ropociągi) i jej przetworów oraz gazu ziemnego (gazociągi), 
a także do transportu chemikaliów na mniejsze odległości. Ponadto sieci rur używane 
są powszechnie w gospodarce komunalnej do transportu: wody pitnej (wodociągi), 
gorącej pary wodnej do celów grzewczych (ciepłociągi) i ścieków (kanalizacja); 

  kolejowy – pociągi towarowe zestawione są z co najmniej jednej lokomotywy oraz 
wagonów towarowych – różne typy wagonów przeznaczone są do przewozu 
poszczególnych grup ładunkowych; 

  drogowy – samochody ciężarowe różnej wielkości i tzw. zestawy drogowe złożone 
z ciągnika i naczepy (potocznie nazywane tirami1), część z nich dostosowana jest do 
przewozu konkretnych towarów, np. cysterny; 

  lotniczy – samoloty transportowe do przewozu tzw. ładunków drobnicowych 
najczęściej o wysokiej wartości lub szybko psujących się. 
 
 
 

                                                 
1
 TIR – międzynarodowa konwencja celna z 14 listopada 1975 r. dotycząca przewozu towarów samochodami 

ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca uprościć procedury na przejściach granicznych 

i w urzędach celnych. 
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Ponadto wyróżniamy transport multimodalny – jest to przewóz towarów lub 
pasażerów z wykorzystaniem co najmniej dwóch gałęzi transportu podczas jednej 
podróży. Szczególną formą tego rodzaju przewozów towarowych jest transport 
intermodalny – przemieszczanie towarów z wykorzystaniem dwóch lub więcej środków 
transportu (ryc. 5) w jednej i tej samej jednostce ładunkowej, bez przeładunku towaru 
przy zmianie rodzaju transportu (Terminology on… 2001). Do obsługi  transportu 
intermodalnego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura w postaci specjalistycznych 
terminali. Jednostkami intermodalnymi są m.in.: kontenery, naczepy i nadwozia 
wymienne oraz pojemniki ACTS (ryc. 3). Najpopularniejsze są jednak kontenery, 
a wielkość przewozu liczona jest w TEU – jednostka ta odpowiada jednemu kontenerowi 
20-stopowemu (ryc. 4). Konteneryzacja rozpoczęła się w latach 60. XX wieku od 
przewozów wojskowych na potrzeby Armii Stanów Zjednoczonych. Obecnie większość 
tzw. przesyłek drobnicowych, w tym wyroby wysoko przetworzone są transportowane 
na duże odległości w kontenerach. 

Do obsługi transportu niezbędna jest infrastruktura liniowa, tj. drogi, linie kolejowe, 
kanały, oraz punktowa, tj. porty morskie i rzeczne, lotniska i porty lotnicze, stacje 
kolejowe, terminale przeładunkowe i centra logistyczne. 

Terminal przeładunkowy – obiekt infrastruktury logistycznej wyposażony 
w odpowiednią infrastrukturę do przeładunku towarów z jednego środka transportu na 
inny. Na terenie terminalu możliwe jest również czasowe składowanie ładunków. Ze 
względu na położenie wyróżniamy terminale w portach morskich i śródlądowych, 
kolejowe (nazywane też suchymi portami) i lotnicze (tzw. cargo). Terminale możemy 
również podzielić ze względu na specjalizację w przeładunku określonego towaru lub 
jednostek ładunkowych. Jednymi ze specjalistycznych terminali są terminale 
intermodalne, w tym kontenerowe, służące do przeładunku tzw. kontenerów wielkich 
(morskich). 

Centrum logistyczne – obiekt infrastruktury logistycznej, obejmujący m.in.: terminal 
intermodalny, powierzchnie magazynowe i biurowe, posterunek celny i punkt obsługi 
pojazdów (Kisperska-Moro, Krzyżaniak 2009). 

Wielkość przewozów w transporcie mierzona jest na dwa sposoby według: 
a) liczby przewiezionych pasażerów lub masy przewiezionych towarów, 
b) wykonanej pracy przewozowej mierzonej w pasażerokilometrach lub 

tonokilometrach. 
 
Charakterystyka poszczególnych środków transportu ze szczególnym 

uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i warunki życia 
 

a) Zajętość terenu (ryc. 6)2: 
  dwukierunkowa droga dla rowerów o dużej przepustowości zajmuje pas terenu 

o szerokości około 2–3 m; 
  magistralna dwutorowa i zelektryfikowana linia kolejowa zajmuje pas terenu 

o szerokości około 12 m; 
  droga ekspresowa z dwoma jezdniami (po dwa pasy ruchu na każdej z jezdni) wraz 

z poboczami i pasem rozgraniczającym zajmuje pas terenu o szerokości 30–40 m; 

                                                 
2
 Obliczenia własne na podstawie rozporządzenia MTiGM (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430) oraz informacji 

o powierzchni lotnisk w Polsce.  
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  port lotniczy o przepustowości 1 mln pasażerów rocznie zajmuje powierzchnię 
około 3 km2 (300 ha). Natomiast największy port lotniczy świata – Atlanta 
Hartsfield–Jackson w Stanach Zjednoczonych – o przepustowości ponad 120 mln 
pasażerów rocznie zajmuje powierzchnię ponad 15,3 km2 (1528 ha) (Januszek, 
Wójtowicz 2019). 

b) Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez transport to głównie emisja gazów 
cieplarnianych i hałasu. Ślad węglowy, mierzony wielkością emisji CO2, 
poszczególnych środków transportu wynosił (za: dane fundacji Pro Kolej i Allianz pro 
Schiene; ryc. 7): 
  pociąg pasażerski około 60 g CO2 na każdy pasażerokilometr, a pociąg towarowy 

około 20 g CO2 na każdy tonokilometr; 
  statek towarowy około 33 g CO2 na każdy tonokilometr; 
  samochód osobowy około 141 g CO2  na każdy pasażerokilometr, a samochód 

ciężarowy 96 g CO2 na każdy tonokilometr; 
  samolot pasażerski około 205 g CO2 na każdy pasażerokilometr. 

c) Bezpieczeństwo ludzi mierzone poprzez ryzyko wypadku komunikacyjnego (za: dane 
fundacji Pro Kolej i Allianz pro Schiene; ryc. 8): 
  w pociągu wskaźnik zabitych to 0,05 a rannych 2,3 na 1 mld pasażerokilometrów; 
  w autobusie wskaźnik zabitych wynosi 0,18, a rannych 77,6, natomiast 

w przypadku samochodu osobowego odpowiednio 2,62 i 260,1. 
d) Żywotność taboru: 

  tabor kolejowy – około 30 lat z możliwością modernizacji i dalszej eksploatacji, 
  samoloty i statki morskie – około 30 lat, 
  tabor autobusowy – około 15 lat. 

e) Pozostałe zalety i wady poszczególnych środków transportu:  
  transport lotniczy ma znaczną przewagę pod względem czasu przewozu na duże 

odległości. Jednocześnie wymaga nieraz długich dojazdów na lotniska, które 
położone są na obrzeżach miast lub nawet kilkadziesiąt kilometrów od miasta, które 
ma obsługiwać; 

  transport drogowy jest najbardziej elastyczny, w przewozach 
wewnątrzkontynentalnych umożliwia przewozy bezpośrednie (tzw. drzwi-drzwi). 
Jednocześnie jego rozwój prowadzi do coraz większego zatłoczenia na drogach 
(kongestia) i zajmowania przestrzeni pod infrastrukturę drogową i parkingi. 
Samochody, zwłaszcza napędzane silnikami diesla, przyczyniają się do zwiększenia 
smogu; 

  transport wodny jest powolny, ale stosunkowo tani. Stanowi on podstawę 
towarowych przewozów międzykontynentalnych; 

  transport kolejowy umożliwia stosunkowo szybkie przemieszczanie dużej masy 
towarowej lub dużej liczby pasażerów. 

Podsumowując zebrane informacje, można stwierdzić, że transport lotniczy jest 
najmniej ekologiczny głównie ze względu na jego olbrzymią energochłonność. 
Natomiast transport drogowy jest najbardziej niebezpieczny, zwłaszcza podróże 
samochodem osobowym (tab. 1.). Transport drogowy ma także znaczący udział w emisji 
gazów cieplarnianych, sięgający 20–30%. Natomiast kolej w UE odpowiedzialna była za 
emisję na poziomie 1–3% (Badya 2010). Rozwój kolei i transportu intermodalnego 
wpisuje się zatem w politykę transportową i klimatyczną Unii Europejskiej. 
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Rozwój transportu na świecie 
 

Najlepszym wskaźnikiem rozwoju infrastruktury transportowej umożliwiającym 
porównania międzynarodowe i regionalne jest gęstość sieci transportowej. Wskaźnik 
ten był uwarunkowany poziomem rozwoju gospodarczego danego państwa i regionu 
oraz gęstością jego zaludnienia. Dlatego też największe nasycenie infrastrukturą 
transportową jest w Europie i niektórych państwach wschodniej Azji. Sieć kolejowa 
w Czechach osiągnęła 11,9 km/100 km2, w Belgii 11,8, w Luksemburgu 10,6, 
w Szwajcarii 9,8, a w Niemczech 9,4. Natomiast pod względem gęstości sieci drogowej 
w Europie przodowały: Holandia – 413 km/100km2, Węgry – 228 i Francja – 199. Na 
Bliskim Wschodzie najgęstszą siecią kolejową dysponował Izrael (5,5 km/100 km2), 
a w Azji – Japonia (4,4 km/100 km2) i Korea Południowa (3,7 km/100 km2). Japonia 
posiadała także najgęstszą sieć drogową wśród państw Azji – 335 km/100 km2. 
Natomiast w Ameryce infrastruktura transportowa była najbardziej rozwinięta 
w Stanach Zjednoczonych – gęstość sieci kolejowej wyniosła 2,5, a drogowej – 72,8 
km/100 km2. Najrzadsza sieć kolejowa była w Afryce – jedynie w RPA przekroczyła 1,5 
km/100 km2 (Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2019). 

Rozwój transportu wpływa negatywnie na środowisko geograficzne, m.in. przez: 
zajmowanie przestrzeni i emisję zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. 
Wzrastający konsumpcjonizm wraz z niedorozwojem czy wręcz upadkiem transportu 
publicznego w niektórych krajach powodują wzrost motoryzacji indywidualnej. 
W Stanach Zjednoczonych do upadku transportu publicznego doprowadziły koncerny 
produkujące samochody. Jest to jedyny wysokorozwinięty kraj na świecie z tak ubogą 
ofertą w zakresie transportu publicznego. Dobrze rozwinięte jest jedynie lotnictwo. 
W Unii Europejskiej do krajów o niewystarczająco rozwiniętym systemie transportu 
publicznego należy Polska. Ograniczenie transportu publicznego w Polsce nastąpiło po 
transformacji ustrojowo-gospodarczej. Problem ten dotyczy obszarów położonych poza 
dużymi miastami i aglomeracjami miejskimi. Obecnie Polska ma jeden z najwyższych 
wskaźników motoryzacji w Europie oraz na jej terenie znajduje się największe miasto 
w Europie, do którego nie dojeżdżają pociągi pasażerskie – Jastrzębie Zdrój (ponad 90 
tys. mieszkańców). 

 
Infrastruktura transportu w Polsce 
 

Rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej (m.in. budowa nowych 
i rozbudowa istniejących portów lotniczych, budowa całej sieci nowych dróg 
ekspresowych i autostrad oraz modernizacja głównych linii kolejowych) i logistycznej 
(m.in. terminale intermodalne i centra magazynowe) w Polsce nastąpił dopiero po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej. Wcześniej istniały jedynie krótkie odcinki dróg 
najwyższej kategorii oraz jedna nowoczesna linia kolejowa – wybudowana w latach 70. 
XX w. Centralna Magistrala Kolejowa Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie. Widoczna jest 
wyraźna przewaga inwestycji drogowych nad kolejowymi. W efekcie sieć kolejowa, 
która została ukształtowana w większości przed pierwszą wojną światową, 
w niektórych miejscach nadal pozostaje niedopasowana do współczesnych potrzeb (ryc. 
9 i 10), a wieloletnie zaniedbania i niedoinwestowanie powodują, że kolej z trudem 
konkuruje z transportem drogowym. 

Podstawowe informacje o infrastrukturze transportowej w Polsce w 2018 r. (tab. 2.): 
a) infrastruktura liniowa (Transport… 2019): 

  424 564 km dróg publicznych, w tym 19 403 km dróg krajowych (1637 km autostrad 
i 2077 km dróg ekspresowych); 
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  19 235 km czynnych linii kolejowych; 
  3336 km eksploatowanych dróg wodnych, ale większość o bardzo niskiej klasie 

żeglowności; 
  2483 km głównych rurociągów do przetłaczania ropy naftowej i produktów 

naftowych (w tym ropociąg Przyjaźń). 
b) infrastruktura punktowa: 

  15 portów lotniczych: Warszawa Okęcie, Kraków Balice, Gdańsk Rębiechowo, 
Katowice-Pyrzowice, Wrocław Strachowice, Warszawa-Modlin, Poznań Ławica, 
Rzeszów Jasionka, Szczecin-Goleniów, Lublin-Świdnik, Bydgoszcz Szwedarowo, Łódź 
Lublinek, Olsztyn-Mazury, Zielona Góra-Babimost, Radom Sadków – kolejność według 
liczby obsłużonych pasażerów (Liczba obsłużonych… 2019); 

  29 portów morskich, w tym 9 obsługujących przeładunki towarów: Gdańsk, Gdynia, 
Świnoujście, Szczecin, Police, Kołobrzeg, Darłowo, Elbląg, Stepnica – kolejność według 
wielkości przeładunków (Bocheński 2015); 

  39 terminali kontenerowych, w tym 5 w portach morskich: Gdańsk, Gdynia – 2, 
Szczecin i Świnoujście, największe lądowe terminale tego typu znajdują się 
w Sławkowie, Łodzi, Kutnie i Gliwicach (Bocheński 2018); 

  2 centra logistyczne (Gliwice, Swarzędz pod Poznaniem) i kilkaset centrów 
magazynowych zlokalizowanych głównie w rejonie: Warszawy, Łodzi i Piotrkowa 
Trybunalskiego, konurbacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej, Wrocławia, Poznania 
i konurbacji Trójmiejskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   33 
 

MATERIAŁY POMOCNICZE 

 
Materiał graficzny 
Ryc. 1. Podział gałęziowy transportu pasażerskiego 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
Ryc. 2. Podział gałęziowy transportu towarowego. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
Ryc. 3. Podział jednostek ładunkowych w transporcie intermodalnym. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc. 4. Standardowy kontener morski 20-stopowy (1 TEU) 

 
Źródło: Allegro, przykładowa oferta sprzedaży kontenerów. 
 
Ryc. 5. Schemat łańcucha transportu intermodalnego. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   35 
 

 

Tab. 1. Zalety i wady różnych rodzajów transportu – podsumowanie 

Rodzaj transportu drogowy kolejowy wodny 
 
powietrzny 
 

Bezpieczeństwo  
jako ryzyko wypadku 

bardzo 
duże 

bardzo 
małe 

małe małe 

Zanieczyszczanie 
środowiska 

duże małe małe 
bardzo 
duże 

Zajętość terenu 
bardzo 
duża 

mała mała duża 

Czas przejazdu* długi* krótki* 
bardzo 

długi 
bardzo 

krótki 

Bezpośredniość 
przejazdu/przewozu* 

wysoka średnia niska niska 

Komfort – możliwość 
odpoczynku lub pracy w 
podróży 

niski 
bardzo 

wysoki 
wysoki średni 

* Uzależniony od stopnia rozwoju i parametrów infrastruktury, a w przypadku dróg – 
także od ich zatłoczenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji publikowanych przez fundację 
Pro Kolej i obliczenia własne dotyczące zajętości terenu pod infrastrukturę 
transportową. 

 
 
 
Ryc. 6. Wykorzystanie przestrzeni w transporcie 

 
Źródło: opracowanie fundacji Pro Kolej. 
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Ryc. 7. Ślad węglowy w transporcie 

 
Źródło: opracowanie fundacji Pro Kolej i Allianz pro Schiene. 
 
 
 
Ryc. 8. Ryzyko śmierci i obrażeń w wypadkach komunikacyjnych 

 
Źródło: opracowanie fundacji Pro Kolej i Allianz pro Schiene 
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Ryc. 9. Transport pasażerski w Polsce – wybrane zagadnienia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji publikowanych przez: ULC, 

PKP IC, GDDKiA. 
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Ryc. 10. Transport towarowy w Polsce – wybrane zagadnienia 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: niepublikowanych danych PKP PLK, 

danych z generalnego pomiaru ruchu publikowanych przez GDDKiA oraz Bocheński 
2018. 
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Tab. 2. Infrastruktura transportowa w Polsce – charakterystyka 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Transport. Wyniki działalności w 2018 r., 

GUS oraz Bocheński 2015, 2018. 
 
Aktualne dane dotyczące transportu w Polsce można znaleźć w rocznikach 

statystycznych transportu publikowanych przez GUS pt. Transport. Wyniki działalności 
oraz na oficjalnych stronach instytucji: 
 Urząd Transportu Kolejowego, https://www.utk.gov.pl/ 
 Urząd Lotnictwa Cywilnego, https://www.ulc.gov.pl 
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, https://www.gddkia.gov.pl/ 
 Fundacja Pro Kolej, http://www.prokolej.org/pl/infografiki 
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PYTANIA  
 
Pytania: 
1. Jakie znasz środki transportu pasażerskiego a jakie – towarowego? 
2. Wyjaśnij na czym polega transport multimodalny i intermodalny. 
3. Omów dwie trasy (lądową i morską), którą towary z Chin są transportowane do 

Polski. Pokaż te trasy na mapie. 
4. Jaki środek transportu jest najbardziej ekologiczny i bezpieczny? Uzasadnij 

dlaczego. 
5. Wytłumacz, z czego wynika gęstość sieci kolejowej w poszczególnych częściach 

Polski. 
6. Jakie znasz porty morskie w Polsce? 
7. Z jakich środków transportu korzystasz w drodze do szkoły? 

 
Odpowiedzi: 

1. Transport pasażerski to np.: rower, samochód osobowy, autobus, pociąg 
pasażerski, prom, samolot; transport towarowy to np.: samochód ciężarowy, 
pociąg towarowy, statek towarowy, rurociąg, samolot transportowy. 

2. Transport multimodalny polega na wykorzystaniu co najmniej dwóch środków 
transportu w jednym łańcuchu transportowym, np. statek i pociąg. Oprócz 
samego przewozu obejmuje także przeładunek z jednego środka transportu na 
drugi. Szczególnym przypadkiem tego rodzaju transportu jest transport 
intermodalny, w przypadku którego przeładowuje się całą jednostkę ładunkową, 
np. kontener, w którym znajduje się dany towar. Transport ten umożliwia 
wykorzystanie zalet różnych gałęzi transportu na poszczególnych odcinkach 
trasy. 

3. Trasa lądowa za pośrednictwem kolei prowadzi przez Rosję i Białoruś, po drodze 
na granicy chińsko-rosyjskiej i białorusko-polskiej następuje przeładunek ze 
względu na różne szerokości torów (w byłym ZSRR tory są szersze). Trasa 
morska prowadzi przez Ocean Indyjski, Morze Czerwone, Kanał Sueski, Morze 
Śródziemne, kanał La Manche, Morze Północne i Bałtyckie. Bezpośrednie 
połączenie morskie funkcjonuje do Gdańska, skąd towary są rozwożone 
transportem lądowym. Towar może również być przeładowany, 
np. w niemieckim Bremenhaven i przypłynąć do Szczecina. Transport drogą 
lądową trwa średnio o połowę krócej niż drogą morską. 

4. Najbezpieczniejszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu jest pociąg. 
Ślad węglowy pociągu, czyli emisja CO2 w przeliczeniu na pracę przewozową, jest 
2,3 razy mniejszy niż samochodu osobowego i 3,4 razy mniejszy niż samolotu. 
Wynika to ze znacznie mniejszej energochłonności kolei. Ponadto infrastruktura 
kolejowa zajmuje stosunkowo mało terenu. Natomiast ryzyko śmierci w wyniku 
wypadku komunikacyjnego pasażera pociągu jest prawie 60-krotnie mniejsze niż 
jadącego samochodem osobowym.  

5. Zróżnicowanie gęstości sieci kolejowej w Polsce wynika z: granic państwowych 
przed pierwszą wojną światową, kiedy powstała większość linii kolejowych, oraz 
ze stopnia uprzemysłowienia poszczególnych regionów. Najbardziej 
rozbudowana sieć kolejowa powstała na terenach ówczesnych Prus, a najrzadsza 
– na terenie Królestwa Polskiego należącego do Imperium Rosyjskiego. 
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Dodatkowo rozwój przemysłu ciężkiego na Górnym Śląsku przyczynił się do 
powstania w tym regionie bardzo gęstej sieci kolejowej.  

6. Porty morskie w Polsce – duże porty handlowe podstawowego znaczenia: 
Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście; port przemysłowy – Police; małe porty 
towarowe: Kołobrzeg, Darłowo, Elbląg, Stepnica, Ustka; porty rybackie 
i żeglarskie: Trzebież, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Mrzeżyno, Dźwirzyno, 
Rowy, Łeba, Władysławowo, Hel, Jastarnia, Puck, Kąty Rybackie, Krynica Morska, 
Nowa Pasłęka, Frombork, Tolkmicko, Suchacz. 

7. Pytanie otwarte. 

 
Quiz z geografii transportu Polski 
 
Co łączy te miejscowości? 

Nazwa miejscowości Odpowiedź 
Stryków, Gliwice, Krzyżowa skrzyżowanie autostrad 
Grzechotki, Bezledy drogowe przejścia graniczne z Rosją 
Kuźnica, Bobrowniki, Kukuryki, Terespol drogowe przejścia graniczne 

z Białorusią 
Dorohusk, Zosin, Hrebenne, Krokowa, 

Medyka 
drogowe przejścia graniczne 

z Ukrainą 
Grodzisk Mazowiecki, Włoszczowa, 

Zawiercie  
Centralna Magistrala Kolejowa 

Gdynia, Bydgoszcz, Zduńska Wola, Herby, 
Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów 

Magistrala Węglowa 

Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, Szczecin najważniejsze porty morskie 
Gliwice, Swarzędz centra logistyczne 
Okęcie*, Balice*, Rębiechowo, Pyrzowice największe porty lotnicze 

* dzielnica miasta 
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4. BRZEG MORSKI. PROCESY NATURALNE I WPŁYW      
     DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA 
      (pogadanka i wycieczka terenowa) 

 

  

WPROWADZENIE 

  

Zagadnienie obejmuje treści zawarte w punkcie II podstawy programowej z geografii 
dla szkół podstawowych:  

II. Krajobrazy Polski: wysokogórski (Tatry), wyżynny (Wyżyna Krakowsko-
Częstochowska), nizinny (Nizina Mazowiecka), pojezierny (Pojezierze Mazurskie), 
nadmorski (Pobrzeże Słowińskie), wielkomiejski (Warszawa), miejsko-przemysłowy 
(Wyżyna Śląska), rolniczy (Wyżyna Lubelska). Uczeń: 

II.7. Przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku 
działalności człowieka (krajobraz nadmorski); 

oraz w punkcie V zakresu rozszerzonego podstawy programowej dla szkół 
ponadpodstawowych: 

V. Dynamika procesów geologicznych i geomorfologicznych: najważniejsze 
wydarzenia w dziejach Ziemi, minerały, geneza i wykorzystanie skał, procesy 
rzeźbotwórcze i ich efekty (wietrzenie, erozja, transport, akumulacja, ruchy masowe), 
odkrywka geologiczna. Uczeń: 

V.6. Wykazuje wpływ czynników przyrodniczych i działalności człowieka na 
grawitacyjne ruchy masowe i podaje sposoby zapobiegania im oraz minimalizowania ich 
następstw; 

V.7. Przedstawia przykłady ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu 
wynikające z budowy geologicznej podłoża, rzeźby i grawitacyjnych ruchów masowych; 

V.8. Analizuje podczas zajęć w terenie odkrywkę geologiczną i wnioskuje na jej 
podstawie o przeszłości geologicznej obszaru. 
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OPIS ZAGADNIENIA 
 

Morze Bałtyckie jest płytkim morzem szelfowym o bardzo urozmaiconej linii 
brzegowej. Jednak na jego południowym wybrzeżu występują głównie dwa typy 
brzegów: niski brzeg wydmowy i wysoki brzeg klifowy. Specyfika południowych 
wybrzeży Bałtyku wynika z przeszłości geologicznej tego obszaru. Wysokie brzegi 
klifowe, zbudowane z glin, iłów i piasków, występują tam, gdzie w wyniku działalności 
lądolodu utworzyły się wysoczyzny morenowe. Pomiędzy nimi, na obszarach płaskich, 
utworzyły się mierzeje zbudowane z materiału piaszczystego, na których wykształciły 
się wydmy, tworząc brzeg wydmowy. Profile poprzeczne brzegów wydmowego 
i klifowego różnią się od siebie. Brzeg wydmowy jest niski, połogi, przeważnie 
charakteryzuje się szeroką plażą. Łagodnie opada do morza, przez co tworzy bardzo 
dobre warunki dla turystyki i kąpieli morskich (ryc. 1).  

 

  

Ryc. 1. Brzeg wydmowy. Zdjęcie lotnicze (fot. P. Domaradzki) i schematyczny profil 
(Encyklopedia geograficzna Świata, tom VII) 

 

Brzeg klifowy charakteryzuje wysokie, strome zbocze, wąska plaża i strome 
podbrzeże. Może być to groźne dla turystów, gdyż w bliskiej odległości od brzegu potrafi 
być głęboko (ryc. 2). Materiał budujący wybrzeże również różni się w zależności od typu 
brzegu. Na brzegu wydmowym piasek jest drobny i miękki, natomiast na brzegu 
klifowym ziarna piasku są grubsze i często możemy spotkać również żwir, kamienie, 
a nawet olbrzymie głazy, które zostały przyniesione przez lądolód. 
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Ryc. 2. Brzeg klifowy. Zdjęcie lotnicze (fot. P. Domaradzki) i schematyczny profil 
(Encyklopedia geograficzna Świata, tom VII) 

 

Zarówno na wybrzeżu wydmowym, jak i klifowym, w pewnej odległości od 
brzegu możemy spotkać rewy. Mają one kształt wydłużonych wałów, które biegną 
wzdłuż brzegu. Gdy wchodzimy do morza, podbrzeże łagodnie opada i coraz głębiej 
zanurzamy się w wodzie. Jednak, gdy będziemy poruszać się dalej, to zacznie robić się 
płycej. Jesteśmy na rewie. Jeśli będziemy szli dalej w stronę morza, to znowu zrobi się 
głębiej. Na wybrzeżu południowego Bałtyku najczęściej możemy zaobserwować dwie 
rewy, miejscami może występować ich więcej, jednak znajdują się tak głęboko pod 
wodą, że nie możemy już na nich stanąć (ryc. 1).  

Podczas kąpieli w morzu możemy znaleźć się w strefie oddziaływania bardzo 
niebezpiecznego zjawiska – tzw. prądu wstecznego, od anglojęzycznej nazwy rip current 
określanego też jako prąd rozrywający.  Przy wietrze skierowanym prostopadle do 
brzegu w czasie silnego falowania, kiedy fale załamują się nad rewami, następuje 
chwilowe spiętrzenie wody pomiędzy brzegiem a wałami rewowymi i tworzy się prąd 
powrotny (wsteczny), skierowany w stronę otwartego morza (ryc. 3). Jest on na tyle 
silny, że powoduje przerwanie wałów rewowych, stąd nazwa – prąd rozrywający. Jeżeli 
ktoś znajdzie się w obrębie działania takiego prądu, może zostać porwany i wyniesiony 
w morze daleko od brzegu. Gdy tak się stanie, nie należy walczyć z prądem, gdyż wtedy 
szybko stracimy siły i  możemy utonąć. Trzeba się uspokoić i płynąć z prądem. Gdy 
poczujemy, że prąd słabnie, należy odpłynąć ale nie prosto do brzegu, tylko równolegle 
do brzegu i dopiero po pewnym czasie skierować się w stronę plaży. 
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Ryc. 3. Możliwość ucieczki z prądu rozrywającego (www.satbaltyk.pl) 

 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki szacuje się, że każdego roku ponad 100 
utonięć i 80% akcji ratowniczych przeprowadzanych jest z powodu oddziaływania 
prądów rozrywających. Aby uświadomić, jak duże zagrożenie, nawet na Bałtyku, mogą 
stanowić prądy rozrywające oraz jak należy się zachować i co zrobić, gdy znajdziemy się 
w obrębie prądu, warto pokazać uczniom filmy dostępne w serwisie Youtube: Jak 
przeżyć prąd rozrywający? (https://www.youtube.com/watch?v=nU9sQvaXPmY) oraz 
Jak zauważyć prąd rozrywający? (https://www.youtube.com/watch?v=a9acGuB3ENE). 

Ukształtowana w wyniku działalności lądolodu i rozwoju Bałtyku rzeźba 
wybrzeża podlega ciągłym zmianom wskutek oddziaływania różnorodnych czynników, 
głównie meteorologicznych, hydrologicznych i antropogenicznych. Wśród czynników 
meteorologicznych największe znaczenie w kształtowaniu wybrzeży mają wiatr, 
temperatura i opady. W wyniku oddziaływania wiatru generowane jest falowanie oraz 
przemieszczany jest materiał piaszczysty, z którego budowane są rewy, plaże i wydmy. 
Natomiast intensywne opady i ujemne temperatury przyczyniają się do niszczenia 
brzegu, gdyż mogą powodować uruchomienie procesów stokowych niszczących 
szczególnie strome zbocza klifów. Największą rolę w przebudowie brzegu 
południowego Bałtyku odgrywają czynniki hydrologiczne, w szczególności gwałtowne 
zmiany poziomu wody oraz falowanie i prądy morskie. W okresach spokoju w wyniku 
ich oddziaływania materiał piaszczysty uniesiony z dna przez fale przemieszczany jest 
wzdłuż brzegu i następnie osadzany w innym miejscu, powodując odbudowę podbrzeża 
i brzegu. Natomiast w czasie wezbrań sztormowych powodują one intensywne 
rozmywanie  

 

http://www.satbaltyk.pl/
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i niszczenie brzegu, które nazywamy abrazją, czyli niszczeniem brzegu w wyniku 
oddziaływania morza. W czasie sztormu, szczególnie gdy wiatr wieje z sektora 
północnego (NW, N, NE), masy wody są spiętrzane przy brzegu. Wtedy fale sztormowe 
dochodzą bliżej brzegu i powodują niszczenie podbrzeża i plaży oraz wydm i klifów. 
Efektem oddziaływania sztormu jest obniżona, czasami nawet o 1 m, plaża i rozmyte 
wydmy oraz obrywy i osuwiska na klifie (ryc. 4). Uruchomione w wyniku oddziaływania 
sztormu procesy stokowe mogą powodować obrywy, osuwiska i spływy 
powierzchniowe zarówno w czasie trwania sztormu, jak i w pewnym okresie po jego 
zakończeniu (ryc. 5). Z tego względu coraz częściej niszczenie brzegu określamy erozją – 
gdyż jest ono efektem oddziaływania wielu czynników, a nie tylko działalności morza.  

 

 

Ryc. 4. Zniszczenia brzegu w wyniku oddziaływania sztormu (fot. P. Domaradzki) 

 

Jak duża jest niszczycielska siła oraz jak niebezpieczny jest sztorm można zobaczyć 
na filmach zamieszczanych w serwisie Youtube: Styczniowy sztorm w Ustce zalewa 
apartamenty 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=HQBRsYUPI7U) lub Sztorm na 
Bałtyku (https://www.youtube.com/watch?v=Gw1-PuxuY_k). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQBRsYUPI7U
https://www.youtube.com/watch?v=Gw1-PuxuY_k
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Ryc. 5. Obryw klifu i osuwisko (fot. P. Domaradzki) 
 

Do czynników antropogenicznych oddziałujących w strefie brzegowej należy 
zaliczyć intensywny rozwój turystyczny i gospodarczy miejscowości nadmorskich, 
a szczególnie rozbudowę falochronów portowych w ujściach rzek oraz rozbudowę 
infrastruktury turystycznej poprzez budowę nowych hoteli i pensjonatów oraz barów 
i restauracji bezpośrednio na wydmie lub na koronie klifu. Niszczenie roślinności na 
wydmach i klifie, poprzez plażowanie i wydeptywanie ścieżek poza wyznaczonymi 
miejscami, również bardzo znacząco przyczynia się do niszczenia strefy brzegowej 
i powoduje konieczność zabezpieczenia brzegu.  

Aby zapobiec erozji brzegu i zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę (ryc. 6), taką 
jak latarnie morskie czy budynki mieszkalne, stosuje się różnego rodzaju zabiegi 
ochronne i budowle hydrotechniczne (ryc. 7). W podbrzeżu, równolegle do brzegu, 
buduje się progi podwodne, których zadaniem jest osłabienie energii falowania – czyli 
osłabienie siły sztormu. W podbrzeżu i na plaży, prostopadle do brzegu, budowane są 
ostrogi, które przechwytują materiał niesiony przez fale i przyczyniają się do odbudowy 
plaży, stanowiącej naturalne zabezpieczenie brzegu. U podnóża wydmy lub klifu, 
równolegle do brzegu, konstruowane są różnego rodzaju opaski, które osłabiają energię 
falowania i zabezpieczają brzeg przed rozmyciem. Negatywnym skutkom erozji plaży 
i wydmy lub klifu przeciwdziała się również, stosując tak zwane „miękkie” metody 
ochrony, wśród których najczęściej stosowane są sztuczne zasilanie oraz biologiczne 
umacniania brzegu. Sztuczne zasilanie polega na dostarczeniu materiału i odtworzeniu  
podbrzeża, plaży i wydmy z piasku pobranego najczęściej z dna morza. Metody 
biologiczne obejmują przede wszystkim sterowanie rozbudową wydm oraz regulację 
zboczy klifów. Przyrosty wydm uzyskuje się przez umieszczanie kratownic i płotków 
wydmotwórczych zatrzymujących piasek przemieszczany eolicznie, a stabilizację – 
przez nasadzanie traw i krzewów. Klify stabilizuje się za pomocą drenażu, a umacnia 
poprzez nasadzenia roślinności.  
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Ryc. 6. System umocnienia brzegu zabezpieczający latarnię morską na klifie 
w Niechorzu (fot. P. Domaradzki) 

 

 

Ryc. 7. Rodzaje budowli hydrotechnicznych i zabiegów ochronnych stosowanych na 
polskim wybrzeżu (Dudzińska-Nowak 2015) 

 

Należy jednak pamiętać, że budowle hydrotechniczne chroniące brzeg 
i infrastrukturę przed zniszczeniem, również stanowią czynnik antropogenicznego 
oddziaływania. Ich obecność na brzegu powoduje modyfikację naturalnych procesów 
i przyczynia się do wzmożonej erozji lub wymuszonej akumulacji w sąsiedztwie 
budowli. Jedyną metodą ochrony, która nie powoduje negatywnej reakcji brzegu 
w postaci erozji na sąsiednich odcinkach, jest sztuczne zasilanie.  
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Falochrony portowe i systemy ostróg zaburzają transport osadów przez fale, 
w efekcie czego po  doprądowej stronie konstrukcji następuje wymuszona akumulacja 
osadów. Materiał deponowany w podbrzeżu oraz wynoszony na plażę i wydmę 
przyczynia się znacząco do zabezpieczenia brzegu przed erozją, jednak równocześnie 
powoduje silne zapiaszczanie ujść rzecznych, co wymusza podejmowanie częstszych 
działań związanych z ich pogłębianiem. Wymuszona akumulacja może również stanowić 
znaczne utrudnienie dla turystów, ponieważ odcina plażę od dostępu do morza i tym 
samym uniemożliwia kąpiel (ryc. 8). Jednak znacznie większe zagrożenie dla brzegu 
stanowi niedobór osadów po zaprądowej stronie falochronu, gdyż przyczynia się do 
powstawania rozległych zatok erozyjnych, które mogą doprowadzić do zaniku plaży 
(ryc. 9). Przy dostatecznej ilości osadów w strefie brzegowej, najczęściej w pierwszym 
okresie po wybudowaniu ostróg, obserwowany jest przyrost i stabilizacja plaży, a erozja 
brzegu następuje jedynie w czasie silnych sztormów i w bezpośrednim sąsiedztwie 
konstrukcji. Jednak, przy niedostatku materiału w podbrzeżu, bardzo wyraźnie zaznacza 
się negatywny wpływ oddziaływania systemów ostróg, widoczny w postaci zatok 
erozyjnych na zakończeniu systemu ochrony, obejmujących nawet 4 km odcinki brzegu 
(ryc. 10). Bardzo niebezpieczne są również silne prądy i przegłębienia powstające 
w bezpośrednim sąsiedztwie falochronów i ostróg (ryc. 11). Oddziaływanie opasek na 
brzeg, wynikające ze sposobu rozpraszania energii falowania, zależy od ich konstrukcji. 
Najgroźniejsze w kontekście bezpieczeństwa brzegu zmiany generują ciężkie, betonowe 
budowle. Zatrzymują one erozję brzegu w miejscu ich posadowienia, ale powodują 
negatywne skutki w postaci głębokich zatok erozyjnych na skrzydłach budowli oraz 
rozmycie podbrzeża i znaczące obniżenie lub nawet zanik plaży bezpośrednio przed 
konstrukcją (ryc. 12).  

 

Ryc. 8. Wymuszona akumulacja pomiędzy falochronami a plażą spowodowała 
odcięcie plaży od morza i brak możliwości kąpieli 

 

Fot. J. Dudzińska-NowakDarłówko
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Ryc. 9. Zatoka erozyjna po zaprądowej stronie falochronów portowych 

 

 
Ryc. 10. Zatoka erozyjna powstała na zakończeniu grupy ostróg 

 
 

Niechorze Fot. J. Dudzińska-Nowak
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Ryc. 11. Niebezpieczne przegłębienia, prądy i wiry w pobliżu ostróg, progów 
i falochronów 

 

 

Ryc. 12. Zwężenie, obniżenie, a nawet całkowity zanik plaży na przedpolu opaski 

 

Rowy Fot. J. Dudzińska-Nowak

Fot. J. Dudzińska-NowakJarosławiec
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Aby uzmysłowić uczniom realne niebezpieczeństwa spowodowane obecnością 
budowli hydrotechnicznych na plaży, warto pokazać filmy umieszczone w serwisie 
YouTube: Wciąż wchodzą na falochrony. Zobacz czym to grozi 
(https://www.youtube.com/watch?v=hTQTtVHTl0c), Niebezpieczny Bałtyk ku 
przestrodze (https://www.youtube.com/watch?v=ySreJW6fotY), Ustka 2018. 
Niebezpieczne ostrogi (https://www.youtube.com/watch?v=wGZ6vzDzIUk), Sprawdź, co 
kryją falochrony (https://www.youtube.com/watch?v=XZW9RurNI8U), Trzęsacz 
falochron pułapka (https://www.youtube.com/watch?v=Z1Gs3D-4xiA). 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAGADNIENIA 

 Opis przykładowych zajęć 
 

Najlepszym sposobem realizacji omówionych zagadnień byłoby połączenie zajęć 
w klasie przeprowadzonych w formie pogadanki, z wykorzystaniem zamieszczonych 
w opracowaniu zdjęć, rysunków oraz filmów z serwisu YouTube, z wycieczką terenową 
np. do Międzyzdrojów, na wyspę Wolin, gdzie w bliskim sąsiedztwie występuje brzeg 
wydmowy i klifowy.  

Zróżnicowanie profili brzegu wydmowego i klifowego można omówić 
bezpośrednio na plaży, spacerując szlakiem pieszym czerwonym wzdłuż brzegu 
w kierunku wschodnim, najpierw wzdłuż brzegu wydmowego, a później klifowego, lub 
podziwiając brzeg z molo. Podczas omawiania profili brzegu wydmowego i klifowego 
należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie: wysokości wydmy i klifu (niski i wysoki brzeg), 
szerokości plaży (szeroka na brzegu wydmowym i wąska na brzegu klifowym) oraz 
materiału budującego plażę (drobnoziarnisty piasek na brzegu wydmowym oraz 
średnio i gruboziarnisty z domieszką żwiru, kamieni i głazów na brzegu klifowym).  

Na plaży, na wysokości przystani rybackiej znajdują się budowle hydrotechniczne 
– ostrogi, których zadaniem jest utrzymanie plaży zabezpieczającej urządzenia 
i budynki. W ich sąsiedztwie można omówić zagadnienia związane z erozją brzegu 
i wynikającą z niej koniecznością zabezpieczania brzegu za pomocą różnych budowli 
hydrotechnicznych (progów, ostróg i opasek) oraz zabiegów ochronnych (sztucznego 
zasilania plaży, drenażu klifów i nasadzeń roślinności). Należy zwrócić uwagę uczniów 
na ważną rolę, jaką odgrywa roślinność porastająca plażę, wydmy i klify w ochronie 
brzegu przed erozją oraz podkreślić fakt, że wszelkie nasadzenia wykonywane są 
ręcznie, a warunki bytowania roślin są bardzo trudne – nie należy ich niszczyć, wyrywać 
i deptać. Ważne jest również, aby zwrócić uwagę uczniów na niebezpieczeństwa 
wynikające z obecności budowli hydrotechnicznych w strefie brzegowej, takie jak prądy 
rozrywające oraz przegłębienia i wiry w sąsiedztwie konstrukcji umieszczonych 
w wodzie. 

Podczas pobytu w Międzyzdrojach warto odwiedzić najwyższe wzniesienie 
polskiego wybrzeża – wzgórze Gosań (95 m n.p.m.), z którego rozciąga się piękny widok 
na morze i klify. Na punkt widokowy trzeba dojechać autokarem, drogą nr 102 około 
4 km na północny wschód w kierunku Kołobrzegu. Ze wzgórza Gosań można 
obserwować wąską plażę pod klifem, przebieg wałów rewowych w podbrzeżu, a także 
zobaczyć z bliska skutki procesów stokowych zachodzących na zboczu klifu, takich jak 

https://www.youtube.com/watch?v=hTQTtVHTl0c
https://www.youtube.com/watch?v=ySreJW6fotY
https://www.youtube.com/watch?v=wGZ6vzDzIUk
https://www.youtube.com/watch?v=XZW9RurNI8U
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Gs3D-4xiA
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osuwiska, spływy powierzchniowe i obrywy. W kierunku zachodnim widoczna jest 
zabudowa polskich miejscowości nadmorskich – Międzyzdrojów, Świnoujścia – oraz 
niemieckich – Ahlbeck, Bansin i Heringsdorf. Przy dobrej widoczności w kierunku 
północno-zachodnim można zobaczyć latarnię morską Greifswalder Oie, a nawet wyspę 
Rugię.  

 

Materiały źródłowe 

1. Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R., Ochrona brzegów morskich, 
Gdańsk 1993. 

2. Dudzińska-Nowak J., Metody ochrony zachodniego wybrzeża Polski i ich wpływ 
na zmiany brzegu w latach 1938–2011, Szczecin 2015.  

3. Encyklopedia geograficzna Świata, t. VII Oceany i morza, red. A. Jelonek, 
Kraków 1997. 

4. Musielak S., Brzegi mórz i oceanów, w: Encyklopedia geograficzna Świata, t. VII 
Oceany i morza, red. A. Jelonek, Kraków 1997. 

 

Filmy z serwisu YouTube, dostęp: 28.02.2020: 

1. Jak przeżyć prąd rozrywający, 
https://www.youtube.com/watch?v=nU9sQvaXPmY. 

2. Jak zauważyć prąd rozrywający, 
https://www.youtube.com/watch?v=a9acGuB3ENE. 

3. Wciąż wchodzą na falochrony. Zobacz, czym to grozi 
https://www.youtube.com/watch?v=hTQTtVHTl0c. 

4. Niebezpieczny Bałtyk ku przestrodze, 
https://www.youtube.com/watch?v=ySreJW6fotY. 

5. Ustka 2018. Niebezpieczne ostrogi,  
https://www.youtube.com/watch?v=wGZ6vzDzIUk. 

6. Sprawdź co kryją falochrony, 
https://www.youtube.com/watch?v=XZW9RurNI8U. 

7. Trzęsacz falochron pułapka, https://www.youtube.com/watch?v=Z1Gs3D-
4xiA. 

8. Portal www.satbaltyk.pl, dostęp: 28.02.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nU9sQvaXPmY
https://www.youtube.com/watch?v=a9acGuB3ENE
https://www.youtube.com/watch?v=hTQTtVHTl0c
https://www.youtube.com/watch?v=ySreJW6fotY
https://www.youtube.com/watch?v=wGZ6vzDzIUk
https://www.youtube.com/watch?v=XZW9RurNI8U
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Gs3D-4xiA
https://www.youtube.com/watch?v=Z1Gs3D-4xiA
http://www.satbaltyk.pl/
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Joanna Dudzińska-Nowak 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku 

 

  

5. Z GÓRY WIDAĆ WIĘCEJ. 
     ZDJĘCIA SATELITARNE I LOTNICZE 
  

 

WPROWADZENIE  
 

Zagadnienie obejmuje treści zawarte w punktach I i XI podstawy programowej 
z geografii dla szkół podstawowych:  

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody 
prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia 
satelitarne, dane liczbowe oraz ich graficzna i kartograficzna prezentacja. Uczeń:  

I.1. Przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji 
geograficznej i  ocenia ich przydatność; 

I.6. Wykazuje przydatność fotografii i zdjęć satelitarnych do pozyskiwania informacji 
o środowisku geograficznym oraz interpretuje ich treść; 

XI. Relacje między elementami środowiska geograficznego na przykładzie wybranych 
obszarów Polski. Wpływ: sposobu zagospodarowania dorzecza na występowanie 
powodzi; warunków przyrodniczych (zasobów surowców mineralnych, wiatru, wód 
i usłonecznienia) i pozaprzyrodniczych na energetykę; rozwoju dużych miast na 
przekształcenia strefy podmiejskiej; procesów migracyjnych na strukturę wieku 
i zmiany w zaludnieniu obszarów wiejskich; przemian gospodarczych po 1989 r. na 
zmiany struktury zatrudnienia; transportu na rozwój działalności gospodarczej; 
walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego na rozwój turystyki. 
Uczeń: 

XI.7. Określa wpływ walorów przyrodniczych Pobrzeża Bałtyku oraz dziedzictwa 
kulturowego Małopolski na rozwój turystyki na tych obszarach. 

oraz w punktach I i XIV zakresu rozszerzonego podstawy programowej dla szkół 
ponadpodstawowych: 

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody 
prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia 
satelitarne, dane liczbowe oraz ich graficzna i kartograficzna prezentacja. Uczeń:  

I.6. Wykazuje przydatność fotografii i zdjęć satelitarnych do pozyskiwania informacji 
o środowisku geograficznym oraz interpretuje ich treść; 
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XIV. Zróżnicowanie krajobrazowe Polski: krajobraz wód powierzchniowych, 
bagienno-łąkowy, leśny, górski ponad granicą lasu, rolniczy – wiejski, podmiejski 
i rezydencjalny, małomiasteczkowy, wielkich miast, przemysłowy, górniczy, 
komunikacyjny. Uczeń: 

XIV.1. Rozpoznaje na podstawie materiałów źródłowych (map, fotografii naziemnych 
i lotniczych, obrazów satelitarnych) rodzaj pokrycia terenu i wyróżnia główne cechy 
wybranych krajobrazów w Polsce: krajobraz wód powierzchniowych (np. Wielkie 
Jeziora Mazurskie), leśny (np. Puszcza Białowieska), bagienno-łąkowy (np. Biebrzański 
Park Narodowy), górski ponad granicą lasu (np. Karkonosze), rolniczy – wiejski 
(np. Roztocze), podmiejski i rezydencjalny (np. miejscowości podwarszawskie), 
małomiasteczkowy (np. Tykocin), wielkich miast (np. Poznań), przemysłowy 
(np. Dąbrowa Górnicza – obszar kombinatu metalurgicznego), górniczy (np. obszar 
kopalni Bełchatów), komunikacyjny (np. węzeł transportowy komunikacyjny Kraków – 
Balice). 

 
 

OPIS ZAGADNIENIA 
 

Zdjęcia satelitarne i lotnicze 

Zdjęcia satelitarne i lotnicze oraz różnego rodzaju urządzenia pomiarowe 
umieszczane na satelitach już na dobre zadomowiły się w naszym życiu. Czasami nawet 
nie zdajemy sobie sprawy, że wykonując codzienne czynności, takie jak sprawdzanie 
prognozy pogody dla dowolnego miejsca na świecie lub wyznaczanie trasy dojścia do 
koleżanki czy dojazdu na wakacje, korzystamy z technologii kosmicznych.  

Nad naszymi głowami, w przestrzeni kosmicznej, krąży obecnie niezliczona ilość 
sztucznych satelitów, przeznaczonych do różnorodnych zadań. Są wśród nich satelity 
nawigacyjne, dzięki którym każdy w telefonie może określić swoją pozycję i bez 
problemu wyświetlić trasę dojścia do dowolnego miejsca. Są wśród nich również 
satelity meteorologiczne, które dostarczają bardzo cennych informacji o aktualnej 
pogodzie i pozwalają monitorować niebezpieczne zjawiska, jak np. przemieszczanie się 
huraganów. Są też wreszcie satelity obserwacyjne, które rejestrują powierzchnię Ziemi 
i dzięki nim możemy badać zmiany zachodzące zarówno na lądzie, jak i w oceanach.  
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Ryc. 1. Różnice pomiędzy orbitą geostacjonarną i orbitą polarną.  

Źródło: opracowanie własne 

 

Satelity poruszają się wokół Ziemi po orbitach (ryc. 1), które znajdują się na 
różnych wysokościach. Najwyżej, ok. 36 000 km od powierzchni Ziemi, na orbicie 
geostacjonarnej umieszczane są satelity meteorologiczne. Dzięki pomiarom różnych 
parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, opady, siła i kierunek wiatru, 
wykonywanym punktowo na stacjach meteorologicznych zlokalizowanych na Ziemi oraz 
rejestrowanym dla ogromnych obszarów na zdjęciach satelitarnych, każdego dnia 
(a nawet kilkukrotnie w ciągu dnia) możliwe jest przygotowanie prognozy pogody, którą 
oglądamy, np. w telewizji. Satelity meteorologiczne umieszczane są na orbicie 
geostacjonarnej w taki sposób, aby zawsze znajdowały się nad tym samym miejscem. 
Dzieje się tak, ponieważ ruch satelity jest zsynchronizowany z ruchem Ziemi. Takie 
umieszczenie satelitów pozwala na niemal ciągłą obserwację zjawisk 
meteorologicznych. Ma to szczególnie duże znaczenie w monitoringu zjawisk 
ekstremalnych o gwałtownym przebiegu, np. cyklonów czy huraganów, które mogą 
stanowić ogromne zagrożenie dla ludzi.  

Poniżej orbity geostacjonarnej, na tzw. średnich orbitach, na wysokościach od 
około 3000 do 30 000 km, znajdują się satelity nawigacyjne. Tworzą one duże systemy 
urządzeń, które współpracując ze sobą pozwalają na dokładne określenie 
współrzędnych geograficznych obiektu w dowolnym miejscu na całym świecie. 
Najczęściej wykorzystywane są: amerykański system GPS (Global Positioning System) 
oraz rosyjski GLONASS, ale obecnie rozwijane są również inne systemy, takie jak 
europejski Galileo, chiński BeiDou, francuski Doris czy amerykański Starlink, które 
w niedługim czasie również mają objąć swoim działaniem całą kulę ziemską.   

Duża dokładność wyznaczania pozycji (współrzędnych geograficznych) za 
pomocą satelitów nawigacyjnych jest powszechnie wykorzystywana w transporcie 
lądowym, morskim i powietrznym. Satelity pozwalają wyznaczyć optymalną trasę 

36 000 km

~800 km

orbita geostacjonarna

orbita polarna
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(najkrótszą, najszybszą lub najbardziej atrakcyjną turystycznie), ominąć korki na 
drodze, ale również pomagają zapobiegać wypadkom, przestrzegać ograniczeń 
prędkości, wykonywać precyzyjne manewry oraz lokalizować różne obiekty.  

Dzięki wykorzystaniu satelitów nawigacyjnych oraz technik zdalnego 
sterowania i telekomunikacji możliwe jest zastosowanie „inteligentnego system 
transportu”, czyli w pełni automatycznych samochodów i to nie tylko na Ziemi, ale 
również w kosmosie. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) współpracuje z amerykańską 
Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) w ramach misji sondy 
InSight, której celem jest pobranie próbek z Marsa za pomocą zdalnie sterowanego 
łazika Kreta. Opracowany przez polską firmę Astronika i Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii Nauk mechanizm wbijający Kreta ma pozwolić, po raz pierwszy 
w historii, na zdalne pobranie próbek z głębokości nawet 5 m spod powierzchni Marsa.  

Najbliżej powierzchni Ziemi, na tzw. niskich orbitach w odległości od 200 do 
2000 km, umieszczane są satelity obserwacyjne. Najczęściej są to orbity 
heliosynchroniczne, czyli zsynchronizowane z ruchem Słońca. Jest to bardzo ważna 
cecha, gdyż zapewnia stałość oświetlenia obszarów położonych na tych samych 
szerokościach geograficznych. Satelita przelatuje nad danym obszarem zawsze o tym 
samym czasie miejscowym (uzależnionym tylko od szerokości geograficznej), co 
znacznie ułatwia późniejszą analizę i porównanie zdjęć wykonanych w różnych latach. 
Satelity obserwacyjne okrążają Ziemię po orbicie zbliżonej do biegunowej, na wysokości 
ok. 700-800 km, poruszając się z północy na południe. To właśnie pomiary prowadzone 
przez tzw. sensory – urządzenia umieszczane na satelitach obserwacyjnych – stanowią 
główne źródło danych wykorzystywanych do różnorodnych badań środowiskowych 
naszej planety. Prowadzą one pomiar stężenia różnych substancji w atmosferze, takich 
jak ozon (O3), powstały w korkach ulicznych dwutlenek siarki (SO2), czy emitowany 
przez fabryki tlenek azotu (NO2) oraz pył z rur wydechowych. Dzięki takim pomiarom 
można monitorować zawartość substancji szkodliwych oraz dbać o ochronę środowiska. 
Satelity rejestrują również powierzchnię Ziemi i oceanów, co pozwala na monitorowanie 
m.in. temperatury powierzchni lądów i powierzchniowej warstwy wody, pokrywy 
lodowej, prądów morskich, zakwitów niebezpiecznych dla zdrowia sinic oraz różnego 
rodzaju zanieczyszczeń, m.in. plam śmieci i oleju. Na obszarach lądowych prowadzony 
jest monitoring zmienności pokrycia terenu, w tym wycinki lasów, zasięgów zbiorników 
wodnych, rozwoju aglomeracji miejskich itp. Zdjęcia satelitarne wykorzystywane są 
również w monitoringu zjawisk niebezpiecznych, takich jak przemieszczanie się 
skorupy ziemskiej, trzęsienia Ziemi, osuwiska i powodzie. 

Technologie kosmiczne, satelity obserwacyjne, telekomunikacyjne i nawigacyjne 
również pomagają służbom ratunkowym w oszacowaniu szkód i planowaniu działań 
ratunkowych. Po katastrofie, kiedy zniszczona jest naziemna infrastruktura, dzięki 
telefonom satelitarnym możliwa jest komunikacja, a dzięki zdjęciom satelitarnym 
niemal natychmiast można sporządzić mapy i ocenić wielkość szkód, przejezdność dróg, 
wyznaczyć bezpieczne miejsca do budowy lądowisk dla helikopterów oraz obozów dla 
poszkodowanych itp.  

Rozdzielczość przestrzenna 

Jednym z parametrów charakteryzujących zdjęcia satelitarne i lotnicze jest 
rozdzielczość przestrzenna, czyli powierzchniowy wymiar terenu reprezentowanego 
przez jeden piksel obrazu. Jeśli na zdjęciu widzimy dużo szczegółów i niewielkich 
obiektów to jest ono wykonane w dużej rozdzielczości przestrzennej. Jeśli zaś na zdjęciu 
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widzimy jedynie duże obiekty i przy próbie powiększania obraz zaczyna nam się 
rozmazywać, to takie zdjęcie jest wykonane w małej rozdzielczości przestrzennej. 
Satelity geostacjonarne rejestrują duży obszar, ale z małą dokładnością. Jeden piksel 
obrazu ma wymiary od 5 km x 5 km do 1 km x 1 km. Satelity obserwacyjne rejestrują 
dużo mniejszy obszar niż satelity geostacjonarne, ale z dużo większą dokładnością. 
W zależności od satelity, jeden piksel może mieć wymiary od 30 m x 30 m do 0,6 m x 0,6 
m. Największą dokładność mają zdjęcia lotnicze, w których jeden piksel może mieć 
wymiar od 0,2 m x 0,2 m czy 0,1 x 0,1 m do nawet kilku cm. Jednak swoim zasięgiem 
obejmują one najmniejszy obszar, więc do analizy trzeba uwzględnić nie jedno, ale setki 
czy tysiące zdjęć, co może być czasochłonne i drogie.  

W zależności od wielkości obiektów i zasięgu przestrzennego analizowanych 
zjawisk, w monitoringu środowiska wykorzystywane są albo zdjęcia satelitarne, albo 
zdjęcia lotnicze. Gdy wymagana jest większa dokładność i precyzja analizy oraz gdy 
analizowany obszar jest mniejszy, do badań wykorzystywane są zdjęcia lotnicze. 
Wykonywane są one z pokładu samolotu, helikoptera lub obecnie coraz częściej 
z bezzałogowych statków powietrznych (UAV) za pomocą specjalnych kamer 
fotogrametrycznych, które zapewniają poprawność geometryczną zdjęcia i cechują się 
większą rozdzielczością przestrzenną (jeden piksel obrazu obejmuje mniejszy obszar) 
niż zdjęcia satelitarne. Zatem można na nich rozpoznawać bardzo małe obiekty. Są 
wykorzystywane cyklicznie do badań stanu środowiska i zmienności brzegu morskiego, 
a także do wszelkich analiz, w których wymagana jest większa dokładność. 

  

Fotointerpretacja – cechy rozpoznawcze 

Można powiedzieć, że każdy człowiek, obserwując zdjęcie, dokonuje fotointerpretacji. 
Fotointerpretacja to postępowanie, którego celem jest rozpoznanie obiektów 
znajdujących się na zdjęciu i przypisanie im znaczenia, które posiadają w świecie 
rzeczywistym. Trudność fotointerpretacji polega na przetworzeniu informacji 
o obiektach świata rzeczywistego w taki sposób, aby wyobrazić sobie, jak wyglądają one 
z góry, czyli w sposób, w jaki nie oglądamy ich na co dzień, ale tak, jak są zarejestrowane 
na zdjęciu. Fotointerpretacja powinna być prowadzona metodycznie. Najlepiej 
interpretować jeden rodzaj elementów w jednym czasie, rozpoczynając od najbardziej 
charakterystycznych i znanych do coraz trudniejszych i mniej znanych. Najpierw 
obserwujemy całe zdjęcie, rozmieszczenie obiektów względem siebie, a dopiero później 
skupiamy się na pojedynczych detalach. Obiekty rozpoznajemy na podstawie cech 
fotointerpretacyjnych określanych jako cechy rozpoznawcze. Wyróżniamy cechy 
bezpośrednie, takie które opisują właściwości obiektów, i cechy pośrednie, które 
pochodzą od innych obiektów, ale pozwalają wnioskować o cechach obiektów 
niewidocznych bezpośrednio na zdjęciu. Prowadząc fotointerpretację, zachowujemy 
zalecaną kolejność tematyczną. Najpierw rozpoznajemy drogi, wody powierzchniowe, 
ukształtowanie terenu i szatę roślinną, a następnie zabudowania, obiekty przemysłowe 
i obiekty wojskowe. Podczas interpretacji zdjęcia najpierw stwierdzamy obecność 
obiektu na podstawie jego cech zewnętrznych (tzw. bezpośrednich cech 
rozpoznawczych), takich jak wielkość, kształt, barwa, struktura i tekstura. Następnie na 
podstawie pośrednich cech rozpoznawczych (takich jak: lokalizacja, powiązania i cień) 
przeprowadzamy głębszą analizę w celu potwierdzenia lub odrzucenia wcześniejszych 
wniosków. Fotointerpretację najlepiej rozpocząć od obszaru znanego, czyli zdjęcia 
najbliższej okolicy, np. szkoły. 
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SPOSÓB REALIZACJI ZAGADNIENIA  

Opis przykładowych zajęć 

  

Do przeprowadzenia zajęć wystarczy komputer z przeglądarką i dostępem do 
Internetu. Zbiór zdjęć satelitarnych i lotniczych z całego świata, zarejestrowanych 
w większości przez satelity obserwacyjne, jest dostępny na stronie internetowej 
www.google.com/maps lub www.google.pl/mapy. Już z poziomu przeglądarki możemy 
oglądać zdjęcia dowolnego miejsca na Ziemi, rozpoznawać obiekty i porównywać je 
z mapą, a także, z wykorzystaniem funkcji Street View, przenieść się na poziom gruntu 
i poruszać się pomiędzy budynkami wzdłuż ulic, oglądając detale architektoniczne 
budynków. Jednak znacznie więcej możliwości daje program Google Earth, udostępniany 
na bezpłatnej licencji open source. Jest to wirtualny globus, który umożliwia 
wyświetlenie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć satelitarnych i lotniczych 
oraz różnego rodzaju informacji geograficznych i turystycznych. Oprócz wymienionych 
funkcji, Google Earth pozwala na wiele zaawansowanych działań, np. dzięki dostępowi 
do bazy historycznych zdjęć satelitarnych pozwala na przeprowadzanie analiz 
zachodzących zmian. Dzięki Earth Studio możemy tworzyć animacje ze zdjęć 
satelitarnych i zdjęć 3D, a dzięki Earth VR możemy w wirtualnej rzeczywistości 
przenieść się w dowolne miejsce na Ziemi, jednak wykorzystanie tylko podstawowych 
funkcji daje ogromne możliwości poznania świata.   
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Wstęp do fotointerpretacji – rozpoznawania obiektów 

 

Ryc. 2. Atlas fotointerpretacyjny. Źródło: atlas.mggpaero.com 

 

Wstępem do rozpoznawania obiektów na zdjęciach satelitarnych i lotniczych może 
być  wyświetlenie na ekranie fragmentu zdjęcia lotniczego lub satelitarnego i omawianie 
widocznych na nim obiektów. Można posłużyć się zdjęciem najbliższej okolicy 
wyświetlonym na www.google.com/maps lub w wersji rozszerzonej skorzystać z albumu 
Zdjęcia lotnicze. Atlas Fotointerpretacyjny. opracowanego z okazji 10-lecia firmy MGGP 
Aero pod redakcją prof. Jacka Kozaka i prof. Krystiana Pyki. Elektroniczna wersja książki 
jest dostępna pod adresem atlas.mggpaero.com (ryc. 2). W atlasie umieszczono 
merytoryczny wstęp do fotointerpretacji, czyli rozpoznawania obiektów na zdjęciach, 
a główną treść stanowią wyselekcjonowane zdjęcia lotnicze, które prezentują przykłady 
elementów środowiska przyrodniczego oraz widoczne w nim skutki działalności 
człowieka. Każda plansza została opatrzona komentarzem autorskim, co pozwala na 
pogłębienie wiedzy w tym zakresie (ryc. 3). Oprócz zdjęć współczesnych w atlasie 
znajdziemy też zdjęcia archiwalne oraz mapy, które umożliwiają analizę zmian 
zachodzących na danym obszarze poprzez porównanie stanu wcześniejszego z obecnym 
(ryc. 4).  
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Ryc. 3. Plansza fotointerpretacja kompleksowa zdjęcia 1:1000. Atlas 
fotointerpretacyjny. Źródło: atlas.mggpaero.com 

 

Ryc. 4. Porównanie zdjęcia i mapy. Atlas fotointerpretacyjny.  

Źródło: atlas.mggpaero.com 
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Analiza zmian zachodzących w obrębie Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie  

Na podstawie zdjęć satelitarnych dostępnych w programie Google Earth możemy 
przeprowadzić analizę zmian zachodzących na dowolnym obszarze. Oczywiście zakres 
czasowy analizy determinowany jest dostępnością zdjęć satelitarnych i obejmuje około 
30-letni okres od lat 80. do dzisiaj, który w zależności od lokalizacji niestety jest 
zróżnicowany przestrzennie. Jako przykład do analizy zmian posłuży nam obszar Szkoły 
Podstawowej nr 53 w Szczecinie. 

Po zainstalowaniu darmowego oprogramowania Google Earth uruchamiamy 
program. W miejsce wskazane strzałką na ryc. 5 wpisujemy nazwę, adres lub 
współrzędne geograficzne obiektu, w naszym przypadku nazwę ulicy Budzysza-Wosia, 
Szczecin i wybieramy przycisk szukaj.  

 

Ryc. 5. Okno programu Google Earth ze wskazanym strzałką miejscem wpisywania 
nazwy, adresu lub współrzędnych geograficznych wyszukiwanego obiektu oraz zestawem 

narzędzi do nawigacji. Źródło: Google Earth. 

 

Program automatycznie przeniesie nas we wskazane miejsce i wyświetli najlepsze 
jakościowo zdjęcie satelitarne danego obszaru (ryc. 6). Obsługa programu jest prosta 
i intuicyjna. Przybliżamy się i oddalamy za pomocą rolki myszki lub wykorzystując 
suwak znajdujący się w widoku okna po prawej stronie (ryc. 5). Przy użyciu narzędzi 
nawigacji możemy również z widoku „lotu ptaka” przenieść się do widoku 
panoramicznego, a nawet zejść do widoku ulicy lub ustawić dowolny kierunek 
obserwacji, dowolnie obracając kulę ziemską. W dowolnym momencie możemy wrócić 
do pierwotnego widoku i orientacji północnej za pomocą funkcji resetuj z menu widok 
(ryc. 6). W celu lepszej orientacji warto w widoku okna umieścić również legendę skali 
oraz mapę ogólną, znajdujące się w menu widok (ryc. 6). Znak zegara w dolnej części 
widoku z lewej strony (ryc. 6) informuje nas, że dla danego obszaru dostępne są zdjęcia 
historyczne. Aby móc je przeglądać, należy wybrać znak zegara z menu (ryc. 6). Gdy 
funkcja jest aktywna, w oknie widoku pojawia się pasek stanu, za pomocą którego 
możemy zmieniać wyświetlone obrazy i przemieszczać się w czasie. W celu 
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zaobserwowania zmian, jakie zaszły w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 53, 
powiększamy zaznaczony żółtym okręgiem obszar za pomocą rolki myszki 
i przesuwamy suwak znaku zegara w lewo, przenosząc się do 2008 roku (ryc. 7).  

 

 

Ryc. 6. Okno programu Google Earth z widokiem wybranej lokalizacji. Źródło: Google 
Earth 

 

Ryc.7. Zbliżenie na obszar Szkoły Podstawowej nr 53 w 2008 roku. Źródło: Google Earth 
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Następnie wyświetlamy kolejne zdjęcia i wyszukujemy różnice pomiędzy 
wcześniejszym i kolejnym. To, w jaki sposób nastąpiła rozbudowa infrastrukury szkoły, 
możemy prześledzić na kolejnych rycinach. Nowo wybudowane obiekty zaznaczono 
czerwonymi strzałkami. W roku 2011 widzimy nowe boiska (ryc. 8), w roku 2013 
widoczny jest nowy plac zabaw w prawej górnej części zaznaczonego obszaru oraz 
ścieżka edukacyjna w dolnej części (ryc. 9). W roku 2018 widoczny jest nowy parking 
przy bibliotece (ryc. 10), a w 2019 roku nowy parking przed szkołą (ryc. 11). 

 

 

Ryc. 8. Zbliżenie na obszar Szkoły Podstawowej nr 53 w 2011 roku. Źródło: Google 
Earth 
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Ryc. 9. Zbliżenie na obszar Szkoły Podstawowej nr 53 w 2013 roku. Źródło: Google 
Earth 

 

Ryc. 10. Zbliżenie na obszar Szkoły Podstawowej nr 53 w 2018 roku. Źródło: Google 
Earth 

 

2013

2018
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Ryc. 11. Zbliżenie na obszar Szkoły Podstawowej nr 53 w 2019 roku. Źródło: Google 
Earth 

 

Analiza różnorodnych krajobrazów z wykorzystaniem Google Maps 

Zdjęcia lotnicze i satelitarne mogą służyć również do zwiększenia percepcji uczniów 
w odniesieniu do relacji między elementami środowiska geograficznego na przykładzie 
wybranych obszarów Polski, rozpoznania rodzajów pokrycia terenu i wyróżnienia 
głównych cech wybranych krajobrazów w Polsce i porównania ich do krajobrazów na 
świecie. Jako przykłady poniżej przedstawiono w widoku panoramicznym krajobrazy 
Wielkich Jezior Mazurskich (ryc. 12) oraz obszarów wysokogórskich na przykładzie Tatr 
(ryc. 13) i Himalajów (ryc. 14). Przedstawiono również krajobraz wielkomiejski na 
przykładzie Poznania oraz rolniczy wiejski w Polsce (ryc. 16) i w Afryce (ryc. 17 i 18). 
Jako zachętę do wirtualnego zwiedzania świata można wykorzystać umieszczane 
w Internecie listy ciekawych miejsc w Google Earth, na których znajdują się między 
innymi: zwierzęta widoczne na zdjęciach lotniczych, np. stado hipopotamów (ryc. 19), 
jezioro w kształcie serca (ryc. 20), logo Coca-Cola (ryc. 21) czy wizerunek lwa (ryc. 22). 
Aby zachęcić uczniów do samodzielnego wyszukiwania, można podać kilka ciekawych 
lokalizacji: 

Logo przeglądarki FireFox 45° 7'25.87"N 123° 6'48.97"W (zdjęcie z sierpnia 
2006 roku) 

Jezioro w kształcie serca 41°18'14.14"N, 81°54'06.00"W 

Król Lew 51°50'55.07"N, 0°33'16.55"W 

Logo Coca-Cola 18°31'45.19"S, 70°14'59.77"W 

2019
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Dziwne znaki na pustyni 27°22’50.10”N, 33°37’54.62”E 

Tajemnicze symbole 37°37'41.11"N, 116°50'54.47"W 

Gitara 33°52'03.63"S, 63°59'13.59"W 

Aby zaobserwować zmiany zachodzące w różnych miejscach na całej kuli ziemskiej 
w ciągu 30 lat, można wykorzystać również gotowe animacje poklatkowe (ryc. 22) 
opracowane w ramach projektu Google Earth Timelapse 
(https://earthengine.google.com/timelapse).   

 

 

Ryc. 12. Krajobraz Wielkich Jezior Mazurskich. Źródło: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://earthengine.google.com/timelapse
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Ryc. 13. Krajobraz górski. Tatry - widok na Dolinę Pięciu Stawów Polskich.  
Źródło: Google Earth 

 

Ryc. 14. Krajobraz wysokogórski. Himalaje - Mount Everest. Źródło: Google Earth 
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Ryc. 15. Krajobraz wielkomiejski – Poznań. Źródło: Google Earth 
 

 

Ryc. 16. Krajobraz rolniczy wiejski. Źródło: Google Earth 
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Ryc. 17. Krajobraz rolniczy wiejski w Afryce. Źródło: Google Earth 

 

Ryc. 18. Krajobraz wiejski - wioska Ouan w Afryce. Źródło: Google Earth 
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Ryc. 19. Stado hipopotamów w Afryce. Źródło: Google Earth 
 

 

Ryc. 20. Jezioro w kształcie serca. Źródło: Google Earth 
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Ryc. 21. Logo Coca-Cola. Źródło: Google Earth 

 

Ryc. 22. Lew.  Źródło: Google Earth 
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Ryc. 22. Zrzut ekranu animacji poklatkowej wykonanej na podstawie zdjęć 
satelitarnych Google Earth opracowanych w ramach projektu Google Earth Timelapse 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe 

1. Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J.R., Interpretacja zdjęć lotniczych, Warszawa 
1999. 

2. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej www.nasa.gov 
3. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk www.cbk.waw.pl 

Mggp Aero atlas.mggpaero.com 
Google Earth https://www.youtube.com/watch?v=nseFmDRKUQg  
https://www.google.com/intl/pl_PL/maps/about/ 
https://www.pcworld.pl/porada/5-krotkich-porad-do-Google-
Maps,377970.html 
https://www.google.pl/maps 
https://www.google.pl/intl/pl/earth/  

 

 

 

http://www.nasa.gov/
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Joanna Dudzińska-Nowak 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku 

 

  

6. KTO CZYTA MAPĘ, NIE BŁĄDZI 
      Gra terenowa „Poszukiwacze skarbów” – geocaching 
 

 

WPROWADZENIE 

 

Zagadnienie obejmuje treści zawarte w punkcie VI podstawy programowej z geografii 
dla szkół podstawowych:  

VI. Współrzędne geograficzne: szerokość i długość geograficzna; położenie 
matematyczno-geograficzne punktów i obszarów; rozciągłość południkowa 
i równoleżnikowa. Uczeń: 

VI.3. Wyznacza w terenie współrzędne dowolnych punktów (za pomocą mapy lub 
GPS); 

oraz w punkcie I zakresu rozszerzonego podstawy programowej dla szkół 
ponadpodstawowych: 

I. Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne: wywiady, badania 
ankietowe, analiza źródeł kartograficznych, wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i geoinformacyjnych do pozyskania oraz tworzenia zbiorów, analizy 
i prezentacji danych przestrzennych. Uczeń: 

I.4. Wykorzystuje odbiornik GPS do dokumentacji prowadzonych obserwacji; 

I.6. Posługuje się mapą topograficzną w terenie. 

 
 

OPIS ZAGADNIENIA  

 

Wyznaczanie współrzędnych geograficznych miejsca, w którym się znajdujemy, oraz 
znalezienie drogi do konkretnego obiektu stanowią podstawowe umiejętności 
niezbędne do funkcjonowania w przestrzeni geograficznej. Jeszcze do niedawna, gdy 
wyruszaliśmy na piesze wycieczki, podstawowe wyposażenie plecaka stanowiła mapa 
turystyczna, dzięki której mieliśmy pewność, że dotrzemy do celu. Jednak w ciągu 
ostatnich 20 lat, dzięki rozwojowi informatyki i technologii kosmicznych, a szczególnie 
nawigacji satelitarnej, nastąpiła rewolucja cyfrowa i dzisiaj prawie każdy ma w swoim 
smartfonie dokładną mapę działającą jak nawigacja. Tylko czy na pewno wszyscy o tym 
wiemy i czy potrafimy z tych dobrodziejstw techniki korzystać?  
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Wyznaczanie współrzędnych geograficznych za pomocą aplikacji mapowej 
zainstalowanej w telefonie jest możliwe dzięki wykorzystaniu wbudowanego odbiornika 
systemu nawigacji satelitarnej. Najpopularniejsze są odbiorniki systemu GPS (Global 
Positioning System), opracowanego na potrzeby departamentu obrony Stanów 
Zjednoczonych, dla dwóch poziomów dostępu: precyzyjnego, dla zastosowań 
militarnych, oraz standardowego, dla zastosowań cywilnych. System GPS składa się 
obecnie z 31 satelitów nawigacyjnych umieszczonych na 6 orbitach, zbliżonych do 
kołowych, na wysokości ok. 20 000 km, rozmieszczonych w taki sposób, aby w każdym 
punkcie globu zawsze były widoczne przynajmniej 4 satelity. Dzięki temu system GPS 
obejmuje swoim zasięgiem całą kulę ziemską i dla poziomu dostępu standardowego 
pozwala na wyznaczenie pozycji z dokładnością około 4–12 m, w zależności od 
konfiguracji satelitów. Dokładność pomiarów GPS można znacznie zwiększyć, nawet do 
1–3 cm, dzięki zastosowaniu przyrządów geodezyjnych i pomiarów GPS-RTK oraz 
wprowadzeniu poprawki obliczanej na podstawie naziemnych stacji referencyjnych. 
Działanie nawigacji satelitarnej tak naprawdę sprowadza się do pomiaru odległości 
pomiędzy odbiornikiem a satelitami. Do wyznaczenia pozycji niezbędne są 3 satelity, 
a każdy następny powoduje zwiększenie dokładności pomiaru. 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAGADNIENIA 

Opis przykładowych zajęć 
 

Proponowane ćwiczenie ma na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy uczniów 
dotyczącej określania lokalizacji obiektów za pomocą współrzędnych geograficznych 
(długości i szerokości geograficznej). Łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną oraz 
kładzie nacisk na wykorzystanie nowych technologii i narzędzi informacyjno-
komunikacyjnych. 

Zadaniem ucznia będzie zarówno wyznaczenie w terenie współrzędnych 
geograficznych dowolnego obiektu i naniesienie jego lokalizacji na mapę lub zdjęcie 
satelitarne, jak również odnalezienie za pomocą aplikacji mapowej lokalizacji obiektu 
o podanych współrzędnych i zaznaczenie jej na mapie lub zdjęciu satelitarnym. 

Zadanie zrealizowane będzie w formie gry terenowej na zasadzie zabawy 
w chowanego pt. Poszukiwacze skarbów. Nauczyciel dzieli uczniów klasy na małe grupy 
w taki sposób, aby każda grupa miała dostęp do telefonu z aplikacją mapową lub 
przeglądarką. Nauczyciel wręcza każdej grupie wydruk mapy obszaru, na którym 
odbywa się gra. Jako przykład posłuży obszar Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie. 
W wersji łatwiejszej mapę można przygotować w postaci wydruku fragmentu zdjęcia 
satelitarnego, na którym widoczne jest znacznie więcej szczegółów i informacji 
dotyczących pokrycia terenu i dzięki czemu łatwiej będzie uczniom zaznaczyć miejsca 
ukrycia skarbów (ryc. 1).  
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Ryc. 1. Przykładowa mapa obszaru, na którym odbywa się gra terenowa Poszukiwacze 
skarbów, w postaci fragmentu zdjęcia satelitarnego (www.googleearth.com). 

 

W wersji trudniejszej można posłużyć się mapą topograficzną lub fragmentem mapy 
z serwisu mapowego, np. OpenStreetMap (ryc. 2), który zawiera znacznie więcej 
szczegółów niż mapa dostępna w serwisie Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.googleearth.com/
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Ryc. 2. Przykładowa mapa obszaru, na którym odbywa się gra terenowa Poszukiwacze 
skarbów, w postaci fragmentu mapy z serwisu mapowego OpenStreetMap 

(www.openstreetmap.org). 

 

Każda grupa uczniów przygotowuje po jednym „skarbie-skrytce” dla pozostałych 
grup. Do skrytek, np. w formie małych pudełeczek czy kopert, uczniowie wkładają 
drobiazg, którego dostarczenie do nauczyciela będzie potwierdzeniem odnalezienia 
skrytki. Im mniejsze skrytki przygotują uczniowie, tym będą one trudniejsze do 
znalezienia w terenie. Aby uniknąć „niespodzianek” można ustalić minimalne wymiary 
skrytek. Następnie grupa wyrusza na misję ukrycia skrytek, poruszając się w obrębie 
obszaru wyznaczonego przez nauczyciela jako obszar gry. W miejscu ukrycia skrytki za 
pomocą aplikacji mapowej (np. Google Maps) uczniowie odczytują jej współrzędne 
geograficzne. Następnie zaznaczają położenie skrytki na mapie i zapisują współrzędne 
na małej karteczce. Uczniowie powtarzają czynności: (1) wybór miejsca ukrycia skrytki, 
(2) ukrycie skrytki, (3) odczytanie współrzędnych geograficznych skrytki, (4) 
zaznaczenie skrytki na mapie, do momentu ukrycia wszystkich przygotowanych skrytek. 
Gdy wszystkie skarby są ukryte, każda z grup przekazuje nauczycielowi mapę 
z zaznaczonymi skrytkami oraz zestaw karteczek z zapisanymi współrzędnymi skarbów. 
Następnie uczniowie przystępują do losowania skrytek, których będą szukać. Losuje się 
po jednej karteczce z każdej grupy. Przy podziale na 5 grup, każda z nich będzie miała do 
odnalezienia 4 skarby. Można wykorzystać karteczki w różnych kolorach, tak aby na 
pewno każda grupa wylosowała po jednym skarbie ukrytym przez pozostałe grupy.  

Następnie nauczyciel wręcza każdej grupie drugi podkład mapowy, na którym 
uczniowie będą zaznaczali lokalizację odnalezionych skrytek. Przed wyruszeniem na 

http://www.openstreetmap.org/
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poszukiwanie skarbów każda grupa powinna mieć do dyspozycji mapę i 4 wylosowane 
karteczki ze współrzędnymi. Odnajdowanie skrytek polega na wpisaniu współrzędnych 
geograficznych z wylosowanej kartki do aplikacji mapowej i wyznaczeniu trasy do 
danego punktu, a następnie na odszukaniu skrytki i zaznaczeniu jej położenia na mapie. 
Ostatnim etapem jest dostarczenie mapy skarbów i odnalezionych skrytek do 
nauczyciela.  

Określenie współrzędnych lokalizacji skrytki w aplikacji Google Maps jest bardzo 
proste. Po wyznaczeniu miejsca ukrycia uczniowie, dotykając ekranu telefonu, stawiają 
tzw. pinezkę. W zależności od rodzaju systemu operacyjnego telefonu w celu odczytania 
współrzędnych należy wykonać jedną lub dwie czynności. W przypadku telefonów 
z systemem Android, w momencie postawienia pinezki od razu wyświetlają się 
współrzędne geograficzne punktu (ryc. 3), które należy przepisać na kartkę. 
Współrzędne wyświetlane są w zapisie dziesiętnym, na przykładzie jest to 53,447327 
stopnia szerokości geograficznej północnej i 14,507433 stopnia długości geograficznej 
wschodniej. W przypadku telefonów z systemem operacyjnym iOS, należy najpierw 
postawić „pinezkę w miejscu ukrycia skarbu, a następnie rozwinąć opis poprzez 
przeciągnięcie go w górę ekranu (ryc. 4). W tym przypadku współrzędne również 
wyświetlają się w zapisie dziesiętnym i wynoszą 53,4474355 stopnia szerokości 
geograficznej północnej i 14,5084675 stopnia długości geograficznej wschodniej. Warto 
zauważyć, że w systemie iOS współrzędne wyświetlają się z dokładnością do 7 miejsc po 
przecinku, dzięki czemu wskazanie powinno być dokładniejsze, aczkolwiek należy 
pamiętać, że w głównej mierze zależy ono od rozmieszczenia satelitów w momencie 
wykonywania pomiaru.  

 

   

Ryc. 3. Lokalizacja skrytki 
i jej współrzędne 

geograficzne na ekranie 
telefonu z systemem 

Android. 

Ryc. 4. Lokalizacja skrytki i jej współrzędne geograficzne 
na ekranie telefonu z systemem iOS. 
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Grę można zarówno uprościć i skrócić, jak i utrudnić i wydłużyć. W wersji skróconej 
nauczyciel sam ukrywa skarby dla uczniów i każdej grupie wręcza jedynie listę 
współrzędnych geograficznych ukrytych skrytek i mapę, na której należy zaznaczyć ich 
lokalizację. 

Natomiast rozwinięciem gry, szczególnie dla starszych uczniów, może być 
wykorzystanie w zabawie istniejących skrzynek geocachingowych. Geocaching 
(geokaszing) jest to ogólnoświatowa forma gry terenowej, która bardzo prężnie rozwija 
się również w Polsce. Słowo cache w języku angielskim oznacza skrytkę, kryjówkę, 
natomiast przedrostek geo oznacza Ziemię i nawiązuje do sposobu lokalizacji skrytek za 
pomocą współrzędnych geograficznych. Geocaching polega na poszukiwaniu skrytek 
schowanych przez innych uczestników gry oraz umożliwia aktywne włączenie się do gry 
poprzez zakładanie własnych „keszy”. Na całym świecie istnieją ponad 3 miliony skrytek 
i wciąż powstają nowe. Historia geocachingu jest ściśle związana z rozwojem systemu 
GPS i udostępnieniem jego sygnału dla celów cywilnych. Pierwsza skrytka powstała 4 
maja 2000 roku, czyli dzień po udostępnieniu sygnału GPS. Amerykanin Dave Ulmer 
ukrył w lesie pojemnik, do którego włożył różne przedmioty, i podał jego współrzędne 
na grupie dyskusyjnej. W ciągu kolejnych dni wiele osób, używając wskazań 
odbiorników GPS odnalazło ten pojemnik, i podzieliło się swoimi przeżyciami na grupie 
dyskusyjnej. Zainspirowane pomysłem kolejne osoby zaczęły zakładać swoje skrytki 
i publikować ich współrzędne, tak aby inni mogli ich szukać. Tak narodził się 
geocaching. Następnie zaczęły powstawać specjalne serwisy poświęcone tej zabawie. 
Najpopularniejszym jest serwis Geocaching.com (www.geocaching.com), który posiada 
obecnie najliczniejszą bazę skrytek na całym świecie i występuje również w wersji 
polskiej (ryc. 5).  

 

 

Ryc. 5. Zrzut ekranu serwisu Geocaching.com z wyświetlonymi skrytkami w rejonie 
Szczecina (Źródło: www.geocaching.com). 

 

http://www.geocaching.com/
http://geocaching.com/
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Każda skrytka posiada swój opis w serwisie geocachingowym, w którym oprócz 
współrzędnych znajdują się informacje o rodzaju skrytki, stopniu trudności, 
zagrożeniach i wymaganiach, a nawet historiach lub ciekawostkach, które pozwalają na 
odpowiednie przygotowanie się do poszukiwań. Czasami znalezienie określonej 
skrzynki poprzedzone jest wykonaniem różnych zadań. Może to być zebranie informacji 
z innych miejsc lub rozwiązanie zadań logicznych. Niektóre skrytki są tak dobrze ukryte, 
że dopiero po kilku miesiącach poszukiwań i rozwiązywania zagadek udaje się je 
odnaleźć. 

Podstawowym wyposażeniem każdej skrytki jest dziennik wpisów określany jako 
logbook. Umieszczenie wpisu z datą, godziną i nazwą znalazcy jest niezbędne do uznania 
skrytki za znalezioną. Prócz logbooka w skrytkach umieszczane są różne przedmioty, 
tzw. fanty, które można zabrać ze sobą lub wymienić na inne. Fanty muszą być trwałe, 
legalne i bezpieczne. W skrytkach umieszczane są również przedmioty podróżne 
określane jako TravelBug, które po znalezieniu przenosi się ze skrytki do skrytki 
i skrupulatnie zapisuje się trasę ich wędrówki.   

Ze względu na ochronę środowiska skrytki rejestrowane na Geocaching.com nie 
mogą być zakopywane ani umieszczane poza wyznaczonymi szlakami w parkach 
narodowych i rezerwatach. Sposób ukrycia pojemnika powinien jak najmniej ingerować 
w środowisko naturalne oraz obiekty zabytkowe. Oprócz tradycyjnych skrytek 
z logbookiem, istnieją także skrytki wirtualne, które nie posiadają pojemnika ani 
logbooka, a ich znalezienie polega jedynie na dotarciu do określonego miejsca i zebraniu 
stamtąd określonych informacji. Istnieją również skrytki związane z jakimś 
wydarzeniem tzw. event, które zawierają jedynie informację o miejscu i czasie, w którym 
odbędzie się spotkanie geocacherów. Więcej informacji na temat geocachingu można 
znaleźć na stronie Geocaching.com (www.geocaching.com). 

   

 

 

 

 

 

Materiały źródłowe 

Wikipedia – Global Positioning System   
https://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System. 

Wikipedia – geocaching https://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching. 

Serwis Geocaching.com www.geocaching.com. 

 

 

 

 

 

http://www.geocaching.com/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geocaching
http://www.geocaching.com/
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7. KONFLIKTY ŚRODOWISKOWE WE WSPÓŁCZESNEJ   
     POLSCE JAKO ODZWIERCIEDLENIE GLOBALNYCH          
     PROCESÓW CYWILIZACYJNYCH  
 

  

WPROWADZENIE 
 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że 
przestrzeń jest dobrem wyczerpywalnym i trudno odnawialnym, co w pewnym sensie 
stawia ją w podobnym położeniu co inne dobra i surowce naturalne. Przemiany 
zagospodarowania i użytkowania terenu stanowią jeden z najbardziej widocznych 
symptomów wzrostu poziomu wykorzystywania zasobów naturalnych i generują szereg 
konfliktów dotyczących sposobu, w jaki to się dzieje. Zjawiska, takie jak suburbanizacja 
i konflikty interesów wokół projektów inwestycyjnych, stały się naszą codziennością 
i dzięki nim możemy naocznie przekonać się o wyczerpywalności zarówno zasobów, jak 
i naszych założeń dotyczących dalszego rozwoju cywilizacyjnego. Konflikty przestrzenne 
dotyczące inwestycji oraz założeń zagospodarowania różnego rodzaju terenów mają 
najczęściej podłoże środowiskowe lub jest ono istotną zmienną przy ich powstawaniu. 
Niektóre z nich mocno wkraczają w sferę etyczną i światopoglądową. Wynika to przede 
wszystkim z faktu, że do ochrony zasobów środowiska również potrzebna jest określona 
przestrzeń, gdzie mogłoby ono funkcjonować w stosunkowo mało zmienionej postaci 
i regulować się samodzielnie zgodnie prawidłami ekologii.  

Można wyróżnić kilka typów konfliktów na tle ekologicznym:  

1. Między  użytkownikami  dóbr  środowiskowych  a  służbami  ochrony  środowiska, 
występującymi w interesie ogólnym (konflikty dotyczące zabronionych prawem 
działań na szkodę środowiska zarówno w fazie inwestycji, jak i eksploatacji);  

2. Między zwolennikami różnych sposobów użytkowania dóbr środowiskowych 
(wynikające z odmiennych poglądów, wykształcenia, świadomości społecznej, ale 
też potrzeb, miejsca zamieszkania czy zawodu);  

3. Między  użytkownikami  dóbr  środowiskowych  (dotyczące  sytuacji,  w  których  
działania jednego użytkownika wyczerpują zasoby, ograniczają dostęp lub niszczą 
walory środowiska niezbędne dla drugiego użytkownika)3. 

 

 

                                                 
3 M. Dutkowski, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Gdańsk 1995.  
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Największe oddziaływanie społeczne mają najczęściej konflikty drugiego typu, 
dotyczące różnego podejścia do wykorzystywania zasobów lub różnych koncepcji 
naukowych i ekonomicznych wpływających na podejmowane decyzje polityczne 
i gospodarcze. Natomiast konflikty między użytkownikami zwykle mają charakter 
lokalny lub sąsiedzki. 

 

Cel i sposób przeprowadzenia zajęć 

Na przykładzie przeglądu konfliktowych sytuacji o podłożu środowiskowym, dziejących 
się w ostatnich latach w naszym kraju oraz środowisku lokalnym, uczniowie będą mogli 
zapoznać się z ich przyczynami oraz koncepcjami leżącymi u podstaw powstania oraz 
prób rozwiązywania. Poprzez identyfikację i poznanie stanowisk stron, ich motywacji, 
narzędzi administracyjnych i społecznych wykorzystywanych w działaniach uczniowie 
powinni uzyskać pełny obraz złożonej sytuacji oraz trudności w pogodzeniu często 
przeciwstawnych dążeń i postaw. Istotna jest również konieczność podkreślenia 
rzeczywistych racji czy pozytywnych motywacji poszczególnych stron konfliktu 
i ukazywanie ich w całej palecie zależności, a nie jako czarno-biały uproszczony obraz. 
Ważnym elementem zajęć jest kształtowanie postawy dialogu i kompromisu, 
niezbędnych przy negocjacjach dotyczących rozwiązywania konfliktu.  

Poniżej przedstawiono przykłady sytuacji konfliktowych o podłożu 
środowiskowym, zakończonych różnym rezultatem, zarówno o skali ogólnopolskiej, jak 
i lokalnej – zachodniopomorskiej. Zasadniczą metodą zajęć jest praca w grupach – przy 
rozpatrywaniu poszczególnych przypadków uczniowie określają strony konfliktu, 
a następnie poszczególnym grupom przydzielane są role w ten sposób, by identyfikujący 
się z nimi członkowie mogli wyszukać i przedstawić argumenty stron tak, by następnie 
szukać dróg kompromisu, służących do rozwiązania sytuacji konfliktowej. Ważne, by nie 
zawsze sugerować przynależność do danej grupy osobistymi poglądami uczniów, aby 
podczas przygotowania stanowiska musieli w pewnym sensie „wyjść z roli” dyktowanej 
własnym stanowiskiem, a wczuć się w motywy strony, z którą identyfikują się mniej lub 
wcale. Dyskusja powinna obejmować precyzowanie możliwych scenariuszy (wariantów) 
rozwiązania konfliktu, określenie słabych i mocnych stron poszczególnych rozwiązań 
wariantowych, konieczność prowadzenia konsultacji społecznych (i wyłonienia grup, 
które trzeba nimi objąć) oraz wypełnianie założeń rozwoju zrównoważonego 
w podejmowaniu decyzji. 

Poszukiwanie materiałów i dyskusja na pewno sprawią, że na jednych zajęciach 
nie uda się rozpatrzyć więcej niż 1–2 sytuacje. W rozpoznaniu celów i założeń stanowisk 
stron przydatna będzie możliwość dostępu do zasobów internetowych (prasy, portali 
informacyjnych, stron i profili organizacji) przez komputer lub urządzenia mobilne.  

Na zajęciach realizowane są następujące punkty podstawy programowej dla 
szkoły ponadpodstawowej:  

XIII.8. Identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie 
potrzebę ich rozwiązywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz podaje 
własne propozycje sposobów rozwiązania takich konfliktów. 
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Konflikty o skali ogólnopolskiej 

 

1. Sposób prowadzenia gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej 

Konflikt ten urósł prawdopodobnie do rangi symbolu i rozpala całe społeczeństwo od 
wielu lat. Głównym motywem jest oczywiście podejście do radzenia sobie z gradacją 
kornika i zamieraniem drzewostanów świerkowych, a patrząc szerzej, sposobem 
ochrony Puszczy Białowieskiej. Warto zwrócić tu uwagę na racje i ograniczenia 
stanowisk zarówno strony „leśnej”, jak i „proekologicznej” oraz uwarunkowania 
systemu prawnego ochrony przyrody. Należy również włączyć do dyskusji możliwie 
wiele wątków uzupełniających konflikt: postulaty rozszerzenia Parku Narodowego, 
dominującą gospodarczą funkcję drzewostanów puszczańskich (a więc i konieczność 
leśnych zabiegów gospodarczych), spór pomiędzy kulturowością i naturalnością 
obszarów leśnych, rolę postaw społeczności lokalnej (czy utrzymuje się ona 
z eksploatacji lasu, czy już może bardziej z turystyki na obszarze unikalnym 
przyrodniczo), spór o praworządność decyzji związanych z gospodarką leśną (konflikt 
na linii Polska – UE i wyroki TSUE) oraz obecny status konfliktu.  

 

2. Sposób realizacji ochrony przeciwpowodziowej na polskich rzekach 

To spór o koncepcję gospodarowania zasobami wodnymi kraju, który intensyfikuje się 
w zasadzie przy każdej większej powodzi. Spór pomiędzy podejściem „inżynierskim”, 
zakładającym, że zaawansowana infrastruktura hydrotechniczna oraz zaawansowane 
procesy sterowania zasobami zapewnią należyty poziom bezpieczeństwa („zbudujmy 
kaskadę Wisły i Odry”), a podejściem „proekologicznym”, podkreślającym rolę 
pozostawiania naturalnej przestrzeni dolin rzecznych jako miejsc zdolnych absorbować 
falę powodziową („zostawmy miejsce dla rzeki”), doceniającym znaczenie małej retencji 
czy preferującym bierne, proekologiczne formy zapobiegania powodziom. W prezentacji 
założeń tych postaw należy zwrócić uwagę na takie czynniki, jak: zasadność 
wykorzystania transportowego rzek, konieczność ochrony przyrody (większość dolin 
objęta jest różnymi formami ochrony), dostęp do wody pitnej i konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa populacji miast. 

 

3. Jak powinna wyglądać gospodarka łowiecka w Polsce 

Wielowątkowy konflikt obracający się wokół sposobów regulacji populacji dzikich 
zwierząt w Polsce przenoszący się łatwo na inne sfery – angażujący zwolenników 
i przeciwników jedzenia mięsa, obrońców zwierząt, miłośników tradycji łowieckich, 
a nawet przenoszący się na postawy związane z wiarą i światopoglądem. Warto włączyć 
do prezentacji poglądów takie wątki, jak: konieczność wyboru sposobu regulacji 
populacji roślinożernej zwierzyny płowej, konflikt wokół roli naturalnych drapieżników 
w ekosystemach (np. poprzez postawy obu stron konfliktu wobec wilków), kwestię 
szkód rolniczych wyrządzanych przez zwierzęta, kwestie światopoglądowe i kulturowe 
oraz ich znaczenie w rozpalaniu konfliktu. Istotny jest też bardzo aktualny konflikt 
wokół sposobów radzenia sobie z epidemią ASF i przygotowania środowiska 
myśliwskiego do wypełniania roli regulacyjnej.  
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4. W jaki sposób realizować politykę energetyczną kraju 

W tym wypadku raczej nie chodzi o konflikt, a o wieloletnią dyskusję o źródłach energii, 
które powinny być rozwijane w perspektywie kolejnych lat. Czy i w jakim tempie 
powinniśmy odchodzić od energetyki opartej na paliwach kopalnych? W jakim zakresie 
powinniśmy rozwijać energetykę jądrową? Czy można opierać system na energetyce 
odnawialnej? Kim są prosumenci i na czym polegają rozproszone i inteligentne systemy 
energetyczne? Podczas omawiania tego zagadnienia należy podzielić klasę na grupy 
rzeczników trzech opcji rozwojowych: energetyki jądrowej, odnawialnej i opartej na 
paliwach kopalnych, którzy powinni dokonać zestawienia silnych i słabych stron 
swojego wyboru.  

 

5. W jaki sposób prowadzić zrównoważoną politykę transportową miast 

W ten konflikt zaangażowani jesteśmy na co dzień, dlatego też uczniowie powinni 
stosunkowo łatwo wyrobić sobie opinie na temat preferencji transportowych oraz wad 
i zalet poszczególnych opcji rozwojowych. W dyskusji należy poruszyć takie 
zagadnienia, jak: zależność pomiędzy drożnością systemu drogowego a wzrostem liczby 
samochodów, cechy komunikacji publicznej, które wpływają na jej popularność wśród 
mieszkańców, zalety i wady systemów sharingowych (nie tylko samochodów, ale też 
innych środków transportu, takich jak rowery, motorowery czy hulajnogi), elementy 
kształtowania polityki parkingowej miasta, wpływ suburbanizacji na system 
transportowy miasta.  

 

6. Konflikty wokół przebiegu inwestycji drogowych (np. obwodnica Augustowa 
przez dolinę Rospudy) 

W tym przypadku chodzi o konflikt w znacznej części rozwiązany i zakończony. Co 
prawda nowe inwestycje drogowe wciąż potrafią wzbudzać konflikty, ale główne 
natężenie tego rodzaju problemów miało miejsce w pierwszych latach XXI wieku, 
w związku z rozbudową sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zadaniem grupy będzie 
prześledzenie etapów konfliktu wokół obwodnicy Augustowa zakończonego 
określonymi decyzjami i określonym scenariuszem realizacji inwestycji. Interesującym 
elementem będzie także poszukiwanie informacji na temat tego, jak wybrany wariant 
oceniają po kilku latach mieszkańcy miasta. Konflikt wokół Rospudy był pierwszym tak 
intensywnym przykładem działania organizacji proekologicznych i działania w praktyce 
wprowadzonych wtedy nowych form ochrony obszarowej oraz rozwiązań prawa 
ochrony środowiska.  
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Konflikty lokalne na Pomorzu Zachodnim 

  

1. Ochrona Puszczy Bukowej 

Obszar leśny Puszczy Bukowej położony na zapleczu aglomeracji szczecińskiej jest 
z jednej strony lasem gospodarczym, a z drugiej terenem chronionym w ramach parku 
krajobrazowego oraz ostoi systemu Natura 2000. Poza funkcją gospodarczą i ochronną 
lasy te są atrakcją turystyczną oraz ważnym zapleczem rekreacyjnym Szczecina. Jak 
więc pogodzić te często przeciwstawne funkcje? W ostatnich dwóch latach w mieście 
przetacza się silna fala krytyki dotyczącej sposobu prowadzenia gospodarki w Puszczy 
oraz sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dla znikających (zgodnie z funkcją 
gospodarczą lasu) starodrzew.  

 

2. Inwestycje i sposób zagospodarowania pasa nadmorskiego 

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się największą liczbą miejsc 
noclegowych w kraju, w sezonie letnim pas nadmorski jest zalany setkami tysięcy 
wypoczywających. Gminy nadmorskie rozbudowują bazę noclegową i turystyczną, 
w pasie wybrzeża lokowane są wciąż nowe hotele, a mediach coraz częściej pojawia się 
słowo overturyzm. Walory przyrodnicze brzegu morskiego wymagają często stanowczej 
ochrony, większość obszarów znajduje się w różnych obszarowych formach ochrony, 
a szturm deweloperów na działki z widokiem na morze wydaje się niepowstrzymany. 
Aby przygotować się do przyjęcia turystów, nadmorskie gminy muszą dostosować swoją 
infrastrukturę do kilkukrotnego wzrostu obsługiwanej ludności w czasie dwóch 
wakacyjnych miesięcy. Z drugiej strony turystyka stanowi bodaj najważniejszą gałąź 
gospodarki województwa i źródło utrzymania znacznej części populacji. Dyskusja nad 
tym tematem powinna więc dotyczyć znalezienia kompromisu pomiędzy tymi 
konfliktami interesu i poszukiwania drogi zrównoważonego rozwoju.  

 

3. Fermy zwierząt futerkowych 

Przemysł futrzarski budzi wiele kontrowersji etycznych, środowiskowych 
i gospodarczych. Z jednej strony jest to wysokodochodowa gałąź rolnictwa, z drugiej zaś 
działalność ferm silnie obciąża środowisko i jest kontrowersyjna dla miłośników 
zwierząt. W regionie Pomorza zlokalizowanych jest wiele ferm futrzarskich, ponieważ 
gęstość zaludnienia jest tu stosunkowo niska, jednak pojawienie się planów budowy 
każdej nowej doprowadza do bardzo intensywnych konfliktów z okolicznymi 
mieszkańcami. Czy polityka regionalna powinna ułatwiać, czy blokować możliwości 
rozwoju tego sektora? 

 

4. Lokalizacja siłowni wiatrowych na obszarach lądowych oraz pasie offshore 

Polska północno-zachodnia posiada jedne z najlepszych w skali kraju warunków 
rozwoju energetyki wiatrowej. Mała gęstość osadnictwa zapewnia przestrzeń dla 
lokalizacji farm, bliskość morza umożliwia rozwój sektora farm morskich (offshore), 
a warunki meteorologiczne zapewniają najlepszą wydajność produkcji energetycznej.  
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Z drugiej strony mieszkańcy nie lubią sąsiedztwa siłowni wiatrowych, ponieważ 
obawiają się hałasu i negatywnego oddziaływania na zdrowie. Sektor energetyki 
odnawialnej generuje tysiące miejsc pracy i dochody z dzierżawy gruntów, ale nie 
zapewnia stałej dostawy prądu, a amortyzacja finansowa i środowiskowa siłowni jest 
niemal równa okresowi ich eksploatacji. Za zachodnią granicą można obserwować różne 
efekty intensywnego rozwoju różnych form energii odnawialnej (uprawy roślin 
energetycznych, biogazownie, fotowoltaika). Dyskusja na temat perspektyw i kierunków 
rozwoju energetyki odnawialnej jest bardzo długa i wielowątkowa.   

 

5. Ochrona zasobów zieleni Szczecina 

Często mówimy o Szczecinie jako mieście zieleni, ciesząc się bogactwem przyrody 
w granicach miasta i szczycąc przezornością i smakiem twórców szczecińskiego systemu 
zieleni miejskiej. Czy jednak współcześnie równie doceniamy jej znaczenie? Jak 
traktujemy zieleń w czasie nowych inwestycji i codziennym funkcjonowaniu miasta? 
Czym różni się zieleń nowych osiedli, pokomunistycznych blokowisk oraz 
przedwojennych dzielnic mieszkaniowych? Jak dbamy o zabytkowe enklawy w rodzaju 
Cmentarza Centralnego czy parku Kasprowicza? Jaką rolę pełni zieleń w dobie zmian 
klimatycznych? Jak może wpływać na ceny nieruchomości czy dobrostan psychiczny 
mieszkańców? To tylko niektóre z pytań wstępnych do dyskusji o bieżących konfliktach 
wokół prowadzenia miejskich inwestycji.  

 

6. Miejskie rozwiązania dla zrównoważonego transportu w Szczecinie 

Źródła konfliktu wokół problemów transportowych Szczecina nie różnią się zasadniczo 
od konfliktów na poziomie krajowym czy globalnym, ale z pewnością dodanie 
elementów lokalnego kolorytu ubarwi dyskusję na lekcji, ponieważ praktycznie wszyscy 
mieszkańcy miast są w ten konflikt zaangażowani. Interesujące będzie na pewno wyjście 
od jego sztampowych wariantów, takich jak animozje między pieszymi i kierowcami, czy 
pomiędzy kierowcami i rowerzystami, po to, by zastanowić się szerzej nad identyfikacją 
czynników stale „korkujących” nasze miasto, skutkami społecznymi, środowiskowymi 
i społecznymi faktu, że tak dużo czasu spędzamy w środkach transportu oraz dyskusją 
na temat rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych, które mogą pomóc 
w rozwiązaniu problemów. Niech wypowiedzą się zwolennicy i przeciwnicy: kolei 
metropolitalnej, hulajnóg, rowerów, autobusów i samochodów prywatnych. Czy 
poszerzać chodniki, budować ścieżki rowerowe, czy zwiększać ilość pasów? Czy 
powinniśmy płacić tyle za parkingi? A może zamknąć dla ruchu samochodowego pewne 
części miasta? 

Przedstawione powyżej propozycje oczywiście nie wyczerpują listy. Konflikty 
pojawiają się i znikają w naszym otoczeniu regularnie. Interesująca dyskusja może 
dotyczyć innych zagadnień zaproponowanych przez uczniów. Na pewno sprzyjać będzie 
ona poszerzaniu wiedzy, kształtowaniu zaangażowanej postawy jej uczestników, 
umiejętności rzeczowej dyskusji, formułowania rozwiązań oraz, co chyba najważniejsze, 
szacunku wobec odmienności postaw i poglądów.  
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8. O CO CHODZI W GIS: OD PAPIEROWEJ MAPY DO  
     GEOGRAFICZNEJ BAZY DANYCH I GEOPORTALU.  
     PIERWSZE KROKI W QGIS  

  

WPROWADZENIE 

Cyfryzacja naszego życia dotyczy również nauk geograficznych, a zwłaszcza 
kartografii i zagadnień związanych z analizowaniem danych przestrzennych. Przełomem 
w wykorzystaniu technik komputerowych było upowszechnienie się Systemów 
Informacji Przestrzennej (SIP, GIS – Geographical Information Systems). Są to programy 
komputerowe przeznaczone do analizy danych geograficznych, a więc m.in. do: 

 gromadzenia danych przestrzennych w postaci graficznej, ale przede wszystkim 
w postaci baz danych; 

 przetwarzania danych przestrzennych, a więc wykonywania różnego rodzaju 
analiz, grupowania, wyodrębniania i sortowania danych, wyboru terenów 
spełniających określone kryteria;  

 wizualizacji danych przestrzennych, czyli tworzenia oraz prezentacji map 
i innych opracowań. 

Najczęściej poszczególne programy wyspecjalizowane są w pewnych grupach zadań. 
Do wykonywania prostych czynności z powodzeniem wystarczy jednak znajomość 
jednego z nich. Dużą popularnością cieszy się oprogramowanie otwarte, tzn.  
udostępniane do nieodpłatnego wykorzystywania. Jednym z takich programów jest 
właśnie QGIS, który wykorzystamy do naszego ćwiczenia.  

Do przeprowadzenia zajęć będzie niezbędny dostęp do komputerów z dostępem do 
Internetu. Oprogramowanie oraz dane warto przygotować wcześniej, ponieważ 
pobieranie i instalacja QGIS zajmie z pewnością kilkanaście minut.  

 

Dane dla oprogramowania GIS 

Źródła danych przestrzennych są bardzo różnorodne i coraz powszechniej 
wykorzystywane są  do różnych celów. Można je podzielić na kilka głównych grup: 

 Dane z pomiarów terenowych – najczęściej własne dane użytkownika powstałe 
w czasie pracy w terenie. Mogą być to pomiary geodezyjne, dane z odbiorników GPS 
uzupełnione danymi tabelarycznymi, np. inwentaryzacji i waloryzacji (np.: pomiary 
hałasu, inwentaryzacje zieleni miejskiej, opisy stanu technicznego budowli, próbki 
wody pobrane w celu zbadania jej jakości, geotagowane zdjęcia itp.). 
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 Gotowe, publikowane dane przestrzenne. Szereg instytucji zbiera i udostępnia 
swoje dane przestrzenne. Głównym krajowym zarządcą i dostawcą danych jest 
GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii). Dane zbierają też m. in. Lasy 
Państwowe, Wody Polskie, Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), 
urzędy gminne i powiatowe. Dane są też udostępniane przez wiele instytucji 
europejskich (np. baza danych użytkowania terenu Corine Landcover). Część 
z tych danych to dane otwarte, które mogą być pobierane i użytkowane przez 
wszystkich zainteresowanych. Na naszych zajęciach wykorzystamy dane otwarte 
udostępnione przez GUGiK i GDOŚ.  

 Zdjęcia lotnicze i satelitarne. Na terenach o dużej dynamice zmian 
(np. w miastach) przetworzone zdjęcia lotnicze (ortofotomapy) uzupełniają lub 
zastępują tradycyjne mapy. Ważną grupą materiałów są też zobrazowania 
wykonywane przez urządzenia bezpilotowe (drony). 

 

Typy danych 

Na mapie analogowej (papierowej) różnego typu obiekty przedstawiane są razem 
za pomocą różnego rodzaju symboli umieszczonych na jednym arkuszu mapy. Jedną 
z najważniejszych cech struktury danych w GIS jest grupowanie obiektów w warstwach 
tematycznych. W jednej warstwie przedstawiane są obiekty jednego typu (np. drogi, 
cieki wodne, budynki, warstwice, powierzchniowe utwory geologiczne). Warstwy mają 
określone odwzorowanie kartograficzne, mogą więc być ze sobą zestawiane, a wszystkie 
obiekty znajdują się w prawidłowych miejscach przestrzeni geograficznej. Poprzez 
zestawianie wielu warstw w odpowiedniej kolejności oraz manipulację ich symbolizacją 
i przezroczystością otrzymuje się określone kompozycje mapowe, które mogą być 
następnie wykorzystywane do różnych celów.  
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Ryc. 1. Warstwowa struktura danych GIS. Na rysunku przedstawiono w kolejności od 
góry warstwy: działek katastralnych, stref użytkowania, topografii, mokradeł, 
demografii, pokrycia terenu, zdjęcie lotnicze oraz mapę podstawową.  

Źródło USGS, OC License 

 

Programy gisowe posługują się dwoma typami danych: danymi rastrowymi 
i wektorowymi. Podział ten jest tożsamy z dwoma typami grafiki komputerowej, 
w przypadku GIS program wymusza jednak zupełnie inną filozofię pracy z mapami oraz 
inny sposób przedstawiania zjawisk. W warstwie mogą  się znajdować dane tylko 
rastrowe lub tylko wektorowe: 

 Dane rastrowe mają postać obrazów składających się z pojedynczych pikseli 
(komórek), takich jak np. na zdjęciach. Dane te przy powiększaniu tracą nieco 
czytelność, ponieważ piksele mają określoną rozdzielczość terenową. Rastrową 
postać mają zawsze zdjęcia lotnicze i satelitarne. 

 Dane wektorowe mają postać pojedynczych obiektów (punktów, linii, poligonów 
– wieloboków), które przedstawiają rzeczywiste obiekty geograficzne.  
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Ryc. 2. Fragment wektorowej bazy danych BDOT10k4 (GUGiK), z okolic Placu 
Grunwaldzkiego w Szczecinie, wykorzystujący warstwy budynków (poligony), dróg 
(linie) oraz przystanków komunikacji publicznej (punkty). 

 

Inną cechą oprogramowania GIS jest możliwość zapisu dla każdego obiektu 
terenowego dowolnie dużego zbioru opisowych danych tabelarycznych (atrybutów), 
tworzących bazę danych, co przydaje się bardzo do celów naukowych 
(np. inwentaryzacje przyrodnicze) lub administracyjnych (np. zbiór informacji 
o elementach infrastruktury miejskiej). W rastrowym modelu danych jedynym 
atrybutem jest wartość pojedynczego piksela (która może oznaczać jednak różne rzeczy, 
np. na modelu terenu będzie to wysokość n.p.m., ale na warstwie gleb będzie to typ 
gleby), natomiast w modelu wektorowym atrybut przyjmuje postać rekordu (wiersza) 
w tabelarycznej bazie danych, w której liczba kolumn z informacją może być bardzo 
rozbudowana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Baza Danych Obiektów Topograficznych odpowiadająca skali map 1:10 000. 
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Ryc. 3. Fragment numerycznego modelu terenu – przykład warstwy rastrowej. 

 

Ryc. 4. Zbiór zakodowanych danych opisowych (atrybutów) dla wybranego obiektu 
wektorowego, w tym wypadku budynku na warstwie BDOT10k. 
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Podstawowe działania w programie QGIS 

 
 QGIS jest otwartym oprogramowaniem GIS, które jest rozwijane od kilkunastu lat 

przez społeczność użytkowników i w ostatnich latach bardzo zyskało na popularności. 
Program ma kilkadziesiąt wersji językowych (w tym oczywiście polską), cechuje się 
intuicyjną obsługą i możliwością szybkiej nauki podstaw pracy. Jest jednocześnie na tyle 
rozbudowany, że umożliwia efektywną pracę w wielu dziedzinach bez potrzeby zakupu 
bardzo drogiego oprogramowania komercyjnego. W języku polskim istnieje szereg 
bardzo dobrych podręczników do nauki jego obsługi5, liczne blogi i strony internetowe 
z tutorialami i filmami edukacyjnymi. Program obsługuje liczna grupa użytkowników6 
chętnych do dzielenia się umiejętnościami.  

 Poniżej przedstawiono propozycję zajęć, podczas których uczniowie zapoznają 
się z podstawowymi funkcjami: wyświetlaniem, aranżowaniem, sposobami wizualizacji 
danych. Program, mimo że intuicyjny, jest jednak dość obszerny. W miarę potrzeb 
zachęcamy do samodzielnej dalszej przygody z QGIS z wykorzystaniem innych 
materiałów szkoleniowych.  
1. Aktualną wersję (najlepiej stabilną LTR) ściągamy ze strony qgis.org (trzeba 

zwrócić uwagę na wybór wersji właściwej dla naszego komputera – 32- lub 64-
bitową) i instalujemy w standardowy sposób.  

 

2. W czasie zajęć będziemy pracować na danych BDOO (Baza Danych 
Ogólnogeograficznych), które stanowią zgeneralizowaną wersję podstawowej bazy 
danych BDOT10k. Odpowiadają one poziomem szczegółowości mapie 1:250 000. 
Dane potrzebne do ćwiczenia ściągamy ze strony internetowej GUGiK: zakładka 
Dane PZGIK/ Dane udostępniane bez odpłat. Odszukujemy na liście punkt 3 
(zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych – BDOO). Ściągamy 
na dysk lokalny plik z danymi dla województwa zachodniopomorskiego 
i rozpakowujemy go do wybranego folderu.  

 

3. Dla urozmaicenia zajęć warto też pobrać dane dotyczące pokrycia terenu w całym 
kraju. Są to dane projektu Corine Landcover, uaktualniane co 6 lat przez Europejską 
Agencję Środowiska, a udostępniane przez Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska. Pobieramy je z witryny https://clc.gios.gov.pl/pl/. Wybieramy 
zakładkę CLC2018/Udostępnianie, wypełniamy formularz pobierania danych, 
ściągamy i rozpakowujemy Corine Land Cover 2018  (clc18_PL) – baza pokrycia 
terenu/użytkowania ziemi (clc18_pl.zip).  

 

Formaty danych wektorowych wykorzystywane w QGIS 

Zasadniczym formatem wykorzystywanym w QGIS i wielu innych programach 
wykorzysujących dane wektorowe jest format shapefile (.shp). Popularne „szejpy” są 
formatem wypromowanym przez firmę ESRI, twórców linii oprogramowania ArcGIS, 
która jest jedną z najbardziej wszechstronnych i rozbudowanych rodzin 
oprogramowania GIS. Każda warstwa tematyczna składa się z kilku plików o tej samej 
nazwie , ale różnych rozszerzeniach, o czym trzeba pamiętać przy ich kopiowaniu. Dane 

                                                 
5 E. Szafraniec, Moja mapa, Katowice 2018; R. Szczepanek, Systemy Informacji Geograficznej z QGIS, 

Kraków 2017. 
6 Na przykład facebookowa Polska Grupa Uzytkowników QGIS. 
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CLC2018 pobrane w poprzednim punkcie zapisane są właśnie w formacie SHP. Innym 
popularnym formatem jest format GML/XML, który wykorzystywany jest często przez 
służby i agencje udostępniające dane oficjalne, ponieważ nie jest skojarzony z żadnym 
konkretnym oprogramowaniem. Dane BDOO pobrane w poprzednim punkcie zapisane 
są w formacie XML.  

4. Uruchamiamy program przy pomocy ikony QGIS Desktop (na pulpicie lub w menu 
Start). Okno startowe składa się z wielu elementów dość charakterystycznych dla 
programów graficznych. 

 
 

 
 
Elementy interfejsu programu można dostosowywać do potrzeb, klikając prawym 

przyciskiem myszy na paskach ikon u góry ekranu. Można tu dodawać wybrane paski 
narzędzi (ikony) lub panele (zadokowane i zajmujące częściowo obszar roboczy, tak jak 
panel narzędzi czy warstw). Domyślnie z lewej strony znajduje się zestaw ikon 
służących do otwierania różnych typów danych (ikonki z zielonym symbolem plusa) 
a obok niego panel przeglądarki (za pomocą którego można otwierać warstwy 
z drzewka folderów lokalnych dysków) oraz panel warstw (na którym zaraz pojawi się 
lista używanych warstw, których układ w panelu odzwierciedla kolejność wyświetlania). 
Na dole ekranu znajduje się pasek, na którym wyświetla się szereg użytecznych 
informacji. Z jego lewej strony znajduje się pole wyszukiwarki. Można w niej 
wyszukiwać zarówno nazwy poleceń, jak i przeszukiwać zawartość tabel atrybutów 
w otwartych warstwach.  

 

5. W folderze BDOO z pobranej paczki danych znajdują się warstwy, które zostaną 
wykorzystane na zajęciach. Posiadają one zakodowane nazwy oraz zawartość 
spójną z zasadami wykorzystywanymi w głównej bazie BDOT10k. Czteroliterowy 
skrót na początku nazwy warstw oznacza nazwę kategorii obiektów oraz klasy 
obiektów (np. w nazwie ADJA AD to jednostki podziału terytorialnego a JA –

Okno mapy 

Współrzędne, skala, symbol odwzorowania kartograficznego 

Warstwy mapy 

przeglądarka 
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jednostki administracyjne7). Końcowe litery skrótu natomiast oznaczają typ 
obiektów z jakich zbudowana jest warstwa (A – poligony, L – linie, P – punkty). 
Otwórzmy więc na początek kilka warstw o różnej geometrii: ADJA (jednostki 
administracyjne), SWRS (rzeki i strumienie) oraz  ADMS (miejscowości). Każda 
z tych trzech warstw wykorzystuje inny typ geometrii. Warstwy można otworzyć 
poprzez wybranie nazwy z panelu przeglądarki lub poprzez użycie ikony Dodaj 

warstwę wektorową z paska ikon po lewej stronie ekranu. Warstwy można też 
dodawać do mapy metodą „przeciągnij i upuść” z przeglądarki lub windowsowego 
menadżera plików. Należy zwrócić uwagę, że istnieją dwa pliki o takiej samej 
nazwie i innych rozszerzeniach. Tylko jeden z nich umożliwia otwarcie warstwy. 

 

6. Kolejność warstw w panelu Warstwy decyduje o kolejności ich wyświetlania. Te 
położone wyżej wyświetlane są jako warstwy górne i mogą zakrywać te spod 
spodu. Poprzez łapanie i przeciąganie na odpowiednie miejsca nazwy warstw 
w panelu można je segregować. W naszym przykładzie warstwa jednostek 
administracyjnych powinna być  położona na spodzie stosu. Docelowy wygląd 
okna mapy (kolory poszczególnych warstw będą się różnić!) prezentuje poniższy 
zrzut ekranu.  

 

 
 
 
Warto zwrócić uwagę na określenie układu współrzędnych geograficznych projektu 

(czyli naszej kompozycji mapowej) w prawym dolnym rogu ekranu. Widoczna tam 
liczba 2180 oznacza kod EPSG polskiego układu współrzędnych 1992, w którym 
wykonywana jest większość oficjalnych danych przestrzennych. Aby warstwy 
prawidłowo wyświetlały się w kompozycji mapy, ich układ współrzędnych musi być 
prawidłowo określony w oknie właściwości warstwy. Program automatycznie 
przekształca je i wyświetla w układzie współrzędnych projektu. Wszystkie warstwy 

                                                 
7 Szczegóły kodowania BDOT10k np. tu: 

http://www.wodgik.katowice.pl/www/pobierz/wykaz_BDOT10k.pdf. 
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pobrane do zajęć wykorzystują układ 1992. Aby zilustrować te transformacje, można 
w oknie wyboru układu projektu (dwukrotne kliknięcie na numerze EPSG w dolnym 
prawym rogu ekranu) tymczasowo zmienić układ projektu, np. na globalny układ 
WGS84 (EPSG 4326). Dokonujemy tego, wyszukując ten numer w pasku filtra, 
a następnie wybierając go w polu poniżej (dostępne układy współrzędnych). Po 
dokonaniu obserwacji warto z powrotem wrócić do oryginalnego układu 1992. 

 

 
 
 

7. Na ekranie widzimy domyślnie okno mapy. Warto pamiętać, że w pracy z GIS 
pracujemy nie tyle z mapą, co z danymi. Mapa jest tylko sposobem wizualizacji 
tych danych. Poza obiektami geometrycznymi (punktami, liniami, poligonami) 
warstwy zawierają również tabele atrybutów, czyli danych powiązanych 
z obiektami i opisujących je. Tabelę atrybutów otwieramy przy pomocy ikony 

Otwórz tabelę atrybutów (F6) . Tabele dla danych BDOO zawierają mnóstwo 
zakodowanych informacji głównie o pochodzeniu i aktualności danych. Warto 
zwrócić uwagę, że np. wszystkie warstwy zawierają kolumnę z nazwą obiektów, 
a  w atrybutach warstwy miejscowości ADMS znajduje się kolumna z liczbą 
mieszkańców. Wszystkie atrybuty mogą być wizualizowane na mapie, tzn. możemy 
za pomocą odpowiednich ustawień tak skonstruować wygląd mapy, aby 
ukazywała ona zmienność danej cechy, którą opisuje atrybut. To bardzo ważna 
funkcja GIS i powód, dla którego mówimy, że w GIS głównym źródłem informacji 
jest właśnie baza danych! 
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8. Dwuklik na nazwie wybranej warstwy w panelu warstw otwiera okno właściwości 
warstwy. Większość operacji na warstwach dokonujemy, wykorzystując liczne 
zakładki tego okna. Najczęściej zaglądamy tu, aby w zakładce Styl dostosować 
sposób wyświetlania warstwy. Pole Jeden symbol oznacza, że wszystkie obiekty 
warstwy wyświetlane są z wykorzystaniem jednego wzoru symbolizacji (czyli 
np. wszystkie gminy mają ten sam kolor). Poniżej znajdują się ustawienia 
symbolizacji. Jest ich sporo, ale wszystkie są standardowe dla większości 
programów i łatwe do samodzielnej nauki. Poniżej znajduje się też kilkadziesiąt 
predefiniowanych, gotowych do użycia stylów. Warto w tym miejscu pozostawić 
uczniom możliwość samodzielnej pracy, aby sami odkryli niuanse prostej 
symbolizacji zestawu warstw. Celem jest otrzymanie czytelnej, atrakcyjnie 
wyglądającej mapy. Pasek Krycie, położony poniżej pola wyboru symboli, 
umożliwia sterowanie przezroczystością warstw. Prostej zmiany koloru 
wypełnienia można również dokonać, klikając prawym przyciskiem myszy na 
nazwie warstwy i wybierając opcję Style.  

 

 
 

9. W zakładce Etykiety mamy możliwość ustawienia tekstowych opisów 
wzbogacających walory informacyjne mapy. Wybierzmy właściwości warstwy 
ADMS według poniższego wzoru i ustawmy etykiety tak, by na mapie pojawiły się 
nazwy miejscowości. Pole Value  (wartość) oznacza kolumnę tabeli atrybutów, 
która zostanie wybrana do zakodowania opisu etykiety na mapie. Poniżej, na 
polach wyboru, znajdują się ustawienia wyglądu etykiety (rodzaj i wielkość 
czcionki, otoczka, położenie itp.). 
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10. Do tej pory używane warstwy wymagały dość prostej symbolizacji. Dołóżmy do 
naszej kompozycji mapowej warstwę użytkowania terenu bazy CORINE, pobraną ze 
stron GDOŚ. Jest to warstwa shapefile, więc do jej wyświetlenia używamy pliku 
clc18_pl.shp, zapisanego w stosownym folderze po pobraniu danych wcześniej. 
Domyślny sposób wyświetlania (jeden symbol) nic nie mówi o różnorodności form 
pokrycia terenu. Wszystkie kontury wyglądają tak samo, jednak informacja o typie 
pokrycia jest zakodowana w kolumnie CODE18 tabeli (sprawdźmy to poprzez 
otwarcie tabeli atrybutów). Znaczenie kodów można podejrzeć na stronie GDOŚ, 
skąd pobieraliśmy dane, w zakładce O CLC/Legenda. Aby zwizualizować te dane, 
wejdźmy do właściwości warstwy clc18_pl, i w zakładce Styl zmieńmy sposób 
wyświetlania: w górnym polu wyboru sposób wyświetlania zmieniamy z jeden 
symbol na wartość unikalna, wybieramy w polu Wartość (Value) kolumnę 
z kodami CODE_18 i klikamy przycisk Klasyfikuj poniżej okna legendy. Program 
wyświetla listę wszystkich unikalnych wartości znalezionych w kolumnie CODE_18 
i losowo przydziela jej kolory. Możemy oczywiście modyfikować poszczególne 
kolory oraz uczytelnić legendę poprzez wpisanie lub wklejenie tam pełnych opisów 
klas ze strony GDOŚ, jak przedstawiono na zrzucie ekranu poniżej. W ten sposób 
prostą mapę konturów klas zamieniliśmy na kartogram – mapę kategorii/klas. 
Spróbujmy intuicyjnie dopasować kolorystykę klas do ich kategorii. Można też 
posłużyć się kolorystyką zaproponowaną przez GDOŚ. 
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11. Użyteczność QGISa bardzo rozszerzają wtyczki, czyli dodatkowe funkcje 
przygotowywane przez użytkowników, które można pobierać z otwartego 
repozytorium i dodawać do swojej kopii programu. Bardzo użytecznym narzędziem 
jest wtyczka Openlayers, która umożliwia łatwe dodawanie szeregu map bazowych 
(podkładowych) w postaci popularnych „wirtualnych globusów”, takich jak 
Openstreetmap czy Google Maps. Instalujemy ją poprzez menu 
Wtyczki/Zarządzanie wtyczkami. W oknie instalacji wybieramy w zakładce 
Ustawienia pokazywanie wtyczek eksperymentalnych, a następnie w zakładce 
Wszystkie wyszukujemy wtyczkę Openlayers i instalujemy ją. Wtyczka instaluje się 
w zakładce W Internecie. Dodajmy za jej pomocą warstwę Openstreetmap do naszej 
kompozycji. Manipulując kolejnością warstw, ustawieniami stylów oraz 
przezroczystości, spróbujmy wykonać czytelną kompozycję mapy. Jeszcze więcej 
dostępnych map bazowych oferuje wtyczka QuickMapServices! 

 

Zakończenie 

To dopiero początek przygody z QGIS i wierzchołek góry lodowej możliwości pracy 
z otwartym oprogramowaniem GIS, które możemy wykorzystywać do edukacji, 
planowania podróży, uatrakcyjniania aktywności w serwisach społecznościowych czy 
działań biznesowych. Jedną z cech informatyzacji jest w końcu powszechne używanie 
danych przestrzennych! Przewodnik ten został przygotowany z wersją 3.10 
oprogramowania QGIS, a kolejne aktualizacje pojawiają się regularnie kilka razy w roku. 
Dlatego szczegóły okien dialogowych czy toku działania mogą się nieznacznie różnić. 
Filozofia pracy pozostaje jednak cały czas taka sama. Warto podkreślić, że program ten 
po przejściu bariery podstawowych działań świetnie nadaje się do samodzielnej nauki 
dzięki intuicyjnej konstrukcji okien dialogowych. Zawsze można też poprosić o pomoc 
autora opracowania. 
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9. WSPÓŁCZESNY SYSTEM ZBIERANIA INFORMACJI  
     GEOGRAFICZNEJ W POLSCE.  
     Wykorzystanie geoportali do uzyskiwania danych   
     geograficznych  

 

  

WPROWADZENIE 
 

Rozwój cyfryzacji powoduje, że coraz więcej różnych dziedzin życia zaczyna 
wykorzystywać zarówno cyfrowe źródła danych, jak i cyfrowe sposoby ich 
przetwarzania i wytwarzania. Ta rewolucja nie omija też geografii, m.in. sposobów 
tworzenia oraz wykorzystania map. Dawne analogowe metody zostały całkowicie 
zastąpione przez wykorzystanie SIP (Systemów Informacji Przestrzennej, GIS) oraz 
metod grafiki komputerowej. Rewolucja dotyczy jednak nie tylko tworzenia map, ale 
przede wszystkim powszechności tworzenia, wykorzystywania i dostępności danych 
przestrzennych w społeczeństwie. Niepostrzeżenie, głównie dzięki technologiom 
mobilnym i smartfonom, niemal wszyscy członkowie społeczeństwa stali się zarówno 
wytwórcami, jak i użytkownikami danych przestrzennych. Warto na początku 
uporządkować znaczenie pojęć związanych ze współczesnymi danymi geograficznymi: 

 Dane przestrzenne – każdy rodzaj danych, zwykle w postaci cyfrowej, 
zawierających informację geograficzną – czyli najczęściej dane o położeniu 
geograficznym. Mogą to być zarówno dane o charakterze mapowym, jak i dane 
tabelaryczne, multimedia (filmy, obrazy, nagrania), zdjęcia lotnicze i satelitarne, 
zapisy użytkowe różnych urządzeń itp. Wszystkie jednak musi łączyć jeden 
element – informacja o kontekście geograficznym, czyli zapis położenia 
geograficznego.  

 Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) – coraz więcej przedmiotów 
codziennego użytku zbiera, zapisuje i udostępnia informacje o sposobie ich 
używania. Część z nich ma charakter przestrzenny i może posłużyć do analiz 
geograficznych. Dobrymi przykładami są samochody zapisujące przebieg tras, 
statki i samoloty udostępniające swoje pozycje, smartfony zapisujące informacje 
o położeniu użytkownika czy geotagujące zdjęcia i inne multimedia. 

 Big data – technologie umożliwiające analizę olbrzymich zbiorów danych, 
zyskujące na znaczeniu w związku z rozwojem Internetu rzeczy. Generuje 
olbrzymią ilość danych, którą trzeba przeanalizować, aby na ich podstawie 
sformułować wnioski. Przykładowo, aby wykonać analizę zachowań 
mieszkańców dużego miasta w kontekście wykorzystywania komunikacji 
publicznej, wykorzystuje się miliony logowań i zapisów tras właścicieli 
smartfonów.  
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 Geograficzne bazy danych (geobazy) – komputerowe bazy danych, w których 
zbiera się informacje o charakterze przestrzennym. Na podstawie bazy danych 
i z wykorzystaniem oprogramowania GIS można wizualizować informacje 
(i zjawiska z nimi związane) w postaci map.  

 Geoportale – ponieważ wiele instytucji wytwarza swoje własne dane 
przestrzenne, ma potrzebę (lub obowiązek) udostępniania ich społeczeństwu. 
Najczęściej odbywa się to poprzez specjalne portale mapowe (geoportale), które 
umożliwiają przeglądanie map utworzonych na podstawie geobaz. Na stronach 
geoportali zwykle można przeglądać udostępniane warstwy map, komponować 
własne ich zestawienia, wykonywać proste pomiary. Nie ma natomiast 
możliwości dostępu do samych danych czy ich edycji. Część danych czasem 
można ściągać na osobiste komputery w postaci warstw GIS lub np. plików 
arkuszy kalkulacyjnych.  

 Usługi przeglądania danych przestrzennych – procedury informatyczne 
służące do efektywnego udostępniania możliwości oglądania map i wizualizacji 
baz danych, bez udostępniania samych danych. Powstają na użytek geoportali 
oraz wykorzystywania w urządzeniach mobilnych.  

 Otrofotomapa – zdjęcie lotnicze, w którym dzięki specjalnej operacji 
kartograficznej, zmieniono charakterystyczny dla zdjęć rzut środkowy na rzut 
ortogonalny, charakterystyczny dla map. Innymi słowy to warstwa wyglądająca 
jak zwykłe zdjęcie lotnicze, w której jednak usunięto zniekształcenia 
charakterystyczne dla zdjęć oraz dopasowano ją do konkretnego odwzorowania 
kartograficznego i układu współrzędnych. W dobie bardzo szybkich zmian, 
zwłaszcza w miastach, uznawana często za najbardziej aktualny obraz 
konfiguracji terenu w przeciwieństwie do szybko dezaktualizujących się map. 

Przełomem w gromadzeniu i udostępnianiu danych przestrzennych w krajach UE 
było wprowadzenie w 2007 roku dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial 
Information in Europe – Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie), która 
uporządkowała i określiła sposób zbierania oraz udostępniania danych przestrzennych. 
Jej najważniejsze założenia to: 

 dane powinny być zgromadzone tylko raz i przechowywane w sposób najbardziej 
efektywny; 

 dane z różnych krajów i instytucji powinny być przechowywane w sposób 
bezszwowy i jednolity, umożliwiający korzystanie z nich przez użytkowników 
z różnych krajów, używających różnych aplikacji; 

 dane zebrane na jednym poziomie powinny być udostępnianie na wielu 
poziomach/skalach; uszczegółowione dla badań dokładnych, zgeneralizowane 
dla badań przekrojowych; 

 powinna być zapewniona łatwość w odnalezieniu, jakie informacje przestrzenne 
są zbierane i dostępne, jak można je wykorzystać do zaspokojenia określonych 
potrzeb i na jakich zasadach można je nabyć i wykorzystać. 

Założenia dyrektywy zostały następnie sformułowane w aktach prawa krajowego. 
W Polsce zawarte są one przede wszystkim w następujących aktach prawnych: 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej; 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 
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 Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko. 

W naszym kraju funkcjonuje wiele instytucji zbierających dane przestrzenne 
i w związku z wymogami Inspire – udostępniających swoje zasoby. Stanowią one 
niecenione źródło wiedzy o środowisku geograficznym oraz o procesach przyrodniczych 
i społeczno-ekonomicznych, jakie zachodzą w naszym otoczeniu. Do najważniejszych 
instytucji należą: 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – zajmuje się tworzeniem 
i wydawaniem map ogólnogeograficznych i topograficznych, a przede wszystkim 
zarządzaniem topograficznymi i geodezyjnymi bazami danych. Utrzymuje 
centralny geoportal http://geoportal.gov.pl. 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) – zajmuje się sprawami 
ochrony przyrody i środowiska w naszym kraju. Zarządza informacjami 
o inwestycjach realizowanych w kraju i ich wpływie na środowisko, przetwarza 
dane monitoringu przyrodniczego, zarządza wszelkimi formami ochrony 
przyrody. Utrzymuje geoportal środowiskowy http://geoserwis.gdos.gov.pl. 

 Lasy Państwowe  – zarządzają polskimi lasami, wykorzystując zaawansowany 
system gromadzenia danych przestrzennych. Utrzymują Bank Danych o Lasach  
https://www.bdl.lasy.gov.pl. 

 Wody polskie – zarządzają zasobami wodnymi oraz regulują do nich dostęp. 
Zajmują się również ochroną przeciwpowodziową. Informację przestrzenną 
utrzymują na geoportalu centralnym. 

 Jednostki samorządu lokalnego – utrzymują aktualne dane geodezyjne, 
środowiskowe, inwestycyjne na lokalnych geoportalach powiatowych i gminnych 
(np. geoportal gminy Kołbaskowo https://kolbaskowo.e-mapa.net/). 

 

Cel zajęć 

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych polskich geoportali, 
zaznajomienie się ze specyfiką ich budowy oraz posługiwania się nimi oraz 
przedstawienie możliwości ich wykorzystania w codziennym życiu i nauce. Zajęcia 
realizują punkty I.1. i I.8. podstawy programowej dla szkoły ponadpodstawowej: 

 Przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej 
i ocenia ich przydatność. 

 Podaje przykłady wykorzystania narzędzi GIS do analiz zróżnicowania 
przestrzennego środowiska geograficznego. 

Do przeprowadzenia zajęć będzie niezbędny dostęp do komputerów z dostępem do 
Internetu oraz zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową (np. Chrome, Firefox, 
Opera). 

Zasoby geoportalu centralnego 

Założeniem geoportalu centralnego jest prezentacja powiązanych zasobów wszystkich 
najważniejszych podmiotów publicznych zbierających dane przestrzenne. Zarządcą 
strony jest GUGiK, ale poprzez usługi przeglądania (m.in. WMS, WMTS, WFS) można tu 
dotrzeć do danych pozostałych instytucji. Portal prezentuje też tzw. metadane, czyli 
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zbiór informacji o sposobie zbierania danych, ich strukturze, aktualności itd. (czyli 
w pewnym sensie „dane o danych”). Ilość informacji jest tak olbrzymia, że przygotowano 
kilka podsystemów mapowych służących do ich przeglądania, zgrupowanych po prawej 
stronie ekranu.  

 

 
Ryc. 1. Strona główna geoportalu centralnego (geoportal.gov.pl) 
 

1. Uruchamiamy główny portal mapowy, klikając na kafelek Geoportal Krajowy. 
Uruchamianie systemu trwa dłuższą chwilę, po czym pojawia się okno interfejsu 
użytkownika portalu. Wiele elementów jest wspólnych dla niemal wszystkich 
geoportali. Podstawowym założeniem prezentacji danych geograficznych jest 
grupowanie ich w warstwach tematycznych, czyli zbiorach danych obiektów 
obejmujących wybrane zagadnienie (np. dane wysokościowe, obiekty topograficzne, 
plany zagospodarowania, lasy itp.). Ponieważ dane są właściwie zorientowane 
kartograficznie (charakteryzują się określonym odwzorowaniem oraz układem 
współrzędnych geograficznych), możliwe jest nakładanie na siebie poszczególnych 
warstw i tworzenie własnej kompozycji kartograficznej danych, a więc w pewnym 
sensie komponowanie własnej mapy. W pracy z geoportalem pomagają zestawy 
narzędzi zgrupowane w bocznych częściach ekranu: 

 Narzędzia nawigacji – służą do poruszania się po mapie, zmiany skali, 
szkicowania, wyszukiwania informacji o wskazanym obiekcie. Podpowiedź 
dotycząca znaczenia ikon pojawia się po zatrzymaniu nad nimi strzałki 
kursora. 

 Narzędzia analityczne i pomiarowe – pogrupowane są w szereg menu. 
Znajdziemy tu narzędzia do zmiany ustawień widoku mapy (np. podział 
ekranu w menu Widok/Panel porównawczy), wykonywania prostych 
pomiarów odległości, powierzchni i objętości (menu Pomiary) czy analiz 
widoczności, rysowania profili terenu (menu Numeryczny model terenu). 

Wejście do podsystemów  

mapowych Geoportalu 
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Przydatne jest też wielokryterialne menu wyszukiwania zawartości baz oraz 
obiektów geograficznych. 

 

 Wybór interfejsu – wybór ikony oka o różnej wielkości przełącza nas 
pomiędzy mniej lub bardziej zaawansowanymi opcjami interfejsu 
użytkownika. Wszystkie opisane zadania wykonujemy z wybraną najbardziej 
zaawansowaną opcją (największa ikona oka). 

 Menadżer warstw (Zawartość mapy) – rozwijalna lista warstw map 
pogrupowana w zestawy tematów. To główne narzędzie do wyboru 
elementów mapy widocznych w głównym oknie. Należy pamiętać, że 
większość warstw wyświetla się w określonych przedziałach powiększeń ze 
względu na różny poziom generalizacji. Na przykład widok zdjęcia lotniczego 
(ortofotomapy) lub granic działek katastralnych uzyskamy tylko przy dużych 
zakresach powiększenia. W czasie zmiany powiększenia niektóre warstwy 
włączają i wyłączają się automatycznie. Dlatego często należy samodzielnie 
zaznaczać lub odznaczać je tak, by w widoku mapy mieć tylko te, których 
potrzebujemy. 

 

 

Ryc. 2. Podstawowe grupy elementów interfejsu użytkownika geoportalu. 

 

Przy korzystaniu warto zwrócić uwagę z kilku prostych zasad: 

 Przesuwamy zawartość okna mapy, korzystając z narzędzia przesuń. 
 Powiększenie regulujemy za pomocą kółka myszy, wybierając ikonki lupy z paska 

narzędzi nawigacyjnych lub wykorzystując suwak umieszczony obok tego paska 
(dla lepszej orientacji umieszczono tam szereg odpowiedników skali mapy). 

 Przy dużych powiększeniach automatycznie załączają się widok ortofotomapy 
oraz dane katastralne z granicami i numerami działek. Aby pozbyć się tych 

Narzędzia 

pomiarowe i 

analityczne 

Narzędzi

a 

nawigacyjne 
Menadżer 

warstw 

Wybór interfejsu 
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warstw, należy je odznaczyć w menadżerze warstw, odpowiednio: 
Ortofotomapa oraz Ewidencja gruntów i budynków.  

Zadanie 1. Przeglądanie danych topograficznych 

Wraz z rozwojem cyfrowych baz danych GUGiK, główny wydawca tradycyjnych map 
topograficznych, używanych przez wiele instytucji w Polsce, zaprzestał opracowywania 
ich w tradycyjnej, papierowej formie. Mapy te wciąż dostępne są w sprzedaży, ale nie 
będą już przygotowywane nowe wydania w tej technologii. Współcześnie dane 
wizualizowane w formie zbliżonej do tych map opracowywane są na bieżąco w ramach 
potrzeb na podstawie aktualnych baz danych. Utrzymywane są obecnie dwie 
podstawowe, współpracujące ze sobą bazy danych topograficznych na różnych 
poziomach generalizacji danych: 

 BDOO (Baza Danych Ogólnogeograficznych) – baza zawierająca zgeneralizowane 
podstawowe warstwy obiektów topograficznych, odpowiadające 
szczegółowością mapom w skali 1:250 000. Jest więc to baza przeglądowa, 
używana do małoskalowych kompozycji przekrojowych, np. w skali powiatu, 
województwa czy kraju. Jest ona również dostępna nieodpłatnie na stronach 
GUGiK w zakładce Dane bez opłat. 

 BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych) – szczegółowa, 
podstawowa baza obiektów topograficznych, pogrupowanych w kilkadziesiąt 
warstw tematycznych, licząca kilkaset typów zakodowanych obiektów. 
W założeniach ma odpowiadać szczegółowości dawnym mapom w skali 1:10 000 
(stąd 10k w nazwie), ale z powodzeniem można z niej generować mapy do celów 
projektowych czy administracyjnych w większych skalach. Nie jest ona dostępna 
do pobierania, ale możemy ją przeglądać na geoportalu.  

Warto również wspomnieć o globalnym, społecznościowym portalu 
Openstreetmap.org, który udostępnia nieodpłatne, otwarte dane topograficzne dla 
całego świata, które wykorzystywane są w setkach inicjatyw. Dane te również można 
przeglądać na geoportalu centralnym.  

Dane topograficzne są włączone w podstawowym widoku geoportalu, dlatego, 
przeglądając mapę bez żadnej ingerencji w dobór warstw, oglądamy właśnie wyżej 
wymienione dwie warstwy. Automatycznie, wraz z przechodzeniem na większe 
powiększenia, baza BDOO zostanie zastąpiona bazą BDOT10k (przy dużych 
powiększeniach zostaną one automatycznie zastąpione ortofotomapą, czyli 
specjalnie przekształconym zdjęciem lotniczym). Możemy włączać i modyfikować 
ręcznie poszczególne rodzaje danych, rozwijając w menu warstw grupę Dane 
topograficzne. Wśród innych dostępnych opcji warto zwrócić uwagę na dane 
Openstreetmap i Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, porządkujący 
oficjalne nazwy fizjograficzne i administracyjne. Możliwe jest również przeglądanie 
archiwalnych wydań papierowych map topograficznych, które w postaci 
zeskanowanych i skalibrowanych rastrów dostępne są w grupie Dane 
archiwalne/Dane topograficzne/Skany map topograficznych.  

 

Poszczególne wydania map w różnych skalach przełączają się automatycznie przy 
powiększaniu lub zmniejszaniu skali mapy.   
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Ryc. 3. Menadżer warstw z rozwiniętymi grupami warstw dotyczącymi map 
topograficznych. 

 

Przykładowe polecenia dla uczniów: 

1. Odszukaj na warstwie Wizualizacja BDOT10k, ortofotomapie oraz archiwalnych 
mapach topograficznych znane sobie lokalizacje geograficzne: swoje miejsce 
zamieszkania, budynek szkoły, charakterystyczne elementy lokalnej topografii 
(jezioro, rzeka, góra). 

2. Rozpoznaj różnice w zagospodarowaniu terenu w okolicy (np. budowa obiektów 
sklepowych, rozbudowa osiedli mieszkaniowych, dróg, itp.) z wykorzystaniem 
aktualnych danych BDOT10k oraz archiwalnych ortofotomap i map 
topograficznych. 

 

Zadanie 2. Przeglądanie numerycznych modeli terenu 

Bardzo interesującymi warstwami udostępnianymi na geoportalu są numeryczne 
modele terenu, będące cyfrową reprezentacją rzeźby terenu. Aktualnie w geoportalu 
udostępniana jest najbardziej szczegółowa wersja w postaci modelu w rozdzielczości 
1x1 m. Jest to model powstały w wyniku lotniczego skanowania laserowego (LIDaR – 
Light Detection and Ranging), który umożliwia tworzenie bardzo szczegółowego obrazu 
rzeźby oraz pokrycia terenu. Model prezentowany w geoportalu powstał w wyniku 
projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi 
zagrożeniami), którego celem była poprawa efektywności działań 
przeciwpowodziowych. Dane te jednak wykorzystywane są w wielu dziedzinach życia. 
Między innymi w naukach przyrodniczych, projektowaniu architektonicznym, 
archeologii, turystyce itp. 

Aktualne dane 

topograficzne 

Skany map 

topograficznych 
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Model terenu prezentowany jest w postaci cieniowanego reliefu (Cieniowanie 
WMS i WMTS) oraz tradycyjnej kolorowej skali barwnej wysokości (Hipsometria WMS 
i WMTS). Skróty WMS i WMTS (Web Mapping Service oraz Web Mapping Tile Service) 
oznaczają usługi sieciowe stworzone dzięki dyrektywie Inspire, umożliwiające 
prezentację baz danych w postaci rastrowego obrazu ich wizualizacji w geoportalach. 
Dzięki nim użytkownik nie musi pobierać całej olbrzymiej bazy danych, ponieważ 
geoportal przesyła tylko drobną ich część obejmującą zasięg ekranu mapy w gotowej 
rastrowej formie obrazu danych. Użytkownik nie ma więc możliwości ingerencji w dane 
oraz zmiany sposobu ich wizualizacji. Usługa WMTS w geoportalu centralnym jest nieco 
szybsza.  

Wybierz z grupy warstw Rzeźba terenu grupę Numeryczny model terenu 1x1 m 
oraz warstwę Cieniowanie WMTS. Warstwa wyświetlana jest domyślnie jako 
półprzezroczysta. Można modyfikować to ustawienie, otwierając strzałkę położoną obok 
ramki służącej do zaznaczania warstw. 

 

Ryc. 4. Opcje wyświetlania modelu terenu. 
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Przykładowe polecenia dla uczniów: 

Jedną z najciekawszych aktywności na geoportalu jest poszukiwanie ciekawych form 
i obiektów na cieniowanym modelu terenu. Proponujemy odnalezienie poniższych 
obiektów: 

 

       

Bogata „górska” rzeźba Puszczy Bukowej  Hałda fosfogipsów Z. Ch. Police

   

Świnoujskie forty…         …oraz układ wydm na wyspie Wolin 
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Grodzisko w okolicach Kołbacza                      Fortyfikacje Wału Pomorskiego  
                                                                                           w okolicach Białego Boru 
 

Zadanie 3. Pomiary na geoportalu 

Poza przeglądaniem danych kartograficznych w aplikacji geoportalu możliwe są 
proste analizy i pomiary: pomiar odległości i powierzchni (menu: Pomiary/Mierz 
odległość oraz Mierz powierzchnię), oraz analizy na numerycznym modelu terenu: profil 
terenu oraz pomiar objętości mas ziemnych (menu: Numeryczny model terenu/Profil 
terenu).  

 Procedura wykonywania wszelkich pomiarów jest bardzo podobna. Wybieramy 
narzędzie z górnego, rozwijalnego menu, następnie w pojawiającym się oknie 
wybieramy przycisk Rysuj i w oknie mapy, klikając, zaznaczamy punkt pomiarowy lub 
rysujemy figurę, zaznaczając jej kolejne wierzchołki (w tym przypadku kończymy 
rysowanie dwuklikiem). Po wykonaniu działania należy przełączyć się na narzędzie 
przesuwania mapy (rączka) oraz zamknąć okno pomiarowe. W przypadku pomiarów 
widoczności zielone fragmenty osi lub profili oznaczają istniejącą linię widoczności, 
natomiast czerwone – jej brak.  

Przykładowe zadania dla uczniów: 

1. Zmierz długość swojej drogi ze szkoły do domu. 
2. Określ powierzchnię terenu szkoły. 
3. Określ powierzchnię charakterystycznego budynku w swojej miejscowości 

(np. kościół, ratusz, ważny obiekt zabytkowy). 
4. Narysuj profil terenu swojej trasy ze szkoły do domu. 
5. Wykonaj poprzeczny profil terenu wybranej doliny rzecznej. 
6. Wykonaj profil terenu różnych typów dolin w terenie górskim. 
7. Określ zasięg widoczności z charakterystycznego punktu widokowego w swojej 

okolicy. 
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Zadanie 4. Pozostałe dane geoportalu 

W miarę możliwości czasowych geoportal centralny oferuje mnóstwo innych 
ciekawych danych do wykorzystania. Warto zwrócić uwagę na: 

 Mapy hałasu (w grupie Dane innych instytucji/Generalna Dyrekcja Dróg 
i Autostrad) obejmujące wskaźniki hałasu dziennego LN i hałasu nocnego LDWN. 

 Mapy ryzyka powodziowego (w grupie Dane innych instytucji/Wody Polskie) 
przedstawiające zasięg zalewania terenu przy powodziach o różnych 
wysokościach oraz różnej częstotliwości występowania. 

 Rejestry obiektów zabytkowych (w grupie Dane innych instytucji/ Narodowy 
Instytut Dziedzictwa). 

 Mapy leśne (w grupie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych) obejmujące 
m. in. mapę podziału administracyjnego lasów (nadleśnictwa i leśnictwa) oraz 
mapy oddziałów i wydzieleń leśnych, z których można uzyskać informację 
o składzie gatunkowym i wieku drzewostanów.  

 Mapy form ochrony przyrody (grupa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) 
podzielone na liczne warstwy według formy ochrony. 

 
Powyższe dane można przeglądać zarówno w geoportalu centralnym, jak i na 

geoportalach branżowych instytucji, które wymieniono na początku rozdziału. Zwykle 
na geoportalach branżowych informacja jest pełniejsza, wzbogacona o dodatkowe 
warstwy i prezentowana w czytelniejszy sposób.  
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Tomasz Rydzewski 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

   

10. DOSTĘPNOŚĆ I OCENA JAKOŚCI    
       WYBRANYCH USŁUG W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY.  

     ZAJĘCIA TERENOWE (liceum/technikum – zakres rozszerzony) 

 

 

Wprowadzenie 

Celem zajęć terenowych jest analiza zróżnicowania strukturalnego i przestrzennego 
usług w najbliższej okolicy oraz ocena ich jakości. Do przeprowadzenia zajęć niezbędne 
będzie zaznaczenie i opisanie punktów usługowych na podkładzie mapowym oraz 
przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących oceny jakości usług na badanym 
obszarze wśród mieszkańców. 

Dzięki zajęciom terenowym uczeń kształtuje umiejętność pracy w terenie poprzez 
dokonywanie własnych obserwacji oraz dokumentowanie przebiegu i wyników badań.  
Ważnym elementem pracy jest umiejętność współpracy w grupie. Podczas zajęć 
rozwijane jest zainteresowanie  najbliższą  okolicą i sprawami lokalnej społeczności. 

 

Przygotowanie do zajęć terenowych 

Sprawy organizacyjne 

Przed zajęciami nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem zajęć terenowych 
(załącznik 1), który podpisują zarówno uczniowie, jak i nauczyciel. Nauczyciel zwraca 
szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas warsztatów 
terenowych. Podczas spotkania organizacyjnego nauczyciel podaje wszelkie informacje 
dotyczące realizacji zajęć terenowych, tj. miejsce i termin zajęć, godzinę i miejsce 
zbiórki, wytyczne dotyczące realizacji poszczególnych celów zajęć itp. Nauczyciel dzieli 
uczniów na 4–6 osobowe grupy, w których uczniowie wybierają osobę odpowiedzialną 
za koordynację pracy zespołu. 

Wybór obszaru badań 

Kolejnym krokiem jest wybór obszaru badań, który spełnia wymogi stawiane celowi 
zajęć. Wskazane jest, aby obszar badań zlokalizowany był w pobliżu szkoły, dzięki 
czemu będzie on dobrze znany uczniom, a jednocześnie pozwoli to na w miarę sprawne 
przemieszczanie się uczniów i opiekuna. Wybrany obszar nie powinien być zbyt 
rozległy, a przy jego wyborze należy uwzględnić wstępnie natężenie różnych rodzajów 
usług, w myśl zasady: niewielka liczba podmiotów usługowych – większy obszar, duża 
liczba podmiotów usługowych – mniejszy obszar. W tym celu można wykorzystać 
podkład mapowy pobrany np. z Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej 
(https://www.geoportal.gov.pl/), którego dokładność dostosowujemy do własnych 
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potrzeb (mniejszy obszar – większa skala, większy obszar – mniejsza skala), tak aby 
badany obszar zmieścił się w formacie A4 (ryc. 1). 

 

 

Ryc. 1. Przykładowy podkład mapowy śródmieścia Szczecina. 
Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html, dostęp: 24.02.2020. 
 

Zasady zbierania danych 

Przed zajęciami należy ustalić, według jakiego podziału i z jaką szczegółowością 
będą zbierane dane dotyczące podmiotów usługowych. Przy określaniu profilu 
działalności usługowej pomocna będzie Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), która 
ułatwi usystematyzowanie profilów działalności badanych firm usługowych. PKD 
stanowi systematykę określającą rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jest 
umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów 
działalności społeczno-gospodarczej. PKD ustala symbole, nazwy i zakres 
poszczególnych zgrupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach – sekcjach, 
działach, grupach, klasach i podklasach. Ułatwi ona usystematyzowanie profilów 
działalności analizowanych podmiotów usługowych według określonych kryteriów. 
Z punktu widzenia szkolnych badań terenowych sugeruje się ewidencjonowanie 
poszczególnych punktów usługowych wyłącznie według sekcji, bez bardziej 
szczegółowego podejścia zarówno do prowadzonej działalności usługowej, jak 
i wielkości obiektów usługowych (np. mały sklep czy supermarket). Szczegółowy 
i aktualny schemat klasyfikacji PKD8 dostępny jest na stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego (https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat-
tekst_ujednolicony_zm 2017.pdf). Sekcje dotyczące usług, sugerowane do uwzględnienia 

                                                 
8
 Polska Klasyfikacja Działalności została wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 

grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 251, poz. 1885, z późn. zm.). 

W dniu 27 grudnia 2017 roku ogłoszony został tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 2440). 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 roku. Zmiany dotyczyły jedynie sekcji P – Edukacja. 
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w badaniach terenowych, obejmują oznaczenia literowe od G do S9 (tab. 1). Podczas 
zajęć można ją wykorzystać zarówno w formie papierowej (po wydrukowaniu), jak 
i elektronicznej (na telefonie czy tablecie). 

 

Tab. 1. Sekcje PKD obejmujące działalność usługową 

Sek

cja 
Nazwa 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

H Transport i gospodarka magazynowa 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

J Informacja i komunikacja 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

P Edukacja 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

S Pozostała działalność usługowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm, dostęp: 24.02.2020. 

 

Drugim etapem badań dotyczących dostępności oraz jakości usług na analizowanym 
obszarze będzie przeprowadzenie ankiety wśród osób zamieszkujących dany teren. 
W tym celu nauczyciel wspólnie z uczniami przygotowuje arkusz ankiety, który zostanie 
wykorzystany podczas ćwiczeń terenowych. Przy jego konstruowaniu należy pamiętać 
o podstawowych elementach, jakimi cechuje się dobrze przygotowana ankieta: 

 wybór jednego, ściśle określonego celu, co pozwoli na skonstruowanie zwięzłej 
ankiety niewymagającej zbędnych pytań); 

                                                 
9
 Wprawdzie działalność usługową reprezentuje również sekcja T (gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby), to jednak, 

ze względu na zakres realizowanych badań terenowych, uzyskanie informacji dotyczących tego typu działalności 

jest niemożliwe. 

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm
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 ankieta powinna być możliwie jak najkrótsza, aby zachęcić respondenta do jej 
wypełnienia; 

 pytania ankietowe powinny być zredagowane z łatwo mierzalnymi 
odpowiedziami, np. pytania zamknięte, które skracają czas wypełnienia ankiety 
i są łatwe do analizy; 

 w jednym pytaniu pytamy tylko o jedno zagadnienie i zapewniamy pełny zakres 
odpowiedzi dla ankietowanych; 

 należy unikać pytań sugerujących odpowiedź; 
 niezwykle ważna jest kolejność pytań, dlatego też pierwsze pytania powinny być 

proste i przyjemne dla ankietowanego, aby wprowadzić go w pewien rytm 
badania i zachęcić go do wypełnienia całego kwestionariusza. Pytania dotyczące 
danych osobowych czy demograficznych powinny znajdować się na końcu 
ankiety, aby nie przestraszyć respondenta już na samym początku; 

 istotny jest również logiczny porządek pytań ankietowych, dlatego też podobne 
do siebie pytania należy podzielić na grupy tematyczne i umieść je w swoim 
pobliżu; 

 należy wykonać badanie pilotażowe, które odpowie na pytania dotyczące 
m.in. czasu wypełnienia ankiety, tego, co jest niezrozumiałe, tego, czy wszystkie 
odpowiedzi zostały ujęte itp.; 

 ważny jest tekst powitalny do ankiety, w którym powinny znaleźć się: informacja 
o tematyce i celu badania, przybliżony czas potrzebny na wypełnienie ankiety 
oraz przeznaczenie uzyskanych informacji; 

 główną determinantą wiarygodnego badania jest dobór odpowiednich 
respondentów (wiek, płeć, poziom wykształcenia itp.). 

Formularz ankiety należy wydrukować w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, które 
zostaną wykorzystane podczas badania w terenie. Należy przy tym pamiętać, że aby 
wyniki przeprowadzonych badań ankietowych były wiarygodne i reprezentatywne, 
należy ją przeprowadzić na odpowiedniej liczbie respondentów. Liczba zrealizowanych 
ankiet powinna być zależna od wielkości badanego obszaru oraz liczby ludności, która 
go zamieszkuje (sugeruje się, żeby liczba przeprowadzonych ankiet była większa od 30). 
Przykładowy arkusz ankiety przedstawiony został w załączniku nr 2. 

  

  PRZEBIEG ZAJĘĆ TERENOWYCH 
 

Nauczyciel przypomina uczniom tematykę zajęć terenowych. Dla każdej grupy 
przygotowana zostaje karta badań terenowych, podkład mapowy badanego obszaru 
oraz formularze ankiety. Uczniowie mają do zrealizowania następujące zadania: 

1. Zebranie informacji dotyczących przestrzennego rozmieszczenia podmiotów 
usługowych na badanym obszarze w podziale na sekcje PKD i umieszczenie ich 
na podkładzie mapowym przy użyciu odpowiednich kolorów (tab. 2, ryc. 2). 
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Tab. 2. Legenda do podkładu mapowego przedstawiającego przestrzenne 
rozmieszczenie podmiotów usługowych na badanym obszarze wg sekcji PKD. 

Sek

cja 

Oznaczenie na 

mapie 

Sek

cja 

Oznaczenie na 

mapie 

Sek

cja 

Oznaczenie na 

mapie 

G  L  Q  

H  M  R  

I  N  S  

J  O    

K  P    

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 1.  

 

 

Ryc.2. Przykładowy rozkład przestrzenny podmiotów usługowych na badanym 
obszarze za pomocą kolorów (tab. 2). 

Źródło: opracowanie własne przy wykorzystaniu podkładu mapowego pobranego ze 
strony: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html (dostęp 24.02.2020). 
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2. Zebranie informacji o tym, jakie usługowe podmioty gospodarcze zlokalizowane 
są na badanym obszarze w podziale na sekcje PKD oraz określenia ich liczby. 
Wszelkie pozyskane informacje należy umieścić na karcie badań terenowych 
(załącznik nr 3). 

3. Przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących dostępności i jakości usług 
występujących na badanym obszarze. 

Nauczyciel podczas zajęć terenowych kontroluje pracę grup, w razie potrzeby 
udziela pomocy i wyjaśnia pojawiające się wątpliwości. Na bieżąco weryfikuje 
poprawność wykonywanych zadań. 

 

Analiza materiałów zebranych podczas zajęć terenowych 

Po powrocie do sali lekcyjnej uczniowie opracowują i analizują zebrane informacje. 
Wyniki badań można przedstawić w formie pracy pisemnej lub prezentacji 
multimedialnej. Jednym z efektów badań terenowych jest mapa przestrzennego 
rozkładu podmiotów usługowych na badanym obszarze w podziale na sekcje PKD. 
Uczniowie mogą również przeprowadzić m.in. analizę ilościową zebranych danych, 
np. w formie tabel, wykresów i diagramów przy wykorzystaniu programu Microsoft 
Excel. Uczniowie mogą obliczyć strukturę usług, czyli udział poszczególnych rodzajów 
przedsiębiorstw usługowych w ogólnej liczbie podmiotów usługowych na badanym 
terenie (wg wzoru A), co pozwoli stwierdzić jaki rodzaj działalności dominuje na 
obszarze objętym badaniem. Ponadto, jeśli uczniowie znają skalę podkładu mapowego 
i liczbę podmiotów usługowych na badanym obszarze mogą obliczyć wskaźnik 
zagęszczenia punktów usługowych przypadających na jednostkę powierzchni 
(wg wzoru B). 

Wzór A 

𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑠ł𝑢𝑔 =  
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑜𝑡ó𝑤 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑐𝑗𝑖 𝑋 𝑥 100

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑜𝑡ó𝑤 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑔ół𝑒𝑚
 

Wzór B 

𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑔ę𝑠𝑡𝑜ś𝑐𝑖 𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑜𝑡ó𝑤 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ

=  
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑚𝑖𝑜𝑡ó𝑤 𝑢𝑠ł𝑢𝑔𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑥 100𝑚2

𝑃𝑜𝑤𝑖𝑒𝑟𝑧𝑐ℎ𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑧𝑎𝑟𝑢 𝑏𝑎𝑑𝑎ń (𝑚2)
 

 

Ostatnim elementem podsumowującym wyniki badań terenowych jest analiza 
przeprowadzonej ankiety. Należy pamiętać, że wyniki uzyskane podczas badań 
ankietowych najlepiej jest przedstawiać w formie tabel, a przede wszystkim 
przejrzystych i czytelnych wykresów i diagramów, uzyskanych np. przy pomocy 
programu Microsoft Excel, który daje bardzo duże możliwości graficznego 
przedstawiania pozyskanych danych. 

Analizę i ocenę faktycznego wyposażenia obszaru w podmioty usługowe warto 
uzupełnić własną oceną poziomu rozwoju usług na badanym obszarze oraz ich jakości. 
Wskazane jest również zaproponowanie lokalizacji ewentualnie brakujących 
podmiotów usługowych. 
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Załącznik nr 1 

 

PRZYKŁADOWY REGULAMIN ZAJĘĆ TERENOWYCH 

1. Zajęciami terenowymi nazywa się wszelkiego rodzaju wyjścia uczniów poza 
teren szkoły pod opieką nauczyciela w celu realizacji określonego celu 
edukacyjnego. 

2. Obowiązki uczestnika zajęć terenowych: 
 odpowiedni ubiór zapewniający wygodę i bezpieczeństwo, umożliwiający 

odbycie zajęć w terenie w zróżnicowanych warunkach pogodowych; 
 przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa przez cały czas trwania zajęć 

terenowych, w tym prawa o ruchu drogowym; 
 respektowanie poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia; 
 niezwłoczne zawiadomienia nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach lub 

wypadkach podczas zajęć; 
 realizowanie założeń lekcji terenowej, zgodnie z otrzymanymi instrukcjami; 
 dbanie o powierzony sprzęt i materiały dydaktyczne; 
 zabrania się samowolnego oddalania się od grupy i nauczyciela; 
 zabrania się utrudniania prowadzenia zajęć terenowych (spóźnianie, łamanie 

zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie się). 
3. Obowiązki opiekuna zajęć terenowych: 

 zajęcia terenowe może prowadzić wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej 
placówce edukacyjnej po zgłoszeniu dyrektorowi szkoły zamiaru odbycia 
lekcji w takiej formie (np. wpis do zeszytu wyjść ze szkoły); 

 nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć terenowych; 
 planując zajęcia terenowe nauczyciel, musi wziąć pod uwagę stan zdrowia 

uczestników; 
 w przypadku zaistnienia niebezpiecznego zdarzenia nauczyciel ma obowiązek 

niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły. 
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Załącznik nr 2 

PRZYKŁADOWA ANKIETA NA TEMAT:  

„BADANIE DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY” 

 

Szanowni Państwo, 

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu poznanie Państwa 
opinii na temat dostępności i jakości usług w najbliższej okolicy. Badanie jest całkowicie 
anonimowe. Uzyskane informacje będą wykorzystane jedynie do celów dydaktycznych. 

Z poważaniem Uczniowie ….. 

1. Jak często korzysta Pan(i) z oferty podmiotów usługowych zlokalizowanych na 
badanym obszarze? 

 Codziennie 

 Kilka razy w tygodniu 

 Raz w tygodniu 

 Kilka razy w miesiącu 

 Nie korzystam 

 
2. Jakie są główne powody korzystania przez Pana(ią) z oferty podmiotów 

usługowych zlokalizowanych na badanym obszarze (można zaznaczyć nie więcej 
niż 3)? 

 Dobra dostępność komunikacyjna 

 Przyzwyczajenie 

 Korzystne ceny 

 Fachowa i miła obsługa 

 Lokalizacja szerokiej gamy usług w jednym miejscu 

 Bliskość od miejsca zamieszkania 

 Wysoka jakość oferowanych usług 

 Inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
3. Z jakich podmiotów usługowych zlokalizowanych na badanym obszarze korzysta 

Pan(i) najczęściej (można wskazać nie więcej niż 3)? 
………………………………………………………………………………………………...…………………………

……………………………………………………………………...…………………………………………………………

……………………………………................................................................................................................................  
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4. Jakich podmiotów usługowych brakuje Panu(i) na badanym obszarze (można 

wskazać nie więcej niż 3)? 
………………………………………………………………………………………………...……………………………

…………………………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………............................................................................................................................................ 

 
 

5. Czy uważa Pan(i), że oferta usługowa na badanym obszarze zaspokaja Pana(i) 
potrzeby? 

 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania/trudno powiedzieć 

 
 

6. Proszę ocenić dostępność poniższych usług oferowanych na badanym obszarze 
w skali od 1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa) 

Profil działalności usługowej 

Bardzo 

niska 

(1) 

Niska 

(2) 

Średnia 

(3) 

Wysoka 

(4) 

Bardzo 

wysoka 

(5) 

Nie 

mam 

zdania 

       

       

       

       

 
 

7. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z jakości usług oferowanych na badanym obszarze? 
 Zdecydowanie tak 

 Raczej tak 

 Raczej nie 

 Zdecydowanie nie 

 Nie mam zdania/trudno powiedzieć 
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8. Proszę ocenić jakość poniższych usług oferowanych na badanym obszarze w skali od 
1 do 5 (1 – najniższa, 5 – najwyższa) 

Profil działalności usługowej 

Bardzo 

niska 

(1) 

Niska 

(2) 

Średnia 

(3) 

Wysoka 

(4) 

Bardzo 

wysoka 

(5) 

Nie 

mam 

zdania 

       

       

       

       

 
9. Jakie zmiany wprowadził(a)by Pan(i) na rynku usług na badanym obszarze? 

………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………………………
………………………………........................................................................................................................................... 

 

Płeć*:   Kobieta Mężczyzna 
Wiek*:  do 25 lat 26–45 lat 46–65 lat >65 lat 
Wykształcenie*: Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe 
* właściwe podkreślić 

Dziękujemy za współpracę! 
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Załącznik nr 3 
 

KARTA ZAJĘĆ TERENOWYCH NA TEMAT:  

„BADANIE DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI USŁUG W NAJBLIŻSZEJ OKOLICY” 

 

Termin:  

…………………………… 

Obszar objęty badaniem: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Skład grupy: 

1  4  

2  5  

3  6  

Ewidencja podmiotów usługowych: 

Podmiot usługowy 
Sekcja wg 

PKD 
Liczba 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ogółem X  
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Tomasz Rydzewski 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

 
 
11. MAPA POLITYCZNA EUROPY I PODZIAŁ  
        ADMINISTRACYJNY POLSKI   

             
 

 

Podział polityczny Europy 

 

Ryc. 1. Podział polityczny Europy. 
Źródło: Aotearoa – praca własna, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1266767. 
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Tab. 1. Niepodległe państwa Europy 

Lp. Państwo Stolica 
Powierzchnia 

(km2)* 

1 Albania Tirana 28 748 

2 Andora Andora 468 

3 Austria Wiedeń 83 871 

4 Belgia Bruksela 30 528 

5 Białoruś Mińsk 207 600 

6 Bośnia i Hercegowina Sarajewo 51 129 

7 Bułgaria Sofia 110 910 

8 Chorwacja Zagrzeb 56 542 

9 Czarnogóra Podgorica 13 812 

10 Czechy Praga 78 866 

11 Dania Kopenhaga 43 094 

12 Estonia Tallinn 45 226 

13 Finlandia Helsinki 338 145 

14 Francja Paryż 675 417 

15 Grecja Ateny 131 940 

16 Hiszpania Madryt 504 645 

17 Holandia Amsterdam 41 526 

18 Irlandia Dublin 70 273 

19 Islandia Reykjavík 103 125 

20 Liechtenstein Vaduz 160 

21 Litwa Wilno 65 200 

22 Luksemburg Luksemburg 2586 

23 Łotwa Ryga 64 589 

24 Macedonia Północna Skopje 25 713 

25 Malta Valletta 316 

26 Mołdawia Kiszyniów 33 843 

27 Monako Monako 1,95 

28 Niemcy Berlin 357 114 

29 Norwegia Oslo 324 220 

30 Polska Warszawa 312 679 

31 Portugalia Lizbona 92 931 

32 Rosja Moskwa 17 075 400 

33 Rumunia Bukareszt 238 391 

34 San Marino San Marino 61,6 

35 Serbia Belgrad 88 361 
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36 Słowacja Bratysława 49 035 

37 Słowenia Lublana 20 273 

38 Szwajcaria Berno 41 290 

39 Szwecja Sztokholm 449 964 

40 Ukraina Kijów 603 700 

41 Watykan Watykan 0,44 

42 Węgry Budapeszt 93 030 

43 Wielka Brytania Londyn 244 820 

44 Włochy Rzym 301 300 

* dla państw położonych częściowo w Europie podano powierzchnię całkowitą. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, GUS, 
Warszawa 2019 

 

Tab. 2. Europejskie państwa częściowo uznawane na arenie międzynarodowej 

Lp. Państwo Terytorium państwa Stolica 
Powierzchnia 

(km2) 

1 Kosowo Serbia Prisztina 10 887 

2 Naddniestrze Mołdawia Tyraspol 4 163 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, GUS, 
Warszawa 2019 

  

Tab.3. Europejskie państwa częściowo uznawane na arenie międzynarodowej 

L
p. 

Nazwa 
terytorium 

Zależne od 
Stolica/główne 

miasto 
Powierzchnia 

(km2) 

1 Gibraltar Wielka Brytania Gibraltar 6,5 

2 Guernsey Wielka Brytania Saint Peter Port 78 

3 Jan Mayen Norwegia – 372,5 

4 Jersey Wielka Brytania Saint Helier 116 

5 Svalbard Norwegia Longyearbyen 62 049 

6 Wyspa Man Wielka Brytania Douglas 572 

7 Wyspy Owcze Norwegia Thorshavn 1 399 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, GUS, 
Warszawa 2019 

 

Tab. 4. Kalendarium przemian politycznych w Europie po II wojnie światowej 

Data Wydarzenie polityczne Uwagi 

7.09.1949 
Ze stref okupacyjnych: angielskiej, 

amerykańskiej i francuskiej, utworzona zostaje 
Republika Federalna Niemiec ze stolicą w Bonn. 

Zachodnia część Berlina 
pozostała pod wpływem aliantów 
i została ich enklawą na terenie 
NRD. 7.10.1949 Z radzieckiej strefy okupacyjnej powstaje 
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Niemiecka Republika Demokratyczna ze stolicą 
w Berlinie. 

16.08.1960 Uzyskanie niepodległości przez Cypr. 

Wyspa podzielona jest na dwie 
strefy wpływów: grecką (państwo 
Cypr) i turecką. Na obszarze 
wpływów Turcji w 1983 roku 
proklamowana została Turecka 
Republika Cypru Północnego, 
która jest uznawana na arenie 
międzynarodowej jedynie przez 
Turcję. 

1964 Uzyskanie niepodległości przez Maltę. 

Państwo Maltańskie 
proklamowane zostało w 1963 
roku. Od początku XIX wieku kraj 
był kolonią Wielkiej Brytanii. 

3.10.1990 
Zjednoczenie Niemiec (połączenie Republiki 

Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej) ze stolicą w Berlinie. 

Zjednoczenie nastąpiło na 
mocy porozumienia z dnia 
12.09.1990 roku, podczas 
konferencji w Moskwie dwa plus 
cztery (RFN i NRD oraz Francja, 
Wielka Brytania, Związek 
Radziecki i Stany Zjednoczone). 

1.01.1993 
Powstanie dwóch państw z rozpadu 

Czechosłowacji – Czech ze stolicą w Pradze 
i Słowacji ze stolicą w Bratysławie. 

Rozpad Czechosłowacji 
podpisano 31.12.1992 roku. 
Wydarzenie miało swoją genezę w 
tzw. aksamitnej rewolucji, czyli 
przemianach demokratycznych 
jakie miały miejsce w 
Czechosłowacji pod koniec 1989 
roku. 

Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ryc. 2) 

15.08.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Białoruś. Ostateczną likwidację ZSRR 
ogłoszono 30.12.1991 roku. 
W wyniku rozpadu ZSRR powstało 
15 nowych państw, w tym 7 
w Europie i 8 w Azji. W dniu 
21.12.1991 roku 11 państw 
wstąpiło do Wspólnoty 
Niepodległych Państw (Gruzja 
wstąpiła do WNP 9.12.1993 roku, 
a 14.08.2008 roku z niego 
wystąpiła). Jedynie Litwa, Łotwa 
i Estonia nie nigdy nie wstąpiły do 
WNP. 

 

20.08.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Estonię. 

20.08.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Litwę. 

21.08.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Łotwę. 

24.08.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Ukrainę. 

27.08.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Mołdawię. 

– Rosja – prawny spadkobierca ZSRR 

Rozpad Jugosławii (ryc. 3) 

25.06.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Chorwację. – 

25.06.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Słowenię. – 

17.09.1991 Ogłoszenie niepodległości przez Macedonię. 
Od 12.02.2019 roku państwo 

nosi nazwę Macedonia Północna. 

3.03.1992 
Ogłoszenie niepodległości przez Bośnię 

i Hercegowinę. 
– 
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1992 Powstanie Federacyjnej Republiki Jugosławii. – 

4.02.2003 Powstanie Serbii i Czarnogóry. 
Państwo powstało w miejsce 

dotychczasowej Federacyjnej 
Republiki Jugosławii. 

3.06.2006 Ogłoszenie niepodległości przez Czarnogórę. – 

5.06.2006 
Powstanie Serbii – prawny spadkobierca Serbii 

i Czarnogóry. 
– 

17.02.2008 Ogłoszenie niepodległości przez Kosowo. 
Kraj uznawany jest na arenie 

międzynarodowej przez 93 z 195 
krajów członkowskich ONZ. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

1 – Armenia, 2 – Azerbejdżan, 3 – Białoruś, 4 – Estonia, 5 – Gruzja, 6 – Kazachstan, 7 – Kirgistan, 8 – 
Łotwa, 9 – Litwa, 10 – Mołdawia, 11 – Rosja, 12 – Tadżykistan, 13 – Turkmenistan, 14 – Ukraina, 15 – 
Uzbekistan. 

Ryc. 2. Kraje powstałe w wyniku rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Źródło: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109604. 
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ZADANIA  

 

1. Na podstawie dostępnych źródeł internetowych przedstaw zmiany polityczne, 
jakie zaszły na terenie Europy po II wojnie światowej. 

2. Wskaż główne przyczyny rozpadu Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich oraz Jugosławii. 

 

Zmiany podziału administracyjnego Polski po II wojnie światowej 

Lata 1944–1946 

W wyniku konferencji w Teheranie (1943 rok), Jałcie i Poczdamie (1945 rok) 
ustalone zostały granice Polski, które z korektami (ostatnia w 1951 roku) obowiązujące 
do dzisiaj. W 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, na mocy dekretu 
z dnia 21 sierpnia 1944 roku o trybie powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej 
instancji, uchylił dotychczasowy podział administracyjny wprowadzony przez 
okupanta10, przywracając stan sprzed II wojny światowej (ryc. 3)11.  

 

Ryc. 3. Podział administracyjny Polski obowiązujący od 22 sierpnia 1944 roku. 

Źródło: Aotearoa – praca własna na podstawie map administracyjnych Polski zawartych w Wielkim atlasie 
historycznym Wydawnictwa Demart (Warszawa 2002) i Narodowym atlasie Polski wydanym przez Polską 

Akademię Nauk (Warszawa 1973–1978) oraz powojennego prawodawstwa polskiego publikowanego 
w Dzienniku Ustaw, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2603144. 

 

                                                 
10 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 21 sierpnia 1944 roku o trybie 

powołania władz administracji ogólnej I-ej i II-ej instancji (Dz.U. z 1944 r. nr 2, poz. 8). Pobrano 
z: http://prawo.sejm.gov.pl (dostęp 12.02.2020). 

11
 Podział administracyjny zaczął obowiązywać od 22 sierpnia 1944 roku. 
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Lata 1946–1950 

W 1946 roku łączna powierzchnia kraju wynosiła 311 730 km2, z czego 100 946 
km2 stanowiły Ziemie Odzyskane12. 28 czerwca 1946 roku wprowadzony został nowy 
podział administracyjny, w ramach którego obszar Ziem Odzyskanych został włączony 
do systemu administracyjnego kraju13. Na tych obszarach powstały trzy nowe 
województwa: olsztyńskie, szczecińskie i wrocławskie, dzięki czemu kraj został 
podzielony ostatecznie na 14 województw. Pozostałe tereny tych ziem, nieobjęte 
zasięgiem nowopowstałych obszarów administracyjnych, włączono do województw: 
poznańskiego (m.in. Ziemia Lubuska), śląskiego (m.in. Śląsk Opolski), gdańskiego (m.in. 
Żuławy Wiślane) i białostockiego (m.in. Pojezierze Ełckie). Jednocześnie z administracji 
województwa warszawskiego i łódzkiego wydzielono dwa największe ośrodki miejskie 
ówczesnej Polski: miasto stołeczne Warszawę i Łódź (ryc. 4, tab. 5). W całym okresie 
obowiązywał trójstopniowy podział administracyjny – województwo, powiat i gmina. 

 

 

Ryc. 4. Podział administracyjny Polski obowiązujący w latach 1946–1950. 

Źródło: Aotearoa – praca własna na podstawie map administracyjnych Polski zawartych w Wielkim atlasie 
historycznym Wydawnictwa Demart (Warszawa 2002) i Narodowym atlasie Polski wydanym przez Polską 
Akademię Nauk (Warszawa, 1973–1978) oraz powojennego prawodawstwa polskiego publikowanego 
w Dzienniku Ustaw, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2603178. 

 

 

 

                                                 
12

 Rocznik Statystyczny 1947, GUS, Warszawa 1947. 
13

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1946 roku w sprawie tymczasowego podziału 

administracyjnego Ziem Odzyskanych (Dz.U. z 1946 r. nr 28, poz. 177). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl 

(dostęp 12.02.2020). 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2603178
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Tab. 5. Podział administracyjny Polski w latach 1946–1950 

Wojewódz
two 

Miasto 
wojewódzkie 

Powierzch
nia (km2) 

Województwo 
Miasto 

wojewódzkie 
Powierzch

nia (km2) 
Białostocki

e  
Białystok 22 552 Poznańskie  Poznań 39 244 

Gdańskie  Gdańsk 10 725 Rzeszowskie  Rzeszów 18 201 
Kieleckie  Kielce 18 053 Szczecińskie  Szczecin 30 252 
Krakowskie  Kraków 15 918 Śląskie  Katowice 15 369 
Lubelskie  Lublin 27 742 Warszawskie  Warszawa 28 999 
Łódzkie  Łódź 20 234 Wrocławskie  Wrocław 24 740 
Olsztyńskie  Olsztyn 19 319 Miasto stołeczne 

Warszawa 
– 141 

Pomorskie  Bydgoszcz 20 029 Miasto Łódź – 212 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1947, GUS, Warszawa 1947. 

 

Lata 1950–1975 

6 lipca 1950 roku, na mocy ustawy z dnia 28 czerwca 1950 roku o zmianach 
podziału administracyjnego Państwa14, zaczął obowiązywać nowy podział 
administracyjny. W jego ramach wyodrębniono 17 województw oraz utrzymano status 
miast wydzielonych (Warszawa, Łódź) obowiązujący w latach 1946–1950. Obok 
istniejących wcześniej województw utworzono trzy nowe: koszalińskie, opolskie 
i zielonogórskie. Zmieniono również nazwy dwóch istniejących wcześniej województw: 
śląskie na katowickie oraz pomorskie na bydgoskie (ryc. 5, tab. 6). W całym okresie 
obowiązywania tego podziału obowiązywał trójstopniowy podział administracyjny – 
województwo, powiat i gmina, z tą różnicą, że w latach 1954–1972 gminy zastąpiono 
gromadami15. Ponadto z początkiem 1957 roku wydzielono z obszaru województw trzy 
kolejne miasta – Kraków, Poznań i Wrocław16.  

 

 

 

 

                                                 
14

 Ustawa z dnia 28 czerwca 1950 roku o zmianach podziału administracyjnego Państwa (Dz.U. z 1950 r. 

nr 28, poz. 255). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl (dostęp 12.02.2020). 
15 Ustawa z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu 

gromadzkich rad narodowych (Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl 
(dostęp 12.02.2020); Ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach 
narodowych (Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl (dostęp 12.02.2020). 

16 Dekret z dnia 31 grudnia 1956 roku o wyłączeniu z województw miast: Krakowa, Poznania 
i Wrocławia oraz nadaniu miejskim radom narodowym tych miast uprawnień wojewódzkich rad 
narodowych (Dz.U. z 1957 r. nr 1, poz. 1). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl (dostęp 12.02.2020). 
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Ryc. 5. Podział administracyjny Polski obowiązujący w latach 1950–1975. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tab. 6. Podział administracyjny Polski w latach 1950–1975. 

Wojewódz
two 

Miasto 
wojewódzkie 

Powierzch
nia (km2) 

Województwo 
Miasto 

wojewódzkie 
Powierzch

nia (km2) 
Białostocki

e  
Białystok 23 148 Poznańskie Poznań 26 705 

Bydgoskie  Bydgoszcz 20 800 Rzeszowskie Rzeszów 18 646 
Gdańskie  Gdańsk 10 939 Szczecińskie Szczecin 12 677 
Katowickie Katowice 9 515 Warszawskie  Warszawa 29 333 
Kieleckie  Kielce 19 408 Wrocławskie  Wrocław 18 827 
Koszaliński

e 
Koszalin 17 974 Zielonogórskie Zielona 

Góra 
14 514 

Krakowskie  Kraków 15 350 Miasto stołeczne 
Warszawa 

– 446 

Lubelskie  Lublin 24 876 Miasto Kraków – 230 
Łódzkie  Łódź  17 153 Miasto Łódź – 212 
Olsztyńskie  Olsztyn 21 023 Miasto Poznań – 220 
Opolskie Opole 9 509 Miasto Wrocław – 225 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1959, GUS, Warszawa 1959. 

 

Lata 1975–1998 

Ustawą z dnia 28 maja 1975 roku17 wprowadzono nowy podział administracyjny 
obowiązujący od 1 czerwca 1975 roku. Na jego mocy utworzonych zostało 49 
województw, a trójstopniowy podział zastąpiono dwustopniowym: województwo 
i gmina (ryc. 6, tab. 7). Trzy województwa miały specjalny status: warszawskie – 
województwa stołecznego, a łódzkie i krakowskie – województw miejskich. Nowymi 

                                                 
17 Ustawa z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o 

zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. z 1975 r. nr 16, poz. 91). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl 
(dostęp 12.02.2020). 
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stolicami województw zostały miasta małe, o niewielkiej liczbie ludności (pięć nowych 
stolic wojewódzkich w 1975 roku miało liczbę ludności poniżej 30 tys. mieszkańców – 
Ciechanów, Łomża, Ostrołęka, Sieradz i Tarnobrzeg)18. 

 

Ryc. 6. Podział administracyjny Polski obowiązujący w latach 1975–1998. 

Źródło: DemostenesBlade – praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37890367. 

 

 

Tab. 7. Podział administracyjny Polski w latach 1950–1975 

Województ
wo 

Miasto 
wojewódzkie 

Powierz
chnia (km2) 

Województw
o 

Miasto 
wojewódzki

e 

Powierzch
nia (km2) 

Bialskopodla
skie  

Biała 
Podlaska  

5 348 Opolskie  Opole 8 535 

Białostockie  Białystok 10 053 Ostrołęckie  Ostrołęka 6 472 
Bielskie  Bielsko-

Biała 
3 703 Pilskie  Piła 8 205 

Bydgoskie  Bydgoszcz 10 352 Piotrkowskie  Piotrków 
Tryb. 

6 261 

Chełmskie  Chełm 3 867 Płockie  Płock 5 114 
Ciechanowskie  Ciechanów 6 362 Poznańskie  Poznań 8 152 
Częstochowskie  Częstochowa 6 189 Przemyskie  Przemyśl 4 430 

Elbląskie  Elbląg 6 103 Radomskie  Radom 7 294 
Gdańskie  Gdańsk 7 389 Rzeszowskie  Rzeszów 4 399 
Gorzowskie  Gorzów Wlkp. 8 484 Siedleckie  Siedlce 8 499 

Jeleniogórskie  Jelenia Góra 4 379 Sieradzkie  Sieradz 4 870 
Kaliskie  Kalisz 6 512 Skierniewickie  Skierniewi 3 957 

                                                 
18

 Rocznik Statystyczny Województw 1976, GUS, Warszawa 1976. 
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ce 
Katowickie  Katowice 6 649 Słupskie  Słupsk 7 453 
Kieleckie  Kielce 9 211 Suwalskie  Suwałki 10 489 
Konińskie  Konin 5 139 Szczecińskie  Szczecin 9 980 
Koszalińskie  Koszalin 8 471 Tarnobrzeskie  Tarnobrze

g 
6 282 

Krakowskie – 
miejskie 

Kraków 3 254 Tarnowskie  Tarnów 4 152 

Krośnieńskie  Krosno 5 701 Toruńskie  Toruń 5 345 
Legnickie  Legnica 4 036 Wałbrzyskie  Wałbrzych 4 167 
Leszczyńskie  Leszno 4 153 Warszawskie – 

stołeczne 
Warszawa 3 794 

Lubelskie  Lublin 6 792 Włocławskie  Włocławe
k 

4 404 

Łomżyńskie  Łomża 6 709 Wrocławskie  Wrocław 6 289 
Łódzkie-

miejskie 
Łódź 1 520 Zamojskie  Zamość 6 986 

Nowosądeckie  Nowy Sącz 5 576 Zielonogórskie  Zielona 
Góra 

8 867 

Olsztyńskie  Olsztyn 12 329    
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny 1977, GUS, Warszawa 1977. 

 

Od 1999 roku 

Po wejściu w życie 1 stycznia 1999 roku ustawy o nowym podziale 
administracyjnym Polski19 liczba województw została zredukowana do 16 (ryc. 7, tab. 
8). Podział ten, z małymi korektami granic, obowiązuje do dzisiaj. Spośród 49 miast 
będących stolicami województw w latach 1975–1998, aż 31 straciło status ośrodków 
wojewódzkich. Miasta, które utraciły status wojewódzkich, zostały przemianowane na 
miasta na prawach powiatu (wyjątek stanowiły: Ciechanów, Piła i Sieradz). Wprawdzie 
utworzonych zostało 16 województw, to jednak funkcje stolic zachowało 18 miast 
(kujawsko-pomorskie – Bydgoszcz i Toruń, lubuskie – Gorzów Wlkp. i Zielona Góra). 
Powrócono jednocześnie do trójstopniowego podziału terytorialnego (województwo, 
powiat, gmina) – ryc. 8.  

                                                 
19 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa (Dz.U. z 1998 r. nr 96, poz. 603). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl (dostęp 
12.02.2020). 
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Ryc. 7. Podział administracyjny Polski obowiązujący od 1999 roku. 

Źródło: odder (dyskusja, edycje) – Wojewodztwa.svg, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1641431. 

 

Tab. 8. Podział administracyjny Polski w latach 1950–1975. 

Wojewód
ztwo 

Miasto 
wojewódzkie 

Powierzc
hnia (km2) 

Województwo 
Miasto 

wojewódzkie 

Powier
zchnia 
(km2) 

Dolnośląskie Wrocław 19 947 Podkarpackie Rzeszów  17 846 
Kujawsko-

pomorskie 
Bydgoszcz/To

ruń* 
17 792 Podlaskie Białystok 20 187 

Lubelskie Lublin 25 122 Pomorskie Gdańsk 18 310 

Lubuskie 
Gorzów 

Wlkp./ Zielona 
Góra** 

13 988 Śląskie Katowice 12 333 

Łódzkie Łódź 18 219 Świętokrzyskie Kielce 11 711 

Małopolskie Kraków 15 183 
Warmińsko-

mazurskie 
Olsztyn 24 173 

Mazowieckie  Warszawa 35 558 Wielkopolskie Poznań 29 826 

Opolskie Opole  9 412 
Zachodniopomo

rskie  
Szczecin 22 892 

* Bydgoszcz – siedziba wojewody, Toruń – siedziba sejmiku. 

** Gorzów Wlkp. – siedziba wojewody, Zielona Góra – siedziba sejmiku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.polskawliczbach.pl/wojewodztwa 
(dostęp 17.02.2020). 
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Ryc. 8. Podział administracyjny Polski (stan na 1 stycznia 2020 r.). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Podział administracyjny Polski 2019. Pobrano 
z: http://eteryt.stat.gov.pl (dostęp 27.02.2020). 

 

 

ZADANIA 

 

1. Na podstawie dostępnych źródeł podaj różnicę w strukturze podziału 
administracyjnego Polski w latach 1946–1950, 1950–1975, 1975–1998, od 
1999 roku. 

2. Na podstawie źródeł internetowych podaj przykłady podziałów 
administracyjnych w wybranych krajach świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEDNOSTKI 
I STOPNIA 

Województwa 
(16) 

JEDNOSTKI 
II STOPNIA 

Powiaty (380), 
w tym: 

ziemskie (314) 

grodzkie (66) 

JEDNOSTKI 
III STOPNIA 

Gminy (2477), 
w tym: 

miejskie (302) 

miejsko- 
wiejskie (642) 

wiejskie (1533) 
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Tomasz Rydzewski 
Uniwersytet Szczeciński  

      Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

  

12. POWIERZCHNIOWE WODY LĄDOWE – RZEKI   
        I JEZIORA 
          (liceum/technikum – zakres rozszerzony) 

 
 

 

WPROWADZENIE 
 

Woda stanowi niezbędny element potrzebny do życia każdego organizmu. Patrząc 
na naszą błękitną planetę z kosmosu, na pierwszy rzut oka wydaje się, że mieszkańcy 
Ziemi nie powinni mieć żadnych problemów z dostępem do wody. Niestety prawda jest 
zgoła inna. Większość powierzchni Ziemi pokrywają wody Wszechoceanu (96,5%), 
które nie nadają się do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych zarówno 
człowieka, jak i zwierząt oraz roślin. Jedynie niewielki odsetek światowych zasobów 
hydrosfery stanowią wody lądowe (3,5%), z których po 1,7% przypada na lodowce 
i  lądolody oraz wody podziemne, a zaledwie 0,0132% – na rzeki i jeziora. Ilość wód 
potencjalnie możliwych do wykorzystania przez człowieka nie przekracza 0,5% 
zasobów wodnych Ziemi. Zestawienie to wyraźnie wskazuje potrzebę racjonalnego 
wykorzystania zasobów hydrosfery przez człowieka, ponieważ są one wyczerpywalne. 

 

POWIERZCHNIOWE WODY LĄDOWE – RZEKI  

 

Zagadnienia definicyjne 

Rzeka – ciek wodny płynący naturalnym korytem na powierzchni lądu, zgodnie 
z prawem grawitacji (z obszarów położonych wyżej do obszarów położonych niżej). 
W przypadku mniejszych cieków wodnych można stosować określenia: potok, struga 
czy strumień. 

Rzeka główna – ciek wodny uchodzący bezpośrednio do morza lub jeziora. 

Dopływ – ciek uchodzący do innej większej rzeki z jej prawej (dopływ prawobrzeżny) 
lub lewej strony (dopływ lewobrzeżny), licząc od źródeł rzeki głównej. Zgodnie 
z tradycyjnym podziałem numerycznym dopływ uchodzący bezpośrednio do rzeki 
głównej (I rzędu) określany jest mianem rzeki II rzędu, zaś dopływy zasilające rzeki n-
rzędu maja rząd większy o jeden (n+1) – ryc. 1. 
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Ryc. 1. Rzędowość rzeki – tradycyjna klasyfikacja numeryczna. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

System rzeczny – obejmuje rzekę główną wraz z jej wszystkimi dopływami 
bezpośrednimi i pośrednimi (dopływami dopływów), zajmuje określone dorzecze. 

Sieć rzeczna – ogół rzek płynących na danym obszarze. 

Dorzecze – obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki (tzw. rzeki głównej). 

Zlewisko – obszar, z którego rzeki spływają do jednego morza lub oceanu. 

Dział wodny – granica pomiędzy dorzeczami lub zlewiskami. 

Ujście – miejsce, w którym rzeka uchodzi do innej, większej rzeki, jeziora, morza lub 
oceanu. 

Obszar bezodpływowy – obszar, z którego wody powierzchniowe nie spływają do 
żadnego morza, lecz kończą swój bieg w bezodpływowym jeziorze lub bagnie albo 
wysychają w swym biegu. 

Reżim (ustrój) rzeki – sposób jej zasilania, przebieg stanów wód, przepływów 
i zlodzenia w ciągu roku; ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji. 

Potamologia – nauka zajmująca się badaniem rzek. 

 

Klasyfikacje rzek 

Ze względu na długość rzeki i wielkość dorzecza20 

 rzeki małe, o długości 100–200 km i powierzchni dorzecza 100–10 000 km2; 
 rzeki średnie, o długości 200–500 km i powierzchni dorzecza 10 000–100 000 

km2; 
 rzeki duże, o długości 500–2 500 km i powierzchni dorzecza 0,1–1 mln km2; 
 rzeki wielkie, o długości powyżej 2 500 km i powierzchni dorzecza ponad 1 mln 

km2. 

                                                 
20

 Na podstawie: E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski, Hydrologia ogólna, Warszawa 2017. 
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Ze względu na zasilanie i zdolność przepływu21 

 rzeki stałe (permanentne) – prowadzą wodę przez cały rok. Cieki są zasilane 
wodami podziemnymi i wodami pochodzącymi ze spływu powierzchniowego 
(deszcze i roztopy), np. Amazonka, Ganges, Wołga, Lena (fot. 1) i in.; 

 rzeki okresowe (periodyczne) – prowadzą wodę okresowo, ale regularnie 
w porze wilgotnej. W porze suchej wysychają. Cieki są zasilane głównie wodami 
pochodzącymi ze spływu powierzchniowego, np. Bahr al-Arab, Flinders, Murray 
(fot. 2) i in.; 

 rzeki chwilowe (efemeryczne, epizodyczne) – prowadzą wodę rzadko 
i nieregularnie. Występują głównie na obszarach suchych, gdzie opady są 
sporadyczne, np. Cooper Creek, Wadi Saura, Wadi Ziz (fot. 3) i in. 

 

 

Fot. 1. Lena – przykład rzeki stałej (Remulazz – praca własna, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3612172). 

 

 

Fot. 2. Murray – przykład rzeki okresowej (Tannin, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1337593). 

                                                 
21

 Na podstawie: E. Bajkiewicz-Grabowska, Z. Mikulski, Hydrologia ogólna, op. cit. 
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Fot. 3. Wadi Ziz – przykład rzeki epizodycznej (Jerzy Strzelecki – praca własna, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2995038). 

 

Parametry największych rzek świata 

Tab. 1. Największe systemy rzeczne na świecie 

L
p. 

Rzeka Kontynent 
Długość  

(km) 

Powierzch
nia dorzecza  

(tys. km2) 

Średni przepływ 
roczny przy ujściu 

(m3/s) 
1 Nil (z Kagerą) Afryka 6 671 2 870 2 322 

2 
Amazonka (z 

Ukajali) 
Ameryka 

Południowa 
6 515/7 
02522 

7 300 200 000 

3 Jangcy Azja 6 380 1 800 31 587 

4 
Missisipi (z 

Missouri) 
Ameryka 

Północna 
5 970 3 222 18 500 

5 Huang he Azja 5 464 752 1 360 

6 
Parana (z La 

Platą) 
Ameryka 

Południowa 
4 700 3 100 23 00 

7 Mekong Azja 4 500 810 16 190 

8 
Amur (z 

Arguniem) 
Azja 4 440 1 855 10 300 

9 Lena Azja 4 400 2 500 16 500 
1

0 
Kongo Afryka 4 320 3 822 40 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Rzeki-
swiata;2240472.html (dostęp 22.02.2020). 

 

                                                 
22

 Długość Amazonki jest kwestią sporną. Według niektórych źródeł rzeka ma niewiele ponad 6,5 tys. km, 

jednak według innych źródeł jest to jedyna rzeka na świecie o długości powyżej 7 tys. km. Zob. J. Pałkiewicz, 

Odkrycie źródła Amazonki, królowej rzek, 1996, http://palkiewicz.com/wyprawy-podroze/odkrycie-zrodla-

amazonki/, dostęp: 25.02.2020. 
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Ryc. 2. Porównanie długości oraz powierzchni dorzecza największych rzek świata, na tle największej 
rzeki Polski – Wisły. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 1. 

 

Typy ustrojów rzecznych 

Najważniejszym elementem wydzielania rodzajów ustrojów rzecznych jest wielkość 
przepływów wody przez przekrój poprzeczny koryta rzecznego w jednostce czasu 
(np. m3/s). Przepływy warunkują stan wody w korycie rzecznym, który odnoszony jest 
do umownie przyjętego poziomu zwierciadła wody. Jeżeli stan wody jest wyższy od 
umownie przyjętych wartości, mówimy o tzw. wyżówkach (wezbraniach), a jeżeli niższy 
– o tzw. niżówkach (tab. 2).  

Ważnym elementem ustroju każdej rzeki jest sposób zasilania jej w wodę. Cieki 
wodne zasilane są głównie poprzez: 

 wody opadowe; 
 wody pochodzące z topnienia śniegu lub lodu; 
 wody podziemne; 
 wody jeziorne. 

Uwzględniając dominujący sposób zasilania cieku wodnego w wodę, ustrój rzeki 
można podzielić na: 

 ustrój prosty – gdzie dominuje jeden sposób zasilania rzeki w wodę 
(np.  deszczowy, śnieżny czy lodowcowy); 

 ustrój złożony – gdzie występuje więcej niż jedno źródło zasilania rzeki w wodę 
(np. deszczowo-śnieżny, deszczowo-lodowcowy czy deszczowo-śnieżno-
lodowcowy) – tab. 2. 
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Tab. 2. Typy ustrojów rzecznych 

Typ ustroju 
Charakterystyczne 

cechy 
Przykła

dy 
Wykres przepływu* 

D
es

zc
zo

w
y

 

Równikowy 

Wysokie stany wód 

występują w ciągu całego 

roku. 

Amazonk

a Kongo 

 

Podrówniko

wy 

Duże wahania poziomu 

wody w ciągu roku. 

Największe stany wód 

występują w porze 

deszczowej, a najniższe – w 

porze suchej (niektóre rzeki 

wysychają). 

Senegal 

Niger 

Tocantin

s 

 

Śródziemno

morski 

Wysokie stany wód 

występują w czasie 

intensywnych opadów 

(zima), a najniższe w okresie 

letnim, kiedy opady są 

niewielkie,  

a wysoka temperatura 

warunkuje znaczne 

parowanie. 

Tyber 

Ebro 

Tag 

 

Monsunowy 

Minimalne stany wód 

występują  

w porze monsunów 

zimowych, natomiast 

maksymalne w porze 

monsunów letnich. 

Jangcy 

Brahmap

utra 

Huang he 

Ganges 
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Oceaniczny 

W ciągu całego roku 

stany wód są znaczne (obfite 

opady), a w porze letniej 

obniżają się wskutek 

wyższego parowania. 

Tamiza 

Sekwana 

Rzeka 

św. 

Wawrzyńca 

Loara  

Śnieżny 

Najwyższe stany wód 

notowane są w porze 

wiosennej podczas topnienia 

pokrywy śniegowej. 

Począwszy od lata stany wód 

maleją, najmniejsze wartości 

osiągają w okresie 

jesiennym. 

Jukon 

Ob 

Lena 

Jenisej 

Mackenzi

e  

Lodowcowy 

Najwyższe stany wód 

występują w porze letniej 

podczas topnienia lodowców 

górskich. 

Ren 

Rodan 

Amu-

daria 

Syr-daria  

Złożony 

Zasilanie rzek odbywa się 

z różnych źródeł, np. w 

przypadku ustroju śnieżno-

deszczowego rzek Polski 

pierwsza kulminacja stanu 

wód występuje wiosną 

(topnienie śniegu), a druga – 

w porze letniej (intensywne 

opady). 

Odra 

Wisła  

Mekong 

Dunaj 

Nil  

* Uwaga, skala wielkości przepływów wody na poszczególnych wykresach jest różna. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh, Oblicza geografii 1. 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Warszawa 2019; W. Błaszczykiewicz, O. Jerun, 
A. Wawrzkowicz, Teraz matura. Geografia. Vademecum, Warszawa 2015. 
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Opis ustroju rzeki w pobliżu swojego miejsca zamieszkania 

 

Krok 1 

W celu wybrania posterunku pomiarowego w pobliżu swojego zamieszkania można 
skorzystać z mapy dostępnej pod adresem internetowym: http://monitor.pogodynka.pl. 
Aby uzyskać nazwę posterunku pomiarowego, należy naprowadzić kursor na żółtą 
sygnaturę odwróconego trójkąta (ryc. 3). 

 

 

Ryc. 3. Zrzut ekranu przedstawiający przykładową pomiarową stację hydrologiczną 
Źródło: http://monitor.pogodynka.pl/#map/15.5641,53.4324,8,true,true,0 (dostęp 26.02.2020). 

 

Krok 2 

Korzystamy ze strony internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(https://dane.imgw.pl) i przystępujemy do pozyskania danych hydrologicznych 
charakteryzujących wybraną stację pomiarową, otwierając zakładkę Dane pomiarowo-
obserwacyjne (ryc. 4). 

 

https://dane.imgw.pl/
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Ryc. 4. Zrzut ekranu przedstawiający początek procesu pozyskiwania danych dotyczących wybranej 
stacji hydrologicznej. 

Źródło: https://dane.imgw.pl/#dane-pomiarowo-obserwacyjne (dostęp 26.02.2020). 

 

 

Krok 3 

Wybór interesujących danych hydrologicznych. Zaznaczamy kolejno zakładki: Dane 
hydrologiczne, Miesięczne, Rok (np. 2018).  

 
Źródło: https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/ (dostęp 26.02.2020). 
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Źródło: https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_hydrologiczne/ (dostęp 

26.02.2020). 
 

 

Źródło: https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_hydrologiczne/miesieczne/ 
(dostęp 26.02.2020). 

 

Źródło: 
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_hydrologiczne/miesieczne/2018/ 
(dostęp 26.02.2020). 

 

 

Krok 4 

Po rozpakowaniu pliku uzyskujemy informacje dotyczące stanów wód w punktach 
pomiarowych zlokalizowanych na polskich rzekach (arkusz Excel).  
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Źródło: https://dane.imgw.pl (dostęp 26.02.2020). 

Następnym etapem jest przystosowanie danych tak, aby było możliwe ich 
wykorzystanie. W tym celu zaznaczamy kolumnę A, a następnie klikamy kolejno 
zakładki: Dane oraz Tekst jako kolumny. W pierwszym kroku w kreatorze konwersji 
tekstu na kolumny zaznaczamy Rozdzielany, w drugim – Przecinek, a w trzecim – 
Zakończ. 

 

Krok 5 

Wybieramy interesującą nas stację pomiarową np. Szczecin – Most Długi, dla której 
przeprowadzona zostanie analiza stanu wód w poszczególnych miesiącach wybranego 
roku. W tym celu wybieramy interesujące nas dane, które kopiujemy do nowego arkusza 
Excel (ryc. 5): 

 stację pomiarową (kolumna B); 
 rzekę (kolumna C); 
 miesiąc roku kalendarzowego (kolumna J); 
 średnią wartość przepływu w danym miesiącu – 2 (kolumny F i G) – ryc. 5. 
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Ryc.5. Zrzut ekranu przedstawiający dane pomiarowe wybranej stacji hydrologicznej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://dane.imgw.pl (dostęp 26.02.2020). 

 

Krok 6 

Ostatnim krokiem jest sporządzenie wykresu liniowego przedstawiającego średnie 
stany wód na wybranej rzece i stacji pomiarowej, w poszczególnych miesiącach 
w określonym roku (ryc. 6). 

 

Ryc. 6. Średnie miesięczne stany przepływu wody w Odrze na posterunku pomiarowym Szczecin – 
Most Długi w 2018 roku (w mm). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych ze strony internetowej: 
https://dane.imgw.pl (dostęp 26.02.2020). 
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ZADANIA 

 

1. Na podkładzie mapowym dostępnym w serwisach internetowych, 
np. https://www.openstreetmap.org czy https://www.google.com/maps, lub 
z wykorzystaniem atlasu geograficznego wyznacz dowolną rzekę główną wraz 
z dopływami (zgodnie z tradycyjnym podziałem numerycznym), obszar dorzecza, 
dział wodny oraz odcinek ujściowy rzeki. 

2. Przy wykorzystaniu map dostępnych w serwisach internetowych, 
np. https://www.openstreetmap.org czy https://www.google.com/maps, wskaż 
najdłuższe rzeki na poszczególnych kontynentach, rzeki posiadające największe 
powierzchnie dorzecza oraz największe średnie przepływy roczne. 

3. Przy wykorzystaniu map dostępnych w serwisach internetowych, 
np. https://www.openstreetmap.org czy https://www.google.com/maps, wskaż 
przykłady cieków wodnych o różnych typach ustrojów rzecznych. 

4. Przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel wykonaj wykres słupkowy 
porównawczy najdłuższych rzek na poszczególnych kontynentach. 

5. Na podstawie samodzielnie wykonanego wykresu przepływu wody na wybranej 
rzece i stacji pomiarowej wskaż miesiące, w których stany wód były najwyższe 
i najniższe, oraz określ typ ustroju danej rzeki. 

 

POWIERZCHNIOWE WODY LĄDOWE – JEZIORA  

  

Zagadnienia definicyjne 

Jezioro – zbiornik wodny zajmujący powstałe w naturalny sposób zagłębienie; bez 
bezpośredniego połączenia z wszechoceanem. 

Zbiornik sztuczny – zbiornik wodny utworzony przez człowieka. 

Limnologia – nauka zajmująca się badaniem jezior. 

 

Klasyfikacje jezior 

Ze względu na sposób zasilania i odprowadzania wody 

 przepływowe (np. Jezioro Bodeńskie); 

 odpływowe (np. jezioro Tana); 

 bezodpływowe (np. Morze Kaspijskie). 

 

Ze względu na zwartość soli mineralnych 

 słodkie – zawartość soli poniżej 0,5‰ (np. jezioro Onega); 

 słonawe – zawartość soli 0,5–35‰ (np. jezioro Maracaibo); 

 słone – zawartość soli powyżej 35‰ (np. Morze Martwe). 
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Ze względu na temperaturę wód 

 ciepłe – o temperaturze wód stale wyższej od +40C (np. Jezioro Wiktorii); 

 zmienne – latem temperatura wód jest wyższa od +40C, a zimą niższa od +40C 
(np. jezioro Ładoga); 

 zimne – o temperaturze wód stale niższej od +40C (np. jezioro Tajmyr). 

 

Ze względu na czas wypełnienia misy jeziornej wodą 

 stałe – misa jeziorna jest stale wypełniona wodą (np. jezioro Michigan); 

 okresowe – misa jeziorna jest wypełniona wodą w czasie opadów, w porze 
wilgotnej (np. jezioro Eyre); 

 epizodyczne – misa jeziorna wypełnia się wodą w czasie sporadycznych opadów, 
raz na kilka lat (np. jezioro Solar de Arizaro). 

 

Ze względu na trofizm 

 oligotroficzne – wody ubogie w substancje odżywcze; duża przezroczystość wód;  
uboga flora i fauna (np. Morskie Oko); 

 eutroficzne – wody bogate w substancje odżywcze i tlen; bogata flora i fauna 
(np. jezioro Drawsko); 

 dystroficzne – woda o brunatnej barwie i małej przezroczystości; silnie 
zakwaszona; uboga fauna, ale bogata flora, która odpowiada za zarastanie 
zbiornika (np. jezioro Viru). 

 

Genetyczne typy jezior 
 

Tab. 3. Typy genetyczne jezior 

Typ genetyczny Charakterystyka Przykłady 

Meteorytowe 
Znajdują się w zagłębieniach kraterów, powstałych 

wskutek upadku meteorytów. Zazwyczaj mają owalny 
kształt i dość znaczną głębokość. 

Clearwater East 
(Kanada) 

Clearwater West 
(Kanada) 

Kaali (Estonia) 

Rezerwat Meteoryt 
Morasko  

koło Poznania (Polska) 

Tektoniczne 

 

Zajmują zagłębienia powstałe wskutek ruchów 
tektonicznych skorupy ziemskiej, np. rowy tektoniczne, 
zapadliska (synkliny). Na ogół są bardzo głębokie 
(najgłębsze jeziora na świecie), mają wydłużony kształt. 

Bajkał (Rosja) 

Morze Martwe  
(Izrael, Jordania, Palestyna) 

Loch Ness (Szkocja) 

Niasa 
(Malawi, Mozambik, 

Tanzania) 
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Górne (Kanada, USA) 

Wulkaniczne 
Powstają w kraterach wygasłych wulkanów. Są 

niewielkich rozmiarów, ale na ogół dość głębokie. 

Albano (Włochy) 

Toba (Indonezja) 

Sewan (Armenia) 

Reliktowe 

Pozostałość dawnych mórz, zatok lub większych 
jezior. Powstały wskutek podnoszenia się skorupy 
ziemskiej lub obniżania się poziomu morza. 
Charakteryzują się zróżnicowanym kształtem i 
głębokością (na ogół znacznych rozmiarów) oraz 
endemiczną florą i fauną. 

Morze Kaspijskie  
(Azerbejdżan, Iran, 
Kazachstan, Rosja, 

Turkmenistan) 

Aralskie  
(Kazachstan, Uzbekistan) 

Ilmen (Rosja) 

Deltowe 

Zajmują zagłębienia powstałe wskutek 
nierównomiernej akumulacji osadów rzecznych w delcie 
lub wskutek odcięcia tymi osadami części ujścia 
deltowego. Są płytkie, mają zróżnicowany kształt. 

Druzno (Polska) 

Dąbie (Polska) 

Limanowe 
Powstałe wskutek całkowitego odcięcia ujściowego 

odcinka rzeki mierzeją, wałem od morza. Zazwyczaj 
płytkie. 

Razim (Rumunia) 

Liman Tiliguski 
(Ukraina) 

Liman Kujalnicki 
(Ukraina) 

Liman Chodżybejski 
(Ukraina) 

Krasowe 
Mieszczą się w zagłębieniach powstałych wskutek 

rozpuszczenia przez wodę skał węglanowych. Są na ogół 
głębokie, o zróżnicowanym kształcie. 

Jeziora Plitwickie 
(Chorwacja) 

Dratów (Polska) 

Zakolowe 
Powstają w dolinach rzecznych, wypełniając wodą 

zakola rzeczne odcięte od głównego koryta rzeki. 
Charakteryzują się wydłużonym kształtem. 

Czerniakowskie (Polska) 

Przybrzeżne 

Tworzą je dawne zatoki odcięte od morza przez 
narastającą mierzeję. Płytkie, stosunkowo duże, o 
nieregularnym kształcie. 

Łebsko (Polska) 

Gardno (Polska) 

Bukowo (Polska) 

P
o

lo
d

o
w

co
w

e
 

Rynnowe 

Położone są w rynnach polodowcowych 
wyżłobionych przez wody fluwioglacjalne. Długie, 
głębokie, wąskie, o zróżnicowanej rzeźbie dna 

Jeziorak (Polska) 

Gopło (Polska) 

Charzykowskie (Polska) 

Morenowe 

Powstają w wyniku zablokowania moreną czołową 
odpływu wód z doliny lub zajmują obszerne obniżenia 
moreny dennej. Są rozległe, na ogół płytkie, o 
zróżnicowanym kształcie. 

Śniardwy (Polska) 

Mamry (Polska) 

Niegocin (Polska) 

Cyrkowe 
Zajmują zagłębienia kotłów polodowcowych. Mają 

niewielką powierzchnię, kolisty lub owalny kształt, 
głębokie. 

Morskie Oko (Polska) 

Czarny Staw (Polska) 

Wytopiskowe 
Zajmują zagłębienia powstałe po wytopieniu brył 

„martwego” lodu. Małe, płytkie, o kolistym kształcie. 
Zazwyczaj bez nazwy 

Wydmowe Położone są w zagłębieniach między wydmowych, 
powstałych wskutek wywiewania piasku. Niewielkie, 

Teke (Kazachstan) 
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płytkie, o regularnych kształtach, często okresowe. 

 

Bagienne 
Zajmują obniżenia o utrudnionym odpływie. Małe, 

płytkie, silnie zarastające, przez co trudno wskazać ich 
pierwotny kształt. 

Czarne (Polska) 

Żółte Błota (Polska) 

Osuwiskowe 

Powstają przez zatrzymanie odpływu wody przez 
osuwiska  
i obrywy skalne. Niewielkie, o zróżnicowanej głębokości i 
kształcie. 

Jeziora w Bieszczadach 
(Polska) 

Biogeniczne 
Powstałe wskutek zatamowania koryta rzeki tamą 

zbudowaną przez bobry. Niewielkie, płytkie, o 
zróżnicowanym kształcie. 

Jeziora w parkach 
narodowych – Poleskim 

i Wigierskim (Polska) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Malarz R., Więckowski M., Kroh P., Oblicza geografii 1. 
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Nowa Era, Warszawa 2019; Błaszczykiewicz W., 
Jerun O., Wawrzkowicz A., Teraz matura. Geografia. Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015. 

 

  

Parametry jezior świata 

 

Tab. 3. Największe jeziora naturalne na świecie 

L
p. 

Jezioro Kontynent 
Powierzchnia  

(tys. km2) 

Wysokość 
zwierciadła wody (m 

n.p.m.) 

1 
Morze Kaspijskie (fot. 

4)  
Azja 370,0* -27 

2 Górne 
Ameryka 

Północna 
82,4 183 

3 Wiktorii Afryka 68,8 1 134 

4 Huron 
Ameryka 

Północna 
59,6 177 

5 Michigan 
Ameryka 

Północna 
57,8 177 

6 Tanganika Afryka 32,6 773 

7 Bajkał Azja 31,5 456 

8 
Wielkie Jezioro 

Niedźwiedzie 
Ameryka 

Północna 
31,1 156 

9 Niasa Afryka 30,8 473 

1
0 

Wielkie Jezioro 
Niewolnicze 

Ameryka 
Północna 

28,6 156 

* Powierzchnia jeziora jest zmienna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Jeziora-Najwieksze-
jeziora-na-Ziemi;2337737.html (dostęp 22.02.2020). 
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Fot. 4. Morze Kaspijskie – największe jezioro na świecie (AnastassiyaL – praca własna, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14860298). 

 

Tab.4. Najgłębsze jeziora naturalne na świecie 

Lp. Jezioro Kontynent 
Głębokość  

(m) 

1 Bajkał (fot. 5) Azja 1 620 

2 Tanganika Afryka 1 471 

3 Morze Kaspijskie Azja 1 025 

4 O’Higgins/San Martín Ameryka Południowa 836 

5 Niasa (Malawi) Afryka 678/704 

6 Issyk-kul Azja 668/702 

7 Wielkie Jezioro Niewolnicze Ameryka Północna 600/614 

8 Matana Azja 590 

9 Kraterowe Ameryka Północna 589/592 

10 Buenos Aires/General Carrera Ameryka Południowa 586 

* Powierzchnia jeziora jest zmienna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Jeziora-Najwieksze-
jeziora-na-Ziemi;2337737.html (dostęp 22.02.2020); Whitaker's Little Book of Knowledge, Londyn 2012 
(dostęp 26.02.2020). 
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Fot. 5. Jezioro Bajkał – najgłębsze jezioro na świecie (Andrzej Barabasz (Chepry) – praca własna, CC 
BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=233124). 

 

 

ZADANIA 
 

3. Przy wykorzystaniu map dostępnych w serwisach internetowych, 
np. https://www.openstreetmap.org czy https://www.google.com/maps, wskaż 
największe i najgłębsze jeziora świata. 

4. Przy wykorzystaniu map dostępnych w serwisach internetowych, 
np. https://www.openstreetmap.org czy https://www.google.com/maps, wskaż 
przykłady jezior o różnych typach genetycznych. 

5. Przy wykorzystaniu programu Microsoft Excel przedstaw w dowolnie wybranej 
formie graficznej największe i najgłębsze rzeki świata.  

6. Na podstawie dostępnych informacji w Internecie podaj przyczyny zanikania 
Jeziora Aralskiego. 
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Szymon Walczakiewicz 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku 

 
 

 

13. ANALIZA  AKTUALNEGO  STANU  POGODY  I  JEJ  
       PROGNOZA  Z  WYKORZYSTANIEM  CYFROWYCH   
       ŹRÓDEŁ W POSTACI  OGÓLNODOSTĘPNYCH  MAP      
       SYNOPTYCZNYCH ORAZ  ZDJĘĆ ATELITARNYCH 

 

 

Słowa kluczowe: pogoda, prognoza pogody, mapa synoptyczna, układy baryczne (wyż, 
niż, zatoka, klin, siodło), fronty atmosferyczne. 

WPROWADZENIE  

 

Pogoda to najwierniejszy przyjaciel człowieka, towarzyszy mu codziennie, 24 godziny na 
dobę, przez 365 dni w roku. Często jednak błędnie używamy stwierdzenia, że „dzisiaj 
pogody nie ma”, ponieważ jest ona zawsze, tylko może być różna, np. słoneczna, 
pochmurna czy deszczowa. Pogoda jest bardzo ważnym elementem życia człowieka. To 
od niej zależy np. przeprowadzenie niektórych prac budowlanych, transport 
i komunikacja, planowane inwestycje itp. Już kilkaset lat przed nasza erą człowiek starał 
się opisywać pogodę, np. Arystoteles około 340 r. p.n.e. spisał swoje obserwacje w pracy 
pt. Meteorologica. Wiele zmian nastąpiło w XIX w. naszej ery, kiedy wynaleziono telegraf, 
który posłużył do wymiany danych meteorologicznych. Dzięki niemu w kilka chwil 
w Warszawie wiadomo było, jaka panuje pogoda np. w Nowym Jorku. Dodatkowo 
Francis Beaufort i Robert FitzRoy opracowali podstawy współczesnej prognozy pogody. 
Przełom nastąpił w XX w., wtedy Lewis Richardson dał podstawy numerycznej prognozy 
pogody. Kilka lat później, w momencie zastosowania komputerów służących do 
numerycznego prognozowania pogody nastąpił gwałtowny rozwój meteorologii 
synoptycznej. 

Wiedząc jaka czeka nas pogoda w najbliższym czasie, jesteśmy w stanie chociażby 
dobrać odpowiedni ubiór do panującej aury na zewnątrz. Dlatego umiejętność 
prawidłowego intepretowania map synoptycznych, zdjęć satelitarnych czy wyników 
numerycznej prognozy pogody, może w dużym stopniu ułatwić planowanie naszego 
czasu, a nawet w przypadku prognozowanych groźnych zjawisk atmosferycznych może 
uchronić nasze zdrowie lub życie.  

 

 

 

 



 
 
 

   158 
 

Treści nauczania (kształcenia) 
 

Zakres podstawowy: 

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji 
danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane 
liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja. Uczeń: 

1. Przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej 
i ocenia ich przydatność; 

6. Wykazuje przydatność fotografii i zdjęć satelitarnych do pozyskiwania informacji 
o środowisku geograficznym oraz interpretuje ich treść. 

III. Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia 
atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy 
klimatyczne i typy klimatów. Uczeń: 

4. Analizuje mapę synoptyczną i zdjęcia satelitarne w celu przedstawienia aktualnego 
stanu i prognozy pogody. 

Zakres rozszerzony: 

I. Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne: wywiady, badania 
ankietowe, analiza źródeł kartograficznych, wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i geoinformacyjnych do pozyskania i tworzenia zbiorów, analizy 
i prezentacji danych przestrzennych. Uczeń: 

3. Stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych 
i jakościowych środowiska geograficznego i ich analizy z użyciem narzędzi GIS; 

5. Wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne do 
pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji 
geograficznych. 

III. Dynamika procesów atmosferycznych: pionowa budowa atmosfery, zjawiska 
i procesy w atmosferze, przestrzenne zróżnicowanie elementów klimatu, strefy 
klimatyczne i typy klimatów. Uczeń: 

2. Przedstawia charakterystyczne zmiany pogody w czasie przemieszczania się 
frontów atmosferycznych, potrafi je interpretować oraz identyfikować zjawiska 
z nimi związane. 

Cele, metody i środki dydaktyczne 

Przedstawione wyżej treści nauczania przeznaczone są do realizacji w ciągu jednej 
godziny lekcyjnej z wykorzystaniem komputerów lub tabletów z dostępem do Internetu 
albo przy wykorzystaniu projektora lub tablicy interaktywnej (multimedialnej). 
Wcześniej nauczyciel powinien przeprowadzić lekcję na temat ciśnienia 
atmosferycznego (treści kształcenia III.2 i III.3). 

Głównym celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z ogólnodostępnymi w Internecie 
mapami synoptycznymi oraz umiejętna ich interpretacja. Cele szczegółowe – uczeń: 

1. Potrafi wskazać pogodowe portale internetowe z mapami synoptycznymi. 
2. Potrafi wymienić elementy mapy synoptycznej (np. izobary, układy baryczne, fronty 

atmosferyczne). 
3. Dokonuje analizy i interpretuje informacje zawarte na mapie synoptycznej. 
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4. Na podstawie prognozy synoptycznej w postaci map synoptycznych wskazuje 
obszary możliwych opadów atmosferycznych, wartości i/lub tendencje: 
temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, zachmurzenia i prędkości 
wiatru oraz określa jego kierunek dla danego miejsca na Ziemi. 

5. Określa korzyści płynące ze znajomości, interpretacji i analizy prognoz pogody na 
podstawie map synoptycznych w życiu codziennym. 

Podczas lekcji można wykorzystać następujące metody lub dobrać je według swoich 
potrzeb: pogadanka, burza mózgów, praca z cyfrową lub papierową mapą synoptyczną, 
praca z wykorzystaniem portali internetowych. 

Aby zrealizować cele lekcji, niezbędne będzie wykorzystanie następujących środków 
dydaktycznych: komputer/tablet z dostępem do Internetu lub projektor/tablica 
interaktywna, cyfrowe lub papierowe mapy synoptyczne. W przypadku braku 
możliwości z korzystania z sali komputerowej uczniowie mogą pracować na tabletach 
z dostępem do sieci internetowej. 

 

REALIZACJA TEMATU – PRZEBIEG LEKCJI 

 

1. Wstęp 

Nauczyciel prowadzi pogadankę oraz dyskusję na temat definicji pogody oraz jej 
elementów (składników), które zapisuje na tablicy. Wyjaśnia, czym różni się pogoda od 
klimatu. Na koniec prosi uczniów, by określili za pomocą elementów pogody, jaka 
panuje obecnie aura za oknem. 

 

2. Omówienie treści mapy synoptycznej 

Za pomocą projektora nauczyciel przedstawia przykładowe internetowe serwisy 
pogodowe, udostępniające prognozy meteorologiczne oraz mapy synoptyczne, 
np.: https://dwd.de, https://metoffice.gov.uk, http://www.pogodynka.pl/. Wyjaśnia 
uczniom, że w Polsce służbę meteorologiczną pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej (IMGW). Instytut odpowiedzialny jest za osłonę meteorologiczną 
i hydrologiczną, pomiary i prognozy pogody dla Polski oraz Morza Bałtyckiego. 

W kolejnym etapie nauczyciel wyjaśnia, czym jest mapa synoptyczna, i pokazuje 
przykład takiej mapy (najlepiej aktualnej), klikając na stronie http://pogodynka.pl/ 
zakładkę Polska (rys. 1 i 2). Źródłem pochodzenia danych z serwisu 
http://pogodynka.pl/ jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 
Instytut Badawczy (IMGW–PIB). 

 

 

 

 

https://dwd.de/
https://metoffice.gov.uk/
http://www.pogodynka.pl/
http://pogodynka.pl/
http://pogodynka.pl/
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Rys. 1. Strona główna internetowego serwisu Pogodynka 

Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 

 

 

Rys. 2. Mapa synoptyczna Europy z 17.01.2020 r. z godz. 00 UTC 

Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 

 

Następnie omawiane są elementy stosowane na mapach synoptycznych. Jeśli 
korzystamy z map IMGW, to można w tym celu wykorzystać gotowy schemat 
przygotowany przez Instytut (rys. 3). Jednak w przypadku, gdy korzystamy z innych 
map synoptycznych, czarnobiałych czy kolorowych, to zawarte na nich informacje 
oznaczają: 
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1. Czarne, zakrzywione linie – izobary z krokiem, który należy odczytać z mapy. Dla 
przykładu izobary na mapie IMGW są co 5 hPa (rys. 2), 

2. Wielkie litery – wyż lub niż baryczny. W polskiej nomenklaturze stosuje się 
odpowiednio litery W i N, w niemieckiej – H (Hoch) i T (Tief), w angielskiej – H 
(High) i L (Low). Dodatkowo mogą być stosowane kolory – dla wyżu niebieski, a dla 
niżu czerwony (rys. 3). Obok litery podawana jest wartość ciśnienia w centrum 
ośrodka barycznego, 

3. Sygnatury w postaci liniowej – fronty atmosferyczne oraz linie zbieżności. Front 
chłodny oznaczony linią z trójkątami, front ciepły – linią z półkolami, front okluzji – 
linią z naprzemiennie ułożonych trójkątów i półkoli. Linia zbieżności oznaczona jest 
linią z odchodzącymi od niej mniejszymi odcinkami (rys. 3), 

4. Pozostałe sygnatury pogodowe – pogoda w danym miejscu. Zwykle stosuje się 
symbole odnoszące się do takich zjawisk, jak: deszcz, mżawka, śnieg, grad, mgła, 
burza, czy charakteru tych opadów: ciągły/przelotny. Podawane są też czasami 
wybrane elementy meteorologiczne jak temperatura, prędkość i kierunek wiatru, 
zachmurzenie (rys. 3). 

 

Rys. 3. Legenda do mapy synoptycznej IMGW 

Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy. 

 

Dodatkowo na mapie można zidentyfikować inne układy baryczne, jak np. klin, zatoka 
czy siodło. Nauczyciel podaje uczniom charakterystykę tych układów i je obrazuje: 

1. klin – zwany też klinem wysokiego ciśnienia, to obszar podwyższonego ciśnienia, 
z jednej strony połączony z wyżem, a z trzech otoczony przez ciśnienie niższe. Na 
mapach kształt przypomina dużą literę „U” (rys. 4), 

2. zatoka – zwana też zatoką niskiego ciśnienia, to obszar obniżonego ciśnienia, 
z jednej strony połączony z niżem, a z trzech otoczony przez ciśnienie wyższe. Na 
mapach kształt przypomina dużą literę „U” (rys. 4), 

3. siodło – to obszar pomiędzy naprzemiennie leżącymi układami wysokiego i niskiego 
ciśnienia (rys. 4). 
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Rys. 4. Układy baryczne 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przed przystąpieniem do omawianego tematu nauczyciel powinien wcześniej 
zrealizować materiał dotyczący ciśnienia atmosferycznego i cyrkulacji atmosferycznej 
(treści kształcenia z zakresu podstawowego III.2 i III.3). W przypadku, gdy tematy te nie 
były zrealizowane, należy przedstawić schemat ogólnej cyrkulacji powietrza 
w  wybranych ośrodkach barycznych. Na półkuli północnej wiatr w niżu wieje 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, odchylając jego kierunek w lewo, do centrum 
układu (rys. 5). Na półkuli północnej wiatr w wyżu wieje zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, odchylając jego kierunek w prawą stronę, od jego centrum na zewnątrz. Ta sama 
zasada dotyczy zatoki niskiego ciśnienia (wiatr wieje do osi zatoki) i klina wysokiego 
ciśnienia (wiatr wieje od osi klina) (rys. 5). Należy jednak pamiętać, że jest to wyłącznie 
przybliżony obraz cyrkulacji i może się różnić od warunków rzeczywistych. 

 

 

Rys. 5. Cyrkulacja atmosferyczna w układach barycznych (wektory – kierunek wiatru) 

źródło: opracowanie własne. 
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Kolejnym etapem jest przeanalizowanie zależności między obecnością wyżu, niżu 
i frontów atmosferycznych a pogodą. W tym celu nauczyciel zadaje pytania uczniom do 
mapy synoptycznej (np. rys. 2 lub innej wybranej) dotyczące zachmurzenia, 
temperatury powietrza, prędkości i kierunku wiatru w odniesieniu do wyżu, niżu 
i frontów atmosferycznych. Odnosząc się do tej samej mapy synoptycznej, co na rys. 2, 
prześledźmy tę zależność (rys. 6): 

1. Wyż – brak zachmurzenia, występowanie mgieł, temperatura powietrza przeważnie 
ujemna; 

2. Niż – zachmurzenie duże i całkowite, występowanie opadów atmosferycznych, 
temperatura powietrza dodatnia; 

3. Front ciepły – zachmurzenie duże i całkowite, ciągłe opady atmosferyczne, za 
frontem temperatura powietrza jest wyższa niż przed; 

4. Front chłodny – zachmurzenie duże, miejscami umiarkowane, przelotne opady 
atmosferyczne, temperatura powietrza za frontem jest niższa niż przed nim. 

 

 

Warto dodać informację, że pogoda w centrum wyżu nie zawsze charakteryzuje się 
bezchmurnym niebem, występowaniem mgieł i brakiem opadów. Wyjątkowo, 
w szczególnych przypadkach, przeważnie jesienią i zimą występują tzw. „zgniłe” wyże, 
gdzie obecne są niskie chmury warstwowe Stratus, które mogą dawać opady mżawki lub 
drobnego śniegu. Z mapy (rys. 6) można wywnioskować, że temperatura powietrza zimą 
w niżu przeważnie jest wyższa niż w wyżach barycznych (latem sytuacja jest odwrotna – 
cieplej jest w centrum wyżu), większe zachmurzenie jest w niżu niż w wyżu, gdzie 
zwykle dominuje bezchmurne niebo, na frontach ciepłych obszar zachmurzenie jest 
znacznie większy niż na frontach chłodnych, gdzie strefa ta jest węższa i „poszarpana”. 
Pogoda na froncie chłodnym jest bardziej dynamiczna, występuje porywisty wiatr, 
a opady mogą być intensywne lecz krótkotrwałe, podczas gdy na froncie ciepłym są 
ciągłe i mogą trwać kilka, a nawet kilkanaście godzin. 
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Rys. 6. Mapa synoptyczna Europy z 17.01.2020 r. z godz. 00 UTC z omówieniem pogody 

Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 

 

W przypadku braku sygnatur pogodowych dla stacji na podstawie zagęszczenia 
(odległości od siebie) izobar można określić w przybliżeniu siłę wiatru. Im izobary leżą 
bliżej siebie na małym obszarze, tym prędkość wiatru będzie wyższa. Natomiast gdy ta 
odległość jest większa, można spodziewać się słabszego wiatru (rys. 6). 

W analizie mapy synoptycznej pomaga również naniesienie aktualnego, odpowiednio 
przetworzonego zdjęcia satelitarnego. Obraz satelitarny powinien być dostosowany 
w taki sposób, aby pokazywał wyłącznie strefy zachmurzenia, tak jak to jest widoczne na 
mapach IMGW (rys. 2 i 6). Barwa świadczy o wysokości chmur – im kolor bielszy, tym 
chmury leżą wyżej (piętro wysokie), im bardziej szary, tym chmury znajdują się niżej 
(piętro niskie). Należy jednak pamiętać, że biała barwa nie wyklucza obecności chmur 
niskich czy średnich, które w obrazie satelitarnym mogły zostać zakryte przez chmury 
wysokie. 

 

3. Analiza mapy synoptycznej 

Każdą analizę synoptyczną powinno zacząć się od omówienia sytuacji barycznej. 
Kolejnym krokiem jest opisanie przebiegu frontów atmosferycznych i mas powietrza. Na 
koniec omawia się pogodę (zwykle podaje się wartości najważniejszych parametrów). 
Gdy chcemy przedstawić analizę dla Polski, trzeba zawsze spojrzeć szerzej, na całą 
Europę. Następnie nauczyciel wyświetla przykładową analizę mapy synoptycznej z dnia  
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17.01.2020 roku (rys. 2 i 6), która może brzmieć następująco: pogodę w Polsce 
kształtuje klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem znad zachodniej Ukrainy, 
z ciśnieniem w centrum wynoszącym 1037 hPa. Między Wielką Brytanią a Islandią 
znajduje się niż z ciśnieniem w centrum równym 981 hPa. Nad zachodnią częścią 
Europy, od Hiszpanii przez Francję i Wielką Brytanię, przebiega zatoka niżowa 
i związany z nią chłodny front atmosferyczny. Nad południową Skandynawią obecny jest 
front ciepły. W Europie dominuje głównie powietrze polarne morskie. W środkowej 
części kontynentu jest to powietrze ciepłe, natomiast na wschodzie Starego Kontynentu 
zalega stara masa. W Polsce pogoda jest słoneczna (brak chmur), najcieplej jest na 
północnym zachodzie, a najchłodniej na południowym wschodzie. W Warszawie 
ciśnienie wynosi około 1033 hPa, wiatr słaby (2,5 m/s = 9 km/h) z południowego 
wschodu, temperatura powietrza jest ujemna i wynosi –2,1°C, występują mgły. 

 

Prognoza pogody na podstawie map synoptycznych 

Celem niniejszego zadania będzie samodzielna prognoza pogody dla Polski wykonana 
przez uczniów na podstawie kolejnych map prognozy synoptycznej. Mapy te będą 
obejmować prognozę na kolejne 60 h z krokiem czasowym co 12 h. Uczniowie mogą 
pobrać takie prognozy, np. ze strony: https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-
and-charts/surface-pressure. Pobieranie powinno rozpocząć się od mapy, która 
w lewym górnym rogu będzie zawierała napis Forecast chart (T + 12). Kolejne mapy 
analogicznie będą podpisane tak samo za wyjątkiem liczby, która będzie się zmieniać na 
kolejne godziny: T + 24, T + 36, T + 48, T + 60. Następnie uczniowie, na podstawie 
zdobytej wcześniej wiedzy, dokonują prognozy synoptycznej dla naszego kraju, 
określając: sytuację baryczną, obecność frontów, jeśli to możliwe – to rodzaju mas 
powietrza (wcześniej należy zrealizować temat dotyczący kierunku napływających do 
Polski mas powietrza), przybliżony kierunek i siłę wiatru oraz zachmurzenie. 
W przypadku identyfikacji masy powietrza warto kierować się rozkładem izobar, który 
wskaże nam przybliżonym kierunek wiatru. To z kolei będzie informować 
o potencjalnym kierunku adwekcji powietrza i w konsekwencji – rodzaju napływającej 
masy. Samo określanie mas powietrza nie jest prostą sprawą i potrzeba do tego na 
pewno więcej narzędzi prognostycznych, jednak dla celów ćwiczeniowych można 
pokusić się o wstępną prognozę. 

Zadanie można wykonać po podziale klasy na grupy kilkoosobowe. Następnie należy 
przydzielić każdemu zespołowi jedną mapę prognozy synoptycznej i poprosić 
o wykonanie dla niej prognozy pogody dla Polski. Zadanie przeznaczone jest 
maksymalnie dla 5 grup (5 map prognostycznych: T+12, T+24, T+36, T+48, T+60). 

Na koniec lekcji każdy zespół przedstawia swoją prognozę, podając argumenty 
i wyjaśniając, dlaczego będzie taka pogoda. 

 

 

 

 

https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure
https://www.metoffice.gov.uk/weather/maps-and-charts/surface-pressure
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1. Przykładowa prognoza pogody 

Poniżej znajduje się tekst przykładowej prognozy pogody i jest tylko wskazówką dla 
nauczyciela prowadzącego lekcję. 

1. Prognoza na 12 h (T+12) na 20.01.2020 r., godz. 12 UTC (rys. 7). 
Polska dostanie się pod wpływ klina wysokiego ciśnienia związanego z wyżem znad 

Morza Celtyckiego, z ciśnieniem w centrum wynoszącym 1049 hPa. Nad Danią 
i południową Szwecją obecny będzie ciepły front atmosferyczny, który nad północną 
Polską może przynieść wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego oraz słabe opady 
atmosferyczne. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe lub jego brak. Wiatr 
będzie przeważnie słaby, z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Nad 
naszym krajem zalegać będzie masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie 
w Warszawie wyniesie około 1044 hPa. 

 

Rys. 7. Prognoza baryczna na 20.01.2020 r., godz. 12 UTC 

źródło: © British Crown copyright, Met Office, (dostęp 20.01.2020 r.). 

 

2. Prognoza na 24 h (T+24) na 21.01.2020 r., godz. 00 UTC (rys. 8). 
Analiza zbliżona do poprzedniej z pewnymi różnicami: Na północnym wschodzie 

kraju zachmurzenie związane z ciepłym frontem atmosferycznym może być duże, mogą 
również występować opady atmosferyczne. Wiatr na północy i w centrum Polski może 
być umiarkowany, z kierunków zachodnich napłynie masa powietrza polarnego 
morskiego ciepłego. Ciśnienie w Warszawie wyniesie około 1040 hPa. 
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Rys. 8. Prognoza baryczna na 21.01.2020 r., godz. 00 UTC 

źródło: © British Crown copyright, Met Office, (dostęp 20.01.2020 r.). 

 

3. Prognoza na 36 h (T+36) na 21.01.2020 r., godz. 12 UTC (rys. 9). 
Polska znajdzie się na skraju rozległego wyżu z dwoma centrami: nad Oceanem 

Atlantyckim (1045 hPa) i Wielką Niziną Węgierską (1044 hPa). Na północ od naszego 
kraju znajdować się będzie chłodny front atmosferyczny. Zachmurzenie będzie małe lub 
brak chmur. Wiatr umiarkowany, wzrastający na północy (wybrzeżu) do silnego, 
przeważnie z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Nad Polską obecna będzie 
ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie wyniesie około 
1034 hPa. 

 

 

Rys. 9. Prognoza baryczna na 21.01.2020 r., godz. 12 UTC 

źródło: © British Crown copyright, Met Office, (dostęp 20.01.2020 r.). 

 

 

 



 
 
 

   168 
 

4. Prognoza na 48 h (T+48) na 22.01.2020 r., godz. 00 UTC (rys. 10). 
Polska dostanie się pod wpływ zatoki niskiego ciśnienia. Na północy kraju obecny 

będzie chłodny front atmosferyczny, który przyniesie wzrost zachmurzenia oraz 
przelotne opady atmosferyczne. Na południu wiatr będzie słaby, w centrum i na północy 
– umiarkowany. Przed frontem wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich, za frontem – 
skręcający do północno-zachodniego. Front będzie wypierał powietrze polarne morskie 
ciepłe nową, chłodniejszą masą powietrza tego samego pochodzenia. Ciśnienie 
w Warszawie wyniesie około 1030 hPa. 

 

 

Rys. 10. Prognoza baryczna na 22.01.2020 r., godz. 00 UTC 
źródło: © British Crown copyright, Met Office, (dostęp 20.01.2020 r.). 

 

5. Prognoza na 60 h (T+60) na 22.01.2020 r., godz. 12 UTC (rys. 11). 
Polska znajdzie się pod wpływem zatoki niskiego ciśnienia. Na południu oraz 

północnym wschodzie zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego 
i związany z nim wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady. Wiatr będzie umiarkowany 
z przewagą kierunku północno-zachodniego. Napłynie chłodne powietrze polarne 
morskie. Ciśnienie w Warszawie wyniesie około 1024 hPa. 

 

  Rys. 11. Prognoza baryczna na 22.01.2020 r., godz. 12 UTC 
źródło: © British Crown copyright, Met Office, (dostęp 20.01.2020 r.). 
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Po zaprezentowaniu przez uczniów prognozy pogody nauczyciel podsumowuje 
lekcję. Każdą prognozę synoptyczną można zweryfikować rzeczywistą mapą 
synoptyczną z tego samego dnia i godziny. Dlatego jako zadanie domowe można zadać 
uczniom weryfikację ich prognoz na podstawie map synoptycznych przedstawiających 
rzeczywistą sytuację meteorologiczną. Takie mapy dostępne są na stronie 
http://pogodynka.pl/ w zakładce Polska. Na rysunku 12 zestawiono dla przykładu mapę 
prognostyczną i stan rzeczywisty 22.01.2020 r. o godzinie 00 UTC. Położenie układów 
barycznych oraz frontów atmosferycznych na mapie prognostycznej (rys. 12 – lewa 
mapa) jest zbliżone do rzeczywistości (rys. 12 – prawa mapa) – można zatem twierdzić, 
że prognoza była trafna. W związku z tym, jeśli uczniowie na podstawie prognozy 
barycznej (rys. 10 i 12 – lewa mapa) wykonali opis zbliżony do tego zawartego 
w podrozdziale 4.1. pkt 4, należy uznać, że wykonali zadanie prawidłowo. 

 

 

Rys. 12. Prognoza baryczna na 48 h do przodu (T+48) – lewa mapa oraz analiza 
synoptyczna – prawa mapa dla 22.01.2020 r., godz. 00 UTC 

źródło: lewa mapa – © British Crown copyright, Met Office; prawa mapa – źródłem 
pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy 

Instytut Badawczy, (dostęp 20.01.2020 r.). 
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Terminologia 

pogoda – stan atmosfery w danym momencie i miejscu; 

klimat – uśredniona pogoda z wielolecia w danym miejscu; 

elementy pogody – temperatura powietrza, opady (deszcz, mżawka, śnieg, krupa 
śnieżna, śnieg ziarnisty, ziarna lodowe, słupki lodowe, grad) i osady atmosferyczne 
(rosa, szron, szadź, gołoledź), wilgotność powietrza, ciśnienia atmosferyczne, prędkość 
i kierunek wiatru, promieniowanie słoneczne, zachmurzenie i rodzaj chmur, widzialność 
oraz zjawiska atmosferyczne (np. burza, tęcza, zamieć); 

mapa synoptyczna – mapa przedstawiająca obecny stan pogody dla większego obszaru, 
np. kontynentu; 

front atmosferyczny – wąska strefa rozdzielające dwie masy powietrza o różnych 
właściwościach fizycznych: front ciepły – za frontem napływa powietrze cieplejsze niż 
przed; front chłodny – za frontem napływa powietrze chłodniejsze niż przed; 

linia zbieżności – strefa konwergencji (zbieżności) wiatru, zazwyczaj określana dla 
dolnej troposfery, np. obszar gdzie na wschód od niego wieje wiatr z południowego 
wschodu, a na zachód od niego – z południowego zachodu lub zachodu. 
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Szymon Walczakiewicz 
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14. KLIMAT MOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA. 
 

        Analiza cyfrowych danych meteorologicznych   
         z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych        

 

 

Słowa kluczowe: pogoda i klimat, klimatogram, dane meteorologiczne, język 
programowania R, paczka Climate 

 

WPROWADZENIE 
 

Znajomość klimatu miejsca zamieszkania jest niezwykle istotna, chociażby ze 
względu na to, że wiemy orientacyjnie, czego możemy się spodziewać, np. zimą, czy 
temperatura zwykle jest dodatnia, czy ujemna itp. Klimat to nic innego, jak uśredniony 
zbiór pogód występujących przez kilkadziesiąt lat na danym terenie. Przyjmuje się, że 
30-letni okres pomiarowy jest wystarczający, aby móc już mówić o klimacie wybranego 
miejsca na kuli ziemskiej. Natomiast im dłuższa seria pomiarowa, tym lepiej. Klimat 
zależy od wielu czynników geograficznych, tj. szerokości geograficznej (ilość energii 
słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi), odległości od zbiorników wodnych 
(kontynentalizm), ukształtowania i rodzaju powierzchni, wysokości nad poziomem 
morza, bliskości prądów morskich i pokrycia terenu szatą roślinną. To wszystko 
determinuje klimat. Mając dostęp do ogromnej bazy danych meteorologicznych, można 
pokusić się o analizę klimatu lokalnego. Jednak pobranie i obrobienie zbioru danych 
może zabrać trochę czasu, dlatego warto skorzystać z ogólnodostępnych narzędzi 
ułatwiających te czynności. W dobie bardzo szybkiego rozwoju technologii 
informatycznych (IT – ang. information technology) sporym błędem byłoby nie 
wykorzystać ich w nauczaniu geografii. Internet oferuje wiele narzędzi wspomagających 
proces nauczania, co ważne, są to przeważnie rozwiązania bezpłatne. Jednym z takich 
rozwiązań jest wykorzystanie darmowego oprogramowania R, co zostało przedstawione 
w niniejszym opracowaniu. 
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Treści nauczania (kształcenia) 

Zakres podstawowy: 

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji 
danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane 
liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja. Uczeń: 

1. Przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej 
i ocenia ich przydatność; 

8. Podaje przykłady wykorzystania narzędzi GIS do analiz zróżnicowania 
przestrzennego środowiska geograficznego. 

III. Atmosfera: czynniki klimatotwórcze, rozkład temperatury powietrza, ciśnienia 
atmosferycznego i opadów, ogólna cyrkulacja atmosferyczna, mapa synoptyczna, strefy 
klimatyczne i typy klimatów. Uczeń: 

5. Opisuje przebieg roczny temperatur powietrza i opadów atmosferycznych we 
własnym regionie oraz podaje cechy klimatu lokalnego miejsca zamieszkania. 

Zakres rozszerzony: 

I. Metody badań geograficznych i technologie geoinformacyjne: wywiady, badania 
ankietowe, analiza źródeł kartograficznych, wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i geoinformacyjnych do pozyskania, tworzenia zbiorów, analizy 
i prezentacji danych przestrzennych. Uczeń: 

5. Wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne do 
pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji 
geograficznych. 

III. Dynamika procesów atmosferycznych: pionowa budowa atmosfery, zjawiska 
i procesy w atmosferze, przestrzenne zróżnicowanie elementów klimatu, strefy 
klimatyczne i typy klimatów. Uczeń: 

5. Na podstawie własnych obserwacji i innych źródeł informacji identyfikuje czynniki 
warunkujące mikroklimat miejsca, w którym zlokalizowana jest jego szkoła; 

6. Rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu 
temperatury powietrza i sum opadów atmosferycznych. 

 

Cele, metody i środki dydaktyczne 

Przedstawione wyżej treści nauczania przeznaczone są do realizacji podczas godziny 
lekcyjnej z wykorzystaniem komputerów z dostępem do Internetu oraz przy 
wykorzystaniu projektora. Wcześniej nauczyciel powinien przeprowadzić lekcję na 
temat rozkładu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na Ziemi 
(podstawowe treści kształcenia III.2 i III.3), uwarunkowania cech klimatów 
(rozszerzone treści kształcenia III.4) oraz typów i stref klimatycznych (podstawowe 
treści kształcenia III.6). 

Głównym celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z klimatem (mikroklimatem) 
miejsca zamieszkania lub szkoły oraz zidentyfikowania czynników klimatotwórczych. 
Cele szczegółowe – uczeń: 

6. Wymienia i opisuje czynniki klimatotwórcze miejsca zamieszkania lub szkoły, 
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7. Na podstawie przebiegu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych 
(klimatogram) potrafi wskazać strefę klimatyczną oraz typ klimatu miejsca 
zamieszkania lub szkoły, 

8. Potrafi wskazać i wykorzystać źródła internetowe do pobierania danych wybranych 
parametrów meteorologicznych, 

9. Potrafi umiejętne wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne 
(oprogramowanie R) do pobierania, analizy i wykonania klimatogramu swojego 
miejsca zamieszkania lub szkoły, 

10. określa korzyści płynące ze znajomości języka(-ów) programowania w analizach 
meteorologicznych. 

Podczas lekcji można wykorzystać następujące metody lub dobrać je według swoich 
potrzeb: pogadanka, „burza mózgów”, praca na danych cyfrowych, metoda 
audiowizualna. 

Aby zrealizować cele lekcji, niezbędne będzie wykorzystanie następujących środków 
dydaktycznych: komputer z dostępem do Internetu i z zainstalowanym programem R 
i RStudio oraz projektor. Przeprowadzenie lekcji nie jest możliwe w przypadku braku 
dostępu do sali komputerowej z zainstalowanym oprogramowaniem. 

 

 Przygotowanie sali komputerowej do zajęć 

Przed przystąpieniem do lekcji nauczyciel w sali komputerowej musi dostosować 
sprzęt do pracy. W tym celu niezbędne jest zainstalowanie, o ile wcześniej nie było 
wgrane, oprogramowania R i nakładki graficznej RStudio dla systemu Windows. W tym 
celu należy pobrać ze strony https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ aktualną 
wersję instalatora R – klikamy w Download R 3.6.2 for Windows (między literą R 
a słowem for widnieją cyfry oznaczające wersję programu, w tym wypadku [stan na 
24.01.2020 r.] jest to 3.6.2). W przypadku innego systemu niż Windows na stronie 
https://cran.r-project.org/ należy wybrać taki, który jest obecnie zainstalowany na 
komputerze. R jest oprogramowaniem całkowicie bezpłatnym i można je stosować do 
różnych celów – jest dostępny na licencji GNU General Public License (GPL). 

Następnie instalujemy nakładkę graficzną RStudio, pobierając instalatora ze strony 
https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download. Po wejściu w link strona 
powinna sama wykryć, jaki jest zainstalowany system operacyjny na komputerze 
i dobrać nam odpowiednią wersję programu. Gdyby tak się nie stało, to możemy sami na 
stronie wybrać wersję RStudio. Bardzo ważne jest, aby zachować kolejność instalacji, 
najpierw R, następnie RStudio. 

W kolejnym kroku nauczyciel powinien sprawdzić, czy na każdym komputerze działa 
wgrane oprogramowanie poprzez uruchomienie aplikacji. W szczególności ważne jest, 
by okno startowe RStudio wyglądało jak na rysunku 1. 

 

 

 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://cran.r-project.org/
https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download
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Rys. 1. Okno startowe programu RStudio. 

 

 

REALIZACJA TEMATU – PRZEBIEG LEKCJI 
 

1. Wstęp 

Nauczyciel prowadzi pogadankę oraz dyskusję na temat czynników wpływających na 
lokalny klimat, np. miejsca zamieszkania czy szkoły, które zapisuje na tablicy. Wraz 
z uczniami przypomina elementy klimatogramu oraz wymienia strefy klimatyczne i typy 
klimatów. Na koniec na podstawie wiedzy z poprzednich lekcji nauczyciel zadaje 
uczniom przykładowe pytania i prowadzi krótką dyskusję: 

– w jakiej strefie klimatycznej może znajdować się miejsce zamieszkania/szkoła? 

– jaki typ klimatu może występować w miejscu zamieszkania/szkoły? 

2. Przygotowanie stanowiska pracy do zadania 

Po krótkim wstępie uczniowie uruchamiają na komputerach program RStudio, 
klikając w menu Start (lewy dolny róg) – Programy/Wszystkie programy – Rstudio. 
Następnie niezbędne jest zainstalowanie narzędzi, które ułatwią pracę na danych. 
W tym celu należy zainstalować paczki climate23, dplyr, climatol i readxl, wpisując 
w oknie Console (lewa część programu) poniższe komendy i klikając klawisz Enter (rys. 
2): 

install.packages("climate") 

install.packages("dplyr") 

install.packages("climatol") 

install.packages("readxl") 

Po niewielkiej chwili powinny pojawić się komunikaty:  
                                                 
23

 B. Czernecki, A. Głogowski, J. Nowosad , Climate: An R Package to Access Free In-Situ Meteorological 

and Hydrological Datasets for Environmental Assessment, „Sustainability 2020”, nr 12 (1), 

https://doi.org/10.3390/su12010394. 

https://doi.org/10.3390/su12010394
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package ‘climate’ successfully unpacked and MD5 sums checked 

package ‘dplyr’ successfully unpacked and MD5 sums checked 

package ‘climatol’ successfully unpacked and MD5 sums checked 

package ‘readxl’ successfully unpacked and MD5 sums checked 

Możliwe są również dodatkowe komunikaty, ale póki nie ma żadnego błędu, nie należy 
się nimi przejmować. 

 

 

Rys. 2. Wpisywanie komend instalujących niezbędne paczki w oknie konsoli RStudio. 

 

W kolejnym kroku należy uruchomić zainstalowane biblioteki, wpisując w oknie 
Console komendy i klikając Enter: 

library(climate) 

library(dplyr) 

library(climatol) 

library(readxl) 

Paczka climate posiada wiele przydatnych funkcji do pobierania danych 
meteorologicznych, hydrologicznych czy danych z sondowania atmosfery z różnych 
dostępnych źródeł w Internecie. Do wykonania ćwiczenia należy skorzystać z funkcji 
meteo_imgw. Funkcja pobiera dane z bazy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW–PIB). Argumenty, jakie można użyć 
poprzez zastosowanie funkcji meteo_imgw, zostały przedstawione poniżej. 

meteo_imgw(interval, rank, year, status, coords, station, col_names) gdzie: 

interval – rozdzielczość czasowa; dla danych godzinowych należy wpisać hourly, dla 
dobowych – daily, a dla miesięcznych – monthly, 
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rank – rodzaj stacji, z której pobrane zostaną dane (określenie typu stacji zostało 
przedstawione w kolejnym akapicie); należy wpisać synop dla stacji 
synoptycznych, climate – dla klimatycznych lub precip – dla opadowych, 

year – rok lub okres, z jakiego zostaną pobrane dane; można wpisać np. 2010, jako 
pojedynczy rok lub np. 2010:2019, jako wielolecie, 

status – status pomiaru; domyślnie ustawiony na FALSE – kolumna ze statusem 
pomiaru jest usunięta, 

coords – współrzędne geograficzne stacji; domyślnie ustawiony na FALSE, po 
wpisaniu komendy TRUE do danych zostaną dodane kolumny z długością (X) 
i szerokością (Y) geograficzną, 

station – ID (numer) lub nazwa stacji (pisana wielkimi literami) 

col_names – typy kolumn; można wpisać short – nazwy kolumn będą krótkie 
(ustawiony domyślnie), Polish – pełne nazwy w języku polskim lub full – pełne 
nazwy w języku angielskim. 

Korzystając z funkcji meteo_imgw, nie trzeba podawać wszystkich argumentów, ale 
konieczne jest wprowadzenie rozdzielczości czasowej (interval), rodzaju stacji (rank) 
i roku/okresu, dla którego zostaną pobrane dane (year). 

Następnie nauczyciel wraz z uczniami na stronie http://monitor.pogodynka.pl/ 
odszukuje stację meteorologiczną leżącą najbliżej miejsca zamieszkania uczniów lub 
szkoły. Aby to wykonać, należy w lewym górnym rogu strony internetowej wyłączyć 
stacje hydrologiczne, klikając przycisk Stacje hydro (rys. 3.). Potem trzeba odnaleźć 
swoją szkołę i leżącą najbliżej niej stację, tak jak pokazano to na przykładzie na rysunku 
3 – szkoła mieści się w Szczecinie (przykładowa lokalizacja – niebieski okrąg), a najbliżej 
znajduje się stacja leżąca na południowy wschód od niej (zielona kropka). W kolejnym 
kroku należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na stację, wyświetlając jej nazwę oraz 
numer ID i zapamiętać lub zapisać w zeszycie. W tym wypadku jest to stacja SZCZECIN 
(353140205). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://monitor.pogodynka.pl/
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Rys. 3. Mapa przedstawiająca rozlokowanie stacji pomiarowych IMGW–PIB w otoczeniu 

szkoły. 
Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 

Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 

 

Następnie na stronie http://bip.imgw.pl/wp-content/uploads/2017/04/2019.01-
stacje-meteorologiczne-hipsometria.pdf odnajdujemy naszą stację i sprawdzamy jej 
rodzaj (typ). Według mapy stacja w Szczecinie jest stacją synoptyczną (rys. 4). Mając 
wszelkie niezbędne informacje, można przejść do pobierania danych. 

http://bip.imgw.pl/wp-content/uploads/2017/04/2019.01-stacje-meteorologiczne-hipsometria.pdf
http://bip.imgw.pl/wp-content/uploads/2017/04/2019.01-stacje-meteorologiczne-hipsometria.pdf
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Rys. 4. Określanie rodzaju stacji pomiarowej. 

Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowy Instytut Badawczy. Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 
Państwowego Instytutu Badawczego zostały przetworzone. 
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3. Pobieranie i formatowanie danych 

Po odnalezieniu stacji, która znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania/szkoły, 
w programie RStudio można przejść do pobrania danych klimatycznych. Na początku 
trzeba stworzyć obiekty, w których nasze działania będą zapisywane. W R definiuje się 
to przez zastosowanie znaków <-, wcześniej podając nazwę obiektu, np. dane <-. 
Następnie trzeba zdefiniować argumenty funkcji meteo_imgw i wyfiltrować z danych 
naszą stację. Warto pamiętać, by pracować na jak najdłuższej dostępnej serii 
pomiarowej, stąd wybrano wielolecie 1961–2019. Komenda, którą należy zastosować do 
pobrania i filtrowania danych: 

dane <- meteo_imgw(interval = 'monthly', rank='synop', year = 1961:2019) 

dane <- filter(dane, station=='SZCZECIN') 

W kolejnym kroku należy wybrać parametry meteorologiczne niezbędne do 
wykonania klimatogramu (temperatura powietrza oraz opad atmosferyczny) i zapisać 
do obiektu dane2: 

dane2 <- select(dane, station:t2m_mean_mon, rr_monthly) 

Posiadając niezbędne dane dla naszej stacji synoptycznej, można przejść do 
odpowiedniego dostosowania ich dla narzędzia climatol. Za pomocą programu trzeba 
wyliczyć średnie wartości pobranych parametrów meteorologicznych dla 
poszczególnych miesięcy w wieloleciu 1961–2019. W związku z tym, że macierz (tabela) 
po obliczeniach ma postać: wiersze–miesiące, kolumny–parametr meteorologiczny, 
w RStudio należy dokonać jej transpozycji, zamieniając wiersze z kolumnami. Następnie 
trzeba nadać nazwy kolumnom, będące skrótem od angielskich nazw miesięcy. Całość 
wykonamy za pomocą komendy: 

m <- dane2%>%group_by(mm)%>%summarise(opad=sum(rr_monthly)/n_distinct(yy),                                                 
tmax_mean=mean(tmax_mean, na.rm=T),                                                 
tmin_mean=mean(tmin_mean, na.rm=T),                                                 
tmin_abs=mean(tmin_abs, na.rm=T)) 

wykres <- as.data.frame(t(m[,c(2,3,4,5)])) 
wykres <- round(wykres,1) 
colnames(wykres) = month.abb 

 

By wyświetlić tabelę (tab. 1), należy w RStudio, w zakładce Console wpisać wyraz 
odpowiadający nowo powstałemu obiektowi: wykres 

 

Tab. 1. Widok tabeli w RStudio z obliczonymi średnimi miesięcznymi z wielolecia 
1961–2019 dla Szczecina. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem paczki cilmate1 R. Źródłem pochodzenia 
danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. 

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 
Badawczego zostały przetworzone. 

          Jan   Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec 

opad       37.8  29.6 34.7 34.7 54.6 58.9 70.5 58.2 45.6 41.2 43.3 42.7 

tmax_mean   2.1   3.5  7.8 13.6 18.8 21.8 23.5 23.2 18.9 13.3  7.1  3.5 

tmin_mean  -2.8  -2.3  0.0  3.5  7.8 11.3 13.3 12.9  9.7  5.9  2.2 -1.0 

tmin_abs  -13.0 -11.3 -8.2 -3.4  0.8  5.3  8.1  6.7  3.0 -1.8 -5.1 -9.7 
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4. Tworzenie klimatogramu 
Etapem końcowym jest stworzenie i analiza klimatogramu na podstawie pobranych 

i przetworzonych danych meteorologicznych dla wybranej stacji leżącej najbliżej 
miejsca zamieszkania lub szkoły. Z wykorzystaniem biblioteki climatol należy podać 
odpowiednie argumenty do funkcji diagwl, gdzie: 

est – nazwa stacji, np. 'Szczecin', 
alt – wysokość stacji nad poziomem morza, np. 1 
per – rok lub wielolecie, dla którego został wykonany wykres, np. 1961–2019. 
W omawianym przypadku komenda na wyrysowanie klimatogramu dla Szczecina 

(rys. 5) będzie miała następująca postać: 
diagwl(wykres, mlab = "en", est = "Szczecin", alt = 1, per = 

"1961-2019") 

 

Rys. 5. Klimatogram dla Szczecina przy wykorzystaniu oprogramowania RStudio. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem paczki climatol R. Źródłem pochodzenia 
danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.  

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 
Badawczego zostały przetworzone. 

 

5. Omówienie i analiza klimatogramu 

Diagram klimatyczny (klimatogram) nazywany jest fachowo diagramem Waltera 
i Lietha. W podręcznikach szkolnych jest przedstawiany nieco w innej postaci – przebieg 
opadów atmosferycznych wykreślony jest za pomocą słupków, a nie linii. To nie 
przeszkadza jednak w interpretacji klimatu. 



 
 
 

   181 
 

Na klimatogramie (rys. 6) przedstawione są dwie linie reprezentujące przebieg 
wieloletni temperatury (czerwony kolor) i opadów atmosferycznych (niebieski kolor). 
Lewa oś odnosi się do temperatury powietrza wyrażonej w °C, prawa oś – do opadu 
atmosferycznego w mm. Na osi poziomej przedstawione są miesiące od stycznia (J) do 
grudnia (D). Na samej górze diagramu, po jego lewej stronie znajduje się informacja 
z nazwą stacji, jej wysokością nad poziomem morza oraz zakres czasowy danych, dla 
których wykonano wykres. Natomiast po prawej stronie widoczna jest średnia 
temperatura powietrza oraz średnia suma roczna opadów atmosferycznych z wielolecia. 
Na lewo od pionowej osi temperatury powietrza znajduje się, patrząc od góry, średnia 
maksymalna i średnia minimalna temperatura powietrza z badanego okresu (to nie jest 
absolutna temperatura powietrza, tylko średnia maksymalna wyliczona 
z wartości absolutnej temperatury powietrza). Kolorowe prostokąty na osi poziomej 
oznaczają możliwość pojawienia się mrozu w danym miesiącu: jasny niebieski – mróz 
jest mało prawdopodobny; ciemny niebieski – mróz występuje. Funkcja diagwl liczy to w 
taki sposób, że gdy absolutna minimalna temperatura danego miesiąca jest ujemna, to 
pojawia się kolor: jasnoniebieski – jeśli średnia minimalna temperatura miesięczna jest 
dodatnia; ciemnoniebieski – jeśli średnia minimalna temperatura jest ujemna. 

 

 

Rys. 6. Opis elementów klimatogramu. 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem paczki climatol R. Źródłem pochodzenia 
danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.  

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu 
Badawczego zostały przetworzone. 
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Po wykonaniu i omówieniu elementów klimatogramu nauczyciel wraz z uczniami 
dokonuje jego analizy, podając najważniejsze informacje odczytane bezpośrednio 
z diagramu. Klimatogram dla Szczecina (rys. 5 i 6) można zinterpretować 
w przykładowy sposób: 

1. Najwyższa temperatura powietrza notowana jest w lipcu i sierpniu i wynosi około 
19°C, natomiast najniższa – w styczniu, nieco poniżej 0°C, 

2. Najwyższe opady występują w lipcu (ok. 75 mm), a najniższe – w lutym (ok. 33 mm), 
3. Średnia roczna temperatura powietrza dla Szczecina wynosi 9,1°C, a średnia roczna 

suma opadów atmosferycznych – 552 mm, 
4. Średnia wartość maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza wynosi 

odpowiednio 23,5°C i –2,8°C, 
5. Największe prawdopodobieństwo pojawienia się mrozu przypada na okres od 

grudnia do marca, nieco mniejsze jest w kwietniu, październiku i listopadzie. 
Dodatkowo uczniowie na podstawie położenia linii względem siebie mogą wraz 

z nauczycielem określić czas trwania warunków wilgotnościowych tzw. okresów 
suchych, wilgotnych i mokrych (deszczowych)24. Gdy linia temperatury powietrza 
znajduje się nad linią opadu atmosferycznego, mamy okres suchy (na diagramie 
oznaczony jest czerwonymi kropkami). Natomiast gdy linia temperatury leży poniżej 
linii opadu, mamy okres wilgotny (na diagramie oznaczony jest niebieskimi liniami – rys. 
5 i 6). Jest jeszcze szczególny przypadek, kiedy linia opadu przekracza 100 mm na 
diagramie. W takiej sytuacji, gdy linia temperatury nadal leży pod linią opadu, możemy 
mówić o deszczowym okresie. Na klimatogramie dla Szczecina (rys. 5), przez cały rok 
krzywa opadu atmosferycznego znajduje się nad krzywą temperatury powietrza, 
dlatego panuje tutaj całoroczny okres wilgotny. 

Ułożenie linii może też posłużyć do określenia klimatu, w którym leży dana 
miejscowość. W tym celu nauczyciel może wyświetlić na tablicy przykładowe 
klimatogramy dla typów klimatu i poprosić uczniów o porównanie i dopasowanie 
diagramu, który wykonali wspólnie na lekcji. 

 

 

Podsumowanie 

Uczniowie pracując pierwszy raz z oprogramowaniem R, mogą nie zdążyć podczas 
jednej lekcji wykonać poleceń nauczyciela. Dlatego, by im to ułatwić, nauczyciel może 
odpowiednio wcześniej wykonać samodzielnie instalację paczek niezbędnych do 
wykonania zadania. Wtedy lekcję można rozpocząć tylko od ich uruchomienia (komenda 
library). Poniżej został przedstawiony cały, nieporozdzielany innym tekstem kod 
w odniesieniu do stacji w Szczecinie. Można go wyświetlić przy pomocy projektora na 
tablicy celem przepisania komend do okna konsoli RStudio. 

install.packages("climate") 

install.packages("dplyr") 

install.packages("climatol") 

install.packages("readxl") 

                                                 
24

 Określenie czasu trwania warunków wilgotnościowych nie powinno być mylone z występowaniem tzw. pory 

suchej, wilgotnej czy deszczowej. 
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library(climate) 

library(dplyr) 

library(climatol) 

library(readxl) 

dane <- meteo_imgw(interval = 'monthly', rank='synop', year = 1961:2019) 

dane <- filter(dane, station=='SZCZECIN') 

dane2 <- select(dane, station:t2m_mean_mon, rr_monthly) 

m <- dane2%>%group_by(mm)%>%summarise(opad=sum(rr_monthly)/n_distinct(yy),                                                 
tmax_mean=mean(tmax_mean, na.rm=T),                                                 
tmin_mean=mean(tmin_mean, na.rm=T),                                                 
tmin_abs=mean(tmin_abs, na.rm=T)) 

wykres <- as.data.frame(t(m[,c(2,3,4,5)])) 

wykres <- round(wykres,1) 

colnames(wykres) = month.abb 

wykres 

diagwl(wykres, mlab = "en", est = "Szczecin", alt = 1, per = 

"1961-2019") 
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Małgorzata Ślusarczyk-Jurek 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

 

  

15. BEZROBOCIE W POLSCE I INNYCH KRAJACH  
        EUROPEJSKICH.  
         Analiza i przestrzenne zróżnicowanie zjawiska na   
         podstawie interaktywnych atlasów GUS i Eurostat 

 
 

Zakres: podstawa programowa z geografii dla szkoły podstawowej  

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Wiedza geograficzna.  

6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego 

i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym   

w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych 

statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych 
zachodzących 

w Polsce i w różnych regionach świata. 

III. Kształtowanie postaw. 

1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji i zainteresowań 

geograficznych. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

I. Mapa Polski, uczeń: 

1) stosuje legendę mapy do odczytywania informacji; 

3) czyta treść mapy Polski. 

X. Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy. Uczeń:  

8) porównuje wielkość bezrobocia w Polsce i innych krajach europejskich oraz określa 
jego przyczyny i skutki w Polsce. 

Słowa kluczowe: bezrobocie, aktywność zawodowa, GUS, Eurostat, kartogram. 
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Cele lekcji 

Uczeń: 

- poznaje pojęcia: bezrobocie, stopa bezrobocia, aktywność zawodowa; 

- poznaje wybrane graficzne formy prezentacji danych statystycznych; 

- korzysta z wiarygodnych źródeł informacji statycznych; 

- wyszukuje odpowiednie dane statystyczne i sporządza ich graficzne prezentacje; 

- dokonuje analizy i interpretacji wybranych graficznych form prezentacji danych 
statystycznych dotyczących zjawiska bezrobocia; 

- wylicza przyczyny i skutki bezrobocia; 

- wskazuje regionalne zróżnicowanie stopy bezrobocia w skali krajowej i europejskiej. 
 

Metody: pogadanka, prezentacja multimedialna, burza mózgów, praca ze stronami 
internetowymi, ćwiczenia praktyczne – praca z interaktywnym Atlasem Regionów GUS  
i Eurostat. 

 

Środki dydaktyczne, źródła danych: 
- komputer nauczyciela z dostępem do Internetu, połączony z rzutnikiem; 
- komputery z dostępem do Internetu dla uczniów. 
Wykorzystywane strony internetowe: 
- strona internetowa GUS http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx;  
- strona internetowa Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools. 

 

WPROWADZENIE 
 

Bezrobocie to zjawisko społeczne polegające na tym, że pewna grupa ludzi zdolnych  
i chętnych do pracy, nie jest w stanie podjąć zatrudnienia. Osoba bezrobotna to taka, 
która nie jest nigdzie zatrudniona, nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie ma 
żadnej innej pracy zarobkowej. Dane statystyczne dotyczące bezrobocia udostępnia 
Główny Urząd Statystyczny, a pochodzą one z dwóch źródeł: 

1) z rejestracji osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy – na tej podstawie 
obliczana jest stopa bezrobocia rejestrowanego; 

2) z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które 
realizowane jest w Polsce w cyklu kwartalnym. Wyniki zebrane w tym badaniu 
pozwalają na wyliczenie publikowanej co kwartał stopy bezrobocia wg BAEL.  

Stopa bezrobocia to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności 
aktywnej zawodowo (zasobu siły roboczej danej populacji). Ludność aktywna 
zawodowo to wszyscy, którzy pracują zawodowo, oraz zarejestrowani bezrobotni. 

Bezrobocie w Polsce stało się poważnym problemem społeczno-gospodarczym  
w okresie transformacji ustrojowej. Masowe i szybkie pojawienie się bezrobocia od 
początku lat dziewięćdziesiątych oraz długotrwałe utrzymywanie się wysokiej stopy 
bezrobocia prowadziło do licznych negatywnych zjawisk. 

 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools
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REALIZACJA LEKCJI 

 

Po wprowadzeniu w formie wykładu nauczyciel przechodzi do realizacji tematu 
metodami aktywnymi. Wyświetla na ekranie rycinę nr 1 przedstawiającą kształtowanie 
się stopy bezrobocia w latach 1990–2019 w Polsce. Uczniowie analizują wyświetlony 
histogram, wskazując okresy o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia oraz spadkową 
tendencję ostatnich sześciu lat (ryc. 1). Według danych GUS w 2019 roku stopa 
bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 5,2% i można powiedzieć, że była to 
najniższa wartość, jaka pojawiła się od początku pomiaru zjawiska. Tak niskie 
bezrobocie można nazwać bezrobociem naturalnym, występującym w sytuacji, gdy 
rynek znajduje się w stanie równowagi.  

W gospodarce rynkowej naturalna stopa bezrobocia nigdy nie jest równa zeru. 

 

 

Ryc. 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1990–2019 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Bezrobocie jest zjawiskiem złożonym, ma wiele przyczyn o różnorodnym 
charakterze. Należą do nich czynniki makroekonomiczne, czynniki demograficzne  
i społeczne, mające swe podłoże w strukturze społeczno-zawodowej ludności i polityce 
społeczno-gospodarczej prowadzonej przez państwo. Można jednak wyróżnić 
najczęstsze przyczyny bezrobocia.  

Tu nauczyciel organizuję tzw. burzę mózgów (uczniowie zgłaszają przyczyny 
bezrobocia). Następnie podane przez uczniów główne przyczyny bezrobocia 
porządkuje, uzupełnia i wspólnie z klasą uzasadnia:  
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 niski poziom wykształcenia części społeczeństwa (przejawiający się brakiem 
poszukiwanych przez pracodawców umiejętności u kandydatów); 

 niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy; 
 niedopasowanie terytorialne miejsca zapotrzebowania na pracę i miejsca 

zamieszkania potencjalnych pracowników; 
 szybki rozwój nowych technologii; 
 automatyzacja pracy; 
 upadające gałęzie gospodarki w regionie; 
 wysokie koszty pracy dla pracodawców; 
 wejście na rynek pracy pokolenia wyżu demograficznego (wysoki popyt na 

pracę); 
 wysokie zasiłki dla bezrobotnych, pomoc socjalna (sprawiają brak 

zainteresowania pracą); 
 wysokie podatki, które ograniczają możliwości pracodawców; 
 sztywne i opresyjne dla pracodawców prawo pracy; 
 nagłe zmniejszenie zapotrzebowania na dany produkt lub usługę; 
 gospodarka państwa nastawiona na import produktów; 
 sezonowe zmiany w rodzaju i skali zatrudnienia; 
 wyznaczanie przez rząd sztucznie wysokich stawek płacy minimalnej.  

W dalszej części zajęć nauczyciel przechodzi do kwestii skutków bezrobocia 
i wspólnie z uczniami ustala listę tych negatywnych. Tworzy podział na: 

a/ negatywne ekonomiczne skutki bezrobocia: 
• większe wydatki państwa na pomoc socjalną i walkę z bezrobociem; 
• spadek poziomu produkcji; 
• rozwój tzw. szarej strefy; 
• utrata umiejętności i kwalifikacji osób bezrobotnych; 
• zmniejszanie się wpływów i deficyt budżetowy, 
b/ negatywne społeczne skutki bezrobocia 
• poczucie wykluczenia ze społeczeństwa; 
• utrata statusu społecznego; 
• odkładanie decyzji o założeniu rodziny; 
• pogarszające się relacje z rodziną i bliskimi; 
• pogarszanie się stanu zdrowia społeczeństwa; 
• patologie społeczne; 
• bieda i ubóstwo; 
• migracja zarobkowa, 
c/ negatywne psychologiczne skutki bezrobocia: 
• obniżenie samooceny i wiary w siebie; 
• niski poziom zadowolenia z życia; 
• depresja i zaburzenia emocjonalne; 
• większa podatność na choroby; 
• myśli i próby samobójcze; 
• stres; 
• zrezygnowanie i niechęć do poszukiwania pracy. 

 
Kolejna część lekcji to ćwiczenia z użyciem komputerów realizowane za pomocą 

narzędzi wizualizacji danych statystycznych. 
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W ostatnim czasie w skali kraju odnotowuje się rekordowo niską stopę bezrobocia. 
Jednak wskaźnik ogólnopolski może zaciemniać nam obrazu regionalnego 
zróżnicowania zjawiska. Należy pamiętać, że bezrobocie rozkłada się nierówno 
w poszczególnych regionach Polski. Dla zilustrowania przestrzennego zróżnicowania 
zjawiska bezrobocia można posłużyć się interaktywnymi prezentacjami danych na 
stronie GUS.  

Interaktywna prezentacja danych możliwa jest m.in. z wykorzystaniem Atlasu 
Regionów. Atlas Regionów to moduł mapowy umożliwiający przestrzenną wizualizację 
wybranych danych Banku Danych Lokalnych w układach regionalnych i lokalnych, 
według dziedzin tematycznych. Otwieramy w komputerach stronę Głównego Urzędu 
Statystycznego www.stat.gov.pl (widok pulpitu komputera nauczyciela wyświetlany jest 
na ekranie). Na głównej stronie GUS otwieramy zakładkę Atlas regionów, umożliwiającą 
przestrzenną prezentację danych liczbowych (ryc. 2). Następnie naciskamy napis 
Graficzna prezentacja danych u dołu ekranu. 

 

 

Ryc. 2. Widok strony startowej Atlasu Regionów. 

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx. 

 

 

 

Po wybraniu polecenia Graficzna prezentacja danych na ekranie ukaże się 
przykładowy kartogram (ryc. 3). 

http://www.stat.gov.pl/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx
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Ryc. 3. Przykładowy widok strony Atlasu Regionów, stopa bezrobocia rejestrowanego  
w układzie wojewódzkim w 2018 r. 

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx. 

 

Następnie wybieramy interesujące nas zjawisko, naciskając przycisk Wskaźnik, 
i  rozwinie się lista dziedzin (ryc. 4).  

 

Ryc. 4. Sposób przeszukiwania warstw tematycznych i wskaźników w oknie Atlasu 
Regionów GUS. 

 

Zaznaczmy dziedzinę Rynek pracy i uzyskujemy listę możliwych wskaźników  
do zobrazowania. Wybieramy wskaźnik Stopa bezrobocia rejestrowanego. Po czym 
uzyskujemy kartogram prezentujący przestrzenne zróżnicowanie natężenia 
intersującego nas zjawiska. Generując kartogram, możemy jednocześnie określić 
szczegółowość przestrzenną prezentowanego zjawiska poprzez odpowiednie 
zaznaczenie u góry okna, np. województwa, powiatu itd. Ponadto możemy sami określić 
liczbę i rozpiętość przedziałów klasowych, naciskając przycisk Ustawienia, albo zdać się 
na automatyczne wygenerowanie legendy (ryc. 5). Nauczyciel wcześniej powinien 
zbadać podstawowe statystyki szeregu prezentowanych danych, aby wskazać uczniom, 
jakie granice przedziałów wpisać.  

  

 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx
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Jeśli chcemy zobaczyć dane liczbowe w tabeli, np. ranking województw, naciskamy 
przycisk Tablica. 

 
Ryc. 5. Sposób wyznaczania przedziałów klasowych. 

Przeglądanie Atlasu Regionów pozwala na generowanie danych dla różnych lat 
obserwacji zjawiska. Daje to możliwość zarówno wizualizacji aktualnych danych, jak 
i dokonywania porównań w stosunku do lat ubiegłych. 

Po wygenerowaniu kartogramu możemy za pomocą przycisków w prawym 
górnym roku okna wyeksportować obraz i zapisać go w formacie PNG lub PDF (por. ryc. 
3. i ryc. 6). 

 

 

Ryc. 6. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 2018 roku. 

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx. 

 

Następnie uczniowie wskazują województwa najbardziej dotknięte zjawiskiem 
bezrobocia. Po najechaniu myszką na pole województwa możemy odczytać konkretną 
wartość stopy bezrobocia w badanym roku. Pomimo niskiej krajowej stopy bezrobocie 
rozkłada się nierówno i występują znaczące różnice między województwami. Dla 
przykładu w woj. wielkopolskim wynosiło ono jedynie 3,1%, natomiast 
w woj. warmińsko-mazurskim aż 10,4%. Uczniowie porównują wysokość stopy 
bezrobocia, np. w woj. warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz 
zachodniopomorskim, z krajową stopą bezrobocia. Wskazują także regiony 
o stosunkowo najniższym bezrobociu. Aby zobaczyć wielkość stopy bezrobocia 
w danym województwie, wystarczy najechać na jego obszar kursorem. Można  
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też wybrać przycisk Tablica i ukaże się zestawienie tabelaryczne wszystkich 
województw z danymi od 2010 roku. Ponadto możemy też wybrać polecenie Ranking, 
wówczas wyświetli się nam uszeregowane zjawisko, np. od najmniejszej do największej 
wartości.  

Po uzyskaniu obrazu przestrzennego zróżnicowania natężenia bezrobocia 
w układzie wojewódzkim możemy uzyskać obraz nieco dokładniejszy, gdy wybierzemy 
układ powiatowy. Tym razem, z uwagi na duże zróżnicowanie zjawiska, ustawiamy 
cztery przedziały klasowe (granice podaje nauczyciel, można też zdać się na ich 
automatyczne określenie). Wygenerowany obraz można, tak jak poprzednio, 
wyeksportować i zapisać w formacie PNG lub PDF (ryc. 7). 

 

 

 

Ryc. 7. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 roku w Polsce w układzie 
powiatowym. 

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx. 

 

Uzyskany obraz w układzie powiatowym jest mniej zgeneralizowany, pozwala  
na dokładniejszą analizę przestrzennego zróżnicowania zjawiska. Podczas analizy 
próbujemy z uczniami wskazać przyczyny przestrzennej polaryzacji bezrobocia, 
wracając do wcześniej wyspecyfikowanych na lekcji potencjalnych przyczyn bezrobocia. 
Warto zwrócić uwagę na duże przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w województwie 
zachodniopomorskim, gdzie rejestrujemy znaczne zróżnicowanie stopy bezrobocia. 
Przykładem może być Szczecin, którego stopa bezrobocia wynosi 2,5%, czyli poniżej 
średniej krajowej. Z kolei po drugiej stronie bieguna są powiaty łobeski (19,9%), 
białogardzki (18,5%) czy choszczeński (16,4%), należące do najbardziej dotkniętych 
zjawiskiem bezrobocia w skali kraju. Najbardziej niekorzystne jest to, że bezrobocie 
utrzymuje się tam od wielu lat. Utrzymujący się brak pracy związany ze słabym 
rozwojem gospodarczym powoduje stopniowe wyludnianie się tych obszarów ze 
względu na migrację ludności w poszukiwaniu pracy w innych, lepiej rozwiniętych 
gospodarczo regionach kraju lub za granicą. 

W celu porównania zjawiska bezrobocia w Polsce na tle państw europejskich 
wchodzimy na stronę urzędu statystycznego Unii Europejskiej – Eurostat 
https://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools. W oknie narzędzi wizualizacji 
danych statystycznych możemy posłużyć się Atlasem statystycznym lub wybrać ikonę 
Profile krajów. Możemy także posłużyć się zakładką Dane i rozwinie nam się drzewo 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/help/first-visit/tools
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nawigacji – baza danych wg tematów, w której wybierzemy interesujące nas 
zagadnienie. Tematy prezentowane są w formie zestawienia tabelarycznego, a także 
w formach graficznych (ryc. 8). 

 

 

Ryc. 8. Okno przeszukiwana bazy danych Eurostat, zakładka Dane – Drzewo 
nawigacji. 

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

 

 

Ryc. 9. Okno bazy danych Eurostat, zaznaczanie ikony wizualizacji danych. 

Z prezentowanej listy tematów wybieramy Rynek pracy i dalej Całkowita stopa 
bezrobocia. Po wywołaniu okna z tabelą danych liczbowych możemy przejść poprzez 
przyciski Wykres i Mapa, zamieszczone w górnym lewym rogu, okna do wizualizacji 
danych statystycznych (ryc. 10). 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Ryc. 10. Okno tabeli umożliwiające przestawienie danych w postaci mapy lub 
wykresu 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tp
s00203&plugin=1. 

Po wybraniu polecenia przycisku Mapa ukaże nam się okno umożliwiające wybór 
roku, dla którego chcemy uzyskać kartogram. Możemy także wybrać określone grupy 
państw Unii Europejskiej lub niektóre państwa stowarzyszone. 

 

Ryc. 11. Strona Eurostat, wygląd okna Mapy, 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&lan
guage=en&pcode=tps00203&toolbox=types# 

 

Tak przygotowane dane można teraz wyeksportować i zapisać w formacie PNG lub 
PDF. W tym celu należy po prawej stronie okna wybrać ikonę dyskietki. Uzyskany obraz 
pozwala na analizę przestrzennego rozkładu bezrobocia w państwach Unii Europejskiej. 
Uczniowie porównują skalę bezrobocia w Polsce z innymi krajami. Należy zaznaczyć, że 
metodologia zbierania danych dotyczących bezrobocia przez Eurostat różni się nieco od 
GUS, dlatego podawana stopa bezrobocia w Eurostat jest inna niż ta wyliczona przez 
GUS. Ponadto pewnym niedostatkiem jest to, że Eurostat jako organ Unii Europejskiej 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00203&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00203&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00203&toolbox=types
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps00203&toolbox=types
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nie zbiera danych dla całej Europy, a jedynie dla europejskiego obszaru gospodarczego 
i ewentualnie państw kandydujących. 

W kolejnym kroku generujemy wykres słupkowy przedstawiający wysokość stopy 
bezrobocia w państwach UE (ryc. 12). Analogicznie jak w przypadku map uzyskany 
obraz można eksportować i zapisać w formacie PNG (ryc. 13). Uczniowie porównują 
wysokość stopy bezrobocia w Polsce z innymi państwami. Wskazują kraje najbardziej 
dotknięte zjawiskiem bezrobocia oraz państwa o najniższej stopie bezrobocia, 
zawracając uwagę na stosunkowo niewielką stopę bezrobocia w Polsce na tle państw 
UE. 

 

 

Ryc. 12. Strona Eurostat, wygląd okna Mapy, 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&lan
guage=en&pcode=tps00203&toolbox=types# 
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Ryc. 13. Stopa bezrobocia w państwach europejskiego obszaru gospodarczego 
w 2018 roku. 

Źródło: Eurostat, 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graphDownload.do?tab=graph&language=en&plugi
n=1&pcode=tps00203 

 

Podsumowanie 

Pytania podsumowujące: 

1. Co  to jest bezrobocie i jak się je mierzy? 
2. Jakie znasz źródła wiarygodnych danych statystycznych na temat zjawiska 

bezrobocia? 
3. Wymień negatywne skutki bezrobocia. 
4. Opisz przyczyny zróżnicowania przestrzennego zjawiska bezrobocia. 
5. Określ pozycję Polski na tle państw europejskich w kontekście wysokości stopy 

bezrobocia.  
 

W ramach zdania domowego można: 

a/ Zlecić wygenerowanie i przeanalizowanie kartogramu stopy bezrobocia na stronie 
Eurostat, np. dla 2003 roku, kiedy to w Polsce odnotowano najwyższą stopę bezrobocia 
w historii pomiaru zjawiska. 

b/ lub w oparciu o Atlas Regionów zlecić wygenerowanie i przeanalizowanie 
kartogramu natężenia bezrobocia w układzie powiatowym dla 2010 roku. 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graphDownload.do?tab=graph&language=en&plugin=1&pcode=tps00203
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graphDownload.do?tab=graph&language=en&plugin=1&pcode=tps00203
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Małgorzata Ślusarczyk-Jurek 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

 
16. PROCES STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI: JEGO  
        PRZYCZYNY, KONSEKWENCJE I REGIONALNE   
        ZRÓŻNICOWANIE.             

        Wizualizacja danych statystycznych w oparciu   
         o interaktywne mapy i wykresy z zasobów   
         statystycznych  ONZ 

 
 

Zakres: Podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum 
oraz branżowej szkoły II stopnia. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Wiedza geograficzna. 

1. Poznawanie terminologii geograficznej. 

2. Zaznajomienie z różnorodnymi źródłami i metodami pozyskiwania informacji 
geograficznej. 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

1. Korzystanie z planów, map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, 
fotografii, zdjęć lotniczych i satelitarnych, rysunków, wykresów, danych statystycznych, 
tekstów źródłowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz geoinformacyjnych 
w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

2. Interpretowanie treści różnych map. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów politycznych, społeczno-kulturowych oraz 
gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata. 

ZAKRES ROZSZERZONY 

Cele kształcenia – wymagania ogólne. 

Cele kształcenia – wymagania ogólne dla zakresu rozszerzonego obejmują również 
wymienione wyżej cele dla zakresu podstawowego. 

I. Wiedza geograficzna. 

1. Rozumienie specjalistycznych pojęć i posługiwanie się terminami geograficznymi. 

2. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru 
i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, 
regionalnej, krajowej i globalnej. 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 
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2. Analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i procesów geograficznych oraz zróżnicowania 
przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego świata. 

9. Prognozowanie przemian zachodzących w środowisku przyrodniczym i społeczno-
gospodarczym. 

  

Treści kształcenia z podstawy programowej powiązane z tematem lekcji:  

I. Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji 
danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane 
liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja. Uczeń: 

1) przedstawia możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej 
i ocenia ich przydatność; 

2) wyróżnia graficzne i kartograficzne metody przedstawiania informacji geograficznej 
i podaje przykłady zastosowania różnych rodzajów map; 

3) czyta i interpretuje treści map; 

5) interpretuje dane liczbowe przedstawione w postaci tabel i wykresów; 

VIII. Przemiany struktur demograficznych i społecznych oraz procesy osadnicze: 
rozmieszczenie i liczba ludności, przemiany demograficzne, migracje, zróżnicowanie 
narodowościowe, etniczne i religijne, kręgi kulturowe, sieć osadnicza, procesy urbanizacji, 
rozwój obszarów wiejskich. Uczeń: 

5) Omawia przyczyny i konsekwencje procesu starzenia się ludności oraz jego 
zróżnicowania na świecie. 

 

Cele lekcji 

Na lekcji uczniowie poznają: 

 terminy: starość demograficzna, obciążenie demograficzne, mediana; 

 źródła i metody pozyskiwania statystycznej informacji geograficznej; 

 przestrzenne zróżnicowanie nasilenia zjawiska procesu starzenia się ludności 
w skali świata oraz jego uwarunkowania i konsekwencje. 

W toku zajęć uczniowie nabędą następujące umiejętności: 

 interpretowania kartogramów prezentujących przestrzenne zróżnicowanie 
natężania  zjawiska starości demograficznej; 

 korzystania z wykresów i danych statystycznych; 

 wykorzystywania technologii geoinformacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania  
i prezentowania informacji społeczno-geograficznych; 

 oceniania zjawisk i procesów społeczno-kulturowych w różnych regionach świata. 
 

Środki dydaktyczne, źródła danych: 

- komputer nauczyciela z dostępem do Internetu połączony z projektorem; 
- komputery uczniów z dostępem do Internetu. 
Wykorzystywane strony internetowe: 
- internetowa strona Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ: 

https://population.un.org/wpp/. 
 
Metody pracy: pogadanka, pokaz z użyciem komputera, praca z mapą, zajęcia praktyczne  

z komputerem. 

https://population.un.org/wpp/
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WPROWADZENIE 
 

Procesem starzenia się ludności nazywamy wzrost udziału osób starszych 
w ogólnej liczbie ludności. Do analizy procesu starzenia się ludności niezbędne jest 
przyjęcie progu starości, czyli tzw. wieku starczego. Najczęściej stosuje się wiek 60 lub 
65 lat, czyli tzw. wiek poprodukcyjny. Struktura ludności wg wieku jest ważnym 
czynnikiem wielu procesów społecznych. Istotne znacznie mają jej zmiany, które 
w długookresowej obserwacji wskazują na starzenie się demograficzne. 

Głównymi czynnikami powodującymi stałe zwiększania się liczby i udziału osób 
starszych (w wieku poprodukcyjnym) w ogólnej liczbie ludności są: 

• zmniejszająca się corocznie liczba urodzeń; 

• przedłużanie się przeciętnej długości trwania życia. 

Doskonałe źródło danych statystycznych dotyczących kwestii demograficznych 
stanowi World Population Prospects 2019, przygotowane przez Wydział Ludności 
Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych Sekretariatu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, udostępnione na stronie https://population.un.org/wpp/. World 
Population Prospects 2019    zawiera dane statystyczne dotyczące najistotniejszych 
wskaźników społecznych dla świata, kontynentów oraz państw w zakresie 
interesujących lat obserwacji począwszy od 1950 roku, oraz szacunki co do perspektyw 
na przyszłe lata aż do 2100 roku. Strona daje także możliwość wizualizacji danych 
statystycznych poprzez stosunkowo proste samodzielne generowanie kartogramów 
i wykresów. Możliwość samodzielnego kreowania kartogramów i wykresów aktywizuje 
uczniów w procesie poznania i analizy badanych zjawisk, a to niewątpliwie uatrakcyjnia 
lekcję. Rozbudzenie zainteresowania analizowanymi kwestiami daje także uczniom 
asumpt do dalszych dociekań. 

Po wprowadzeniu do tematu nauczyciel, korzystając z komputera, Internetu 
i rzutnika multimedialnego, prezentuje uczniom możliwości generowania potrzebnych 
informacji w postaci kartogramów, wykresów i zestawień wskaźników na stronie: 
https://population.un.org/wpp/.  

https://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/wpp/
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Ryc. 1. Zrzut z ekranu, strona główna World Population Prospects,  
https://population.un.org/wpp/, krok pierwszy – wybór map. 

 

Strona skonstruowana jest bardzo intuicyjne, poprzez piktogramy lub proste hasła 
prowadzi użytkownika do interesujących go informacji. Aby uzyskać przestrzenną 
prezentację danego zjawiska, wybieramy hasło Mapy lub ikonę przedstawiającą globus. 

Po wybraniu Map, ukazuje się zestaw zagadnień, dla których możliwe jest uzyskanie 
wizualizacji przestrzennych. W analizie oceny dynamiki zjawisk ważne jest, że na 
stronie możemy wybrać interesujące nas konkretne lata obserwacji, także te przyszłe 
wg prognoz demograficznych. Na początek nauczyciel demonstruje na ekranie, jak 
wygenerować kartogram przestawiający odsetek ludności powyżej 65 roku życia na 
świecie (ryc. 2). W celu uchwycenia dynamiki zjawiska interaktywne narzędzie pozwala 
na uzyskanie kartogramów dla różnych momentów czasowych, a otrzymany obraz 
można zapisać w formacie PNG (por. ryc. 3 i 4) 

https://population.un.org/wpp/
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Ryc. 2. Zrzut z ekranu World Population Prospects przedstawiający przestrzenny 
rozkład odsetka osób w wieku 65 i więcej w roku 2020: population.un.org./wpp/Maps/ 
– (krok drugi, zakładka Mapy). 
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Ryc. 3. Odsetek osób w wieku 65 i starszych w roku 1950. 
Źródło:  United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. 
http://population.un.org/wpp/. 

 

Ryc. 4. Prognozowany odsetek osób w wieku 65 lat i starszych w roku 2050.  
Źródło:  United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019, 
http://population.un.org/wpp/. 

 

Uczniowie na podstawie uzyskanych kartogramów wskazują regiony i państwa, 
w których proces starzenia jest najbardziej zaawansowany, oraz regiony stosunkowo 
młode demograficznie. Analizując kolejno kartogramy dla lat 1950, 2020 i 2050, 
uczniowie powinni zwrócić uwagę na: 

- wzrost najwyższego pułapu udziału osób starych w stosunku do roku 1950 
i sukcesywnie postępujący proces starzenia się ludności na świecie, 

- regiony o najwyższym udziale osób w wieku 65 lat i starszych (Japonia, Europa 
Zachodnia), 

- Afrykę, która jest regionem najmłodszym demograficznie. 

Po procesie wizualizacji danych warto przejść do dokładnych danych liczbowych 

poprzez wybranie przycisku Dane lub ikonę     .  Strona internetowa 
https://population.un.org/wpp/ daje możliwość pozyskania aktualnych i historycznych 
danych liczbowych, zestawu wskaźników oraz prognoz, które nauczyciel może pozyskać 
wcześniej i przygotować dla zaprezentowania na ekranie, by oszczędzić czas trwania 
lekcji. Warto jednak pokazać uczniom jak przeszukiwać zestawy danych (por. ryc. 5 i 6) 

http://population.un.org/wpp/
https://population.un.org/wpp/
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Ryc. 5. World Population Prospects 2019 – zrzut ekranu okna przeszukiwania danych. 

 

 

Ryc. 6. World Population Prospects 2019 – przykładowy zrzut ekranu okna wyboru 
regionów. 

 

Globalnie liczba osób starszych, która obecnie wynosi 704 miliony, ma wg prognoz 
wzrosnąć ponad dwukrotnie w ciągu najbliższych 30 lat i osiągnąć 1,5 miliarda osób 
w 2050 roku. Przewiduje się, że do 2050 r. udział osób w wieku 65 lat lub starszych 
w populacji świata wzrośnie z 9,3% do blisko 16% (tab. 1). Obecnie kontynentem 
najbardziej dotkniętym procesem starzenia się jest Europa. Największy dalszy wzrost 
udziału osób starszych w populacji prognozowany jest w Azji i Europie. 
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Tab. 1.  Odsetek ludności (%) w wieku 65+ i 80+ w latach 1950–2050 wg kontynentów 

 
Obszar 

Populacja w wieku 65 lat  
i więcej 

Populacja w wieku 80 lat  
i więcej 

195
0 r. 

2020 
r. 

2050 
r. 

1950 
r. 

202
0 r. 

205
0 r. 

Świat 5,1 9,3 15,9 0,6 1,9 4,4 

Afryka 3,2 3,5 5,7 0,3 0,4 0,8 

Azja 4,0 8,9 18,0 0,4 1,5 4,8 

Europa 8,0 19,1 28,1 1,0 5,3 10,1 

Ameryka 
Południowa 3,5 9,0 19,0 0,5 1,9 5,4 

Ameryka Północna 8,2 16,8 22,6 1,1 4,0 8,7 

Australia i Oceania 7,3 12,8 17,9 1,0 3,0 6,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, 
custom data acquired via website. 

 

W dalszej części zajęć w toku dyskusji próbujemy uzyskać odpowiedź na pytania: 

- Jakie czynniki powodują starzenie się ludności świata?  

- Dlaczego proces starzenia się społeczeństw nie zachodzi z jednakową 
intensywnością  
we wszystkich regionach geograficznych? 

 

Jednym z czynników wpływających na proces starzenia się populacji należy 
wydłużenie życia. W latach 2015–2020 przewidywaną długość życia w chwili urodzenia 
na świecie obliczono na 72,28 lat, tym samym wzrosła o 25,32 lat względem lat 1950–
1955 i przewiduje się dalszy wzrost o 4,51 w stosunku do okresu 2015–2020 (por. tab. 2 
i ryc. 7). Jednak istnieje duża różnica w przewidywanej długości życia między regionami 
lepiej rozwiniętymi i bogatszymi a biedniejszymi i mniej rozwiniętymi – obecnie wynosi 
ona około 8,6 roku. Najszybszy wzrost oczekiwanej długości życia spodziewany jest 
w Afryce. 
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Tabela 2. Przewidywana długość dalszego trwania życia od momentu narodzin w latach 

Obszar 1950–
1955 

2015–
2020 

2045–
2050 

Świat 46,96 72,28 76,76 

  Regiony lepiej rozwinięte 64,82 79,24 83,43 

  Regiony mniej rozwinięte 41,67 70,69 75,65 

  Afryka 37,49 62,66 69,64 

  Azja 42,30 73,28 77,90 

  Europa 63,69 78,33 82,67 

  Ameryka Południowa i Karaiby 51,41 75,25 80,49 

  Ameryka Północna 68,72 79,15 83,45 

  Australia i Oceania 59,10 78,43 82,00 

Źródło: zestawienie własne na podstawie United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019. 

 

 

Ryc. 7. Oczekiwana długość życia od momentu narodzin w latach 2015–2020 

Źródło:  United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. 
http://population.un.org/wpp/. 

 

Podczas rozpatrywania kwestii starzenia się populacji warto zbadać medianę 
wieku populacji dla interesujących lat obserwacji, np. rok 1950 i 2020 dla całego świata 
i kontynentów. Proces starzenia się wywołuje bowiem wzrost średniego wieku populacji 
(mediana). Interaktywne dane dają także możliwość wskazania konkretnych państw, dla 
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których chcemy pozyskać dane. Mediana wieku ludności określa liczbę lat, której nie 
osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a którą przekroczyła połowa 
roczników tego społeczeństwa. Mediana wskazuje środkowy przedział wieku ludności. 

Tab. 3. Zmiany mediany wieku ludności na świecie w latach 1950–2050 

Źródło: Zestawienie własne na podstawie United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019. 

 

Na podstawie tabeli nr 3 uczniowie wskazują kontynenty o najwyższej i najniższej 
wartości mediany wieku i porównują wyniki z danymi tabel nr 1 i 2. Na podstawie 
danych z tabeli nr  3 dowiadujemy się, że w skali całego świata w latach 1950–2020 
mediana wieku wzrosła z 23,6 w 1950 roku do 30,9 lat w 2020, czyli o 7,3 lat. Jest to 
skutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia. 

W kolejnej części zajęć podejmujemy próbę pogłębionej analizy procesu starzenia, 
wykorzystując wykresy piramid wieku. Proces starzenia się społeczeństwa polega  
na wzroście liczby osób w starszym wieku i ich udziału w ogólnej liczbie ludności przy 
jednoczesnym spadku liczby i udziału dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności. 

Interaktywne zasoby World Population Prospects 2019 dają możliwość 
wygenerowania wykresów piramid wieku i płci dla wybranych regionów świata, 
kontynentów, a nawet dla poszczególnych państw w przekrojach czasowych od 1950 
roku aż po prognozy do 2100 roku. Na stronie głównej World Population Prospects 
wybieramy polecenie Wykres (por. ryc. 1)  
i uzyskujemy możliwość wygenerowania piramid wieku dla żądanych regionów 
w wybranych latach. Uzyskane obrazy możemy zapisać w formacie PNG. Umiejętność 
interpretacji piramid wieku polega na ocenie: 

- proporcji między liczbami ludności określonych grup wieku oraz płci oraz na 
uzasadnieniu określonych nieregularności wykresu,  

- a także na ocenie zmian dynamicznych, polegających na przesuwaniu się ku górze 
kolejno wszystkich roczników (prostokątów piramidy) w czasie.  

 

 

 

Obszar 1950 r. 2000 r. 2020 r. 2050 r. 

Świat 23,6 26,3 30,9 36,2 

Afryka 19,3 18,3 19,7 24,8 

Azja 22,1 26,0 32,0 39,9 

Europa 28,9 37,7 42,5 47,1 

Ameryka Południowa 19,8 24,2 31,0 40,8 

Ameryka Północna 30,0 35,4 38,6 43,0 

Australia i Oceania 27,7 30,8 33,4 37,2 
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W literaturze wyróżnia się trzy modelowe typy piramid odpowiadające trzem typom 
struktur ludności: progresywnemu, zastojowemu i regresywnemu.  

1. Typ progresywny – graficznym obrazem takiej struktury jest piramida wieku 
o szerokiej podstawie i kształcie trójkąta. Odzwierciedla społeczeństwo młode o dużej, 
rosnącej z roku na rok liczbie urodzeń. Cechą charakterystyczną tego typu jest stały 
wzrost liczby ludności.  

2. Typ zastojowy – graficznym obrazem takiej struktury jest piramida 
przypominająca dzwon lub kolumnę. Odzwierciedla ona zbiorowość, w której roczna 
liczba urodzeń równa się rocznej liczbie zgonów, a każdy następny rocznik urodzeń jest 
liczebnie zbliżony do poprzedniego. 

3. Typ regresywny – graficznym obrazem takiej struktury jest piramida 
o zdecydowanie wąskiej podstawie. Odzwierciedla społeczeństwo w którym z roku na 
rok maleje liczba urodzeń (najmłodsze roczniki są coraz mniej liczne). 

Jako pierwszą proponujemy wybrać piramidę Europy dla roku 1950, a następnie 
kolejno – dla roku 2020 i prognozy 2050 (ryc. 8, 9, 10).  

 

 

 

Ryc. 8. Zrzut ekranu – piramida wieku Europy dla roku 1950. 
Źródło: United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. 
http://population.un.org/wpp/. 
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                                     A                                                                           B 

Ryc. 9. Piramidy wieku Europy dla roku A – 2020 i B – 2050. 
Źródło: United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. 
http://population.un.org/wpp/. 

 

 

 

Dla porównania można wygenerować piramidy wieku Afryki dla analogicznych 
okresów. 
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                                       A                                                                       B 

 

C 

Ryc. 10. Piramidy wieku Afryki dla lat A – 1950, B – 2020 i C – 2050. 
Źródło: United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. 
http://population.un.org/wpp/. 

 

 

 

 

 

 

http://population.un.org/wpp/
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ZADANIA 
 

1. Porównaj zmiany kształtu piramid wieku Europy i Afryki w latach 1950, 2020 
i 2050. 

2. 2) Określ do jakiego typu społeczeństwa na postawie piramidy wieku zaliczysz 
Afrykę w 2020 roku, a na jaki typ społeczeństwa wskazuje piramida Europy 
w 2020?   

Należy nadmienić, że ludność Afryki w 1950 roku stanowiła zaledwie 9% populacji 
globu (dlatego piramida wieku rysowała się stosunkowo smukła, gdyż oś x to liczba 
ludności), ale dynamicznie wzrasta i w 2020 jej udział wynosi już 17,3%. Natomiast 
udział Europejczyków w populacji świata kurczy się sukcesywnie z 21,7% w 1950 do 
9,6% w 2020.  

We wnioskach uczniowie powinni zauważyć, że Afryka jest stosunkowo młodym 
demograficznie społeczeństwem, jej piramida przyjmuje klasyczny kształt trójkąta 
równoramiennego. Z roku na rok kolejne roczniki przychodzące na świat są liczniejsze  
od poprzednich. Jednak z uwagi na stosunkowo krótsze życie piramida zwęża się ku 
górze. Natomiast Europa jest najstarszym demograficznie kontynentem. Zmiany 
strukturalne w demografii ludności Europy w dużym stopniu wynikają z niskiego 
wskaźnika urodzeń (z roku na rok na świat przychodzą coraz mniej liczne roczniki 
dzieci) o czym świadczy zwężanie się piramidy u podstawy. Kolejnym czynnikiem 
starzenia się populacji Europy, uwidaczniającym się w kształcie piramidy wieku,  jest 
wzrastająca długość życia, która wpływa na to, że piramida jest stosukowo szeroka 
w górnych przedziałach wiekowych. 

Z analiz piramid wieku widać, że w procesie starzenia się ludności znaczenie ma 
spadek udziału ludzi młodych w strukturze społeczeństwa, co jest spowodowane 
spadkiem dzietności (tab. 4). 

Tab. 4. Dzietność w latach 1950–2020 

 
Obszar 

1950–
1955 

1985–
1990 

2015–
2020 

Świat 4,97 3,44 2,47 

Afryka 6,57 6,19 4,44 

Azja 5,83 3,50 2,15 

Europa 2,66 1,81 1,61 

Ameryka Południowa 5,83 3,45 2,04 

Ameryka Północna 3,34 1,88 1,75 

Australia i Oceania 3,89 2,53 2,36 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019. 

 

Współczynnik dzietności (płodności całkowitej) to współczynnik określający 
przeciętną liczbę dzieci, które urodziłaby kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego 
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(15–49 lat), przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby 
z intensywnością obserwowaną wśród kobiet w badanym roku.  

Nauczyciel wyświetla tabelę nr 4 – uczniowie przeprowadzają analizę danych.  

W skali świata współczynnik dzietności spada od 1950 roku, jednak istnieje spore 
regionalne zróżnicowanie. Najwyższa dzietność obserwowana jest w Afryce, czyli na 
kontynencie najmłodszym demograficznie. 

 

Podsumowanie  

Proces starzenia się społeczeństwa polega na wzroście liczby osób w starszym 
wieku  
i ich udziału w ogólnej liczbie ludności przy jednoczesnym spadku liczby i udziału dzieci  
i młodzieży w ogólnej liczbie ludności. Do jego opisu stosuje się różne wskaźniki, m.in.:  

• współczynnik starości demograficznej – jest to relacja liczby ludności w starszym 
wieku (wieku poprodukcyjnym – obecnie 60 lub 65 lat i starszych) do ogólnej liczby 
ludności,  

• współczynnik obciążenia demograficznego osobami starymi – jest to stosunek 
liczby osób w wieku poprodukcyjnym (60 lub 65 lat i starszych) do liczby osób będących 
w wieku produkcyjnym (od 15 do 59 lub do 64 lat). 

Gwałtowne starzenie się światowej populacji jest jednym z głównych globalnych 
trendów demograficznych, spowodowanym wydłużeniem się życia, a tym samym 
zmniejszeniem umieralności i jednocześnie  zmniejszeniem– płodności. 

 

Zadanie domowe: 

1. Wymień czynniki, które wpływają na wydłużenie trwania życia.  
2. Zastanów się, na jakie sfery życia społecznego wpływa proces starzenia się 

ludności, czyli wzrost odsetka ludzi starych. 

3. Z czego wynika regionalne zróżnicowanie w zaawansowaniu procesu starzenia  
się ludności w skali świata?  
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Małgorzata Ślusarczyk-Jurek 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 

 

 
 
17. ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI POLSKI  
        NA TLE EUROPY.  
          Przyrost naturalny i jego składowe – przestrzenna  
          prezentacja danych w oparciu o interaktywny Atlas  
          Regionów GUS 

  

  

Zakres: Podstawa programowa z geografii dla szkoły podstawowej 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

I. Wiedza geograficzna. 

1. Opanowanie podstawowego słownictwa geograficznego w celu opisywania oraz 
wyjaśniania występujących w środowisku geograficznym zjawisk i zachodzących w nim 
procesów. 

5. Rozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-gospodarczego 
i kulturowego świata. 

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. 

2. Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych 
statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

3. Interpretowanie map różnej treści. 

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych 
zachodzących 

w Polsce i w różnych regionach świata. 

III. Kształtowanie postaw. 

1. Rozpoznawanie swoich predyspozycji i talentów oraz rozwijanie pasji 
i zainteresowań 

geograficznych. 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

I. Mapa Polski. 

Uczeń: 

1) Stosuje legendę mapy do odczytywania informacji; 
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3) Czyta treść mapy Polski; 

X. Społeczeństwo i gospodarka Polski na tle Europy. 

Uczeń: 

2) Analizuje zmiany liczby ludności Polski i Europy po 1945 r. na podstawie danych 

statystycznych; 

4) Porównuje zmiany w przyroście naturalnym i rzeczywistym ludności w Polsce 

i wybranych krajach Europy; 

Słowa kluczowe: demografia, przyrost naturalny, GUS, kartogram. 

 

Cele lekcji 

Uczeń: 

– poznaje pojęcia: demografia, przyrost naturalny ludności, współczynnik urodzeń, 
współczynnik zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego, wyż i niż demograficzny, 

– poznaje wybrane, graficzne formy prezentacji danych statystycznych, 

– korzysta z wiarygodnych źródeł informacji statycznych, 

– wyszukuje odpowiednie dane statystyczne i sporządza ich graficzne prezentacje, 

– dokonuje analizy i interpretacji wybranych graficznych form prezentacji danych 
statystycznych, 

– analizuje zmiany liczby ludności Polski na tle Europy, 

– opisuje zmiany przyrostu naturalnego w Polsce od 1946 roku, 

– wskazuje regionalne zróżnicowanie przyrostu naturalnego w skali krajowej 
i  europejskiej. 

 

Metody pracy: pogadanka, prezentacja multimedialna, ćwiczenia z komputerem, 

zajęcia praktyczne – praca z interaktywnym Atlasem Regionów GUS. 

 

Środki dydaktyczne, źródła danych: 

– komputer nauczyciela z dostępem do Internetu, połączony z rzutnikiem; 

– komputery z dostępem do Internetu dla uczniów; 

Wykorzystywane strony internetowe: 

– strona internetowa GUS 
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx. 

  

 

 

 

 

 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx
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WPROWADZENIE 
 

Demografia to nauka zajmująca się badaniem stanów, struktur, ruchów i rozwoju 
ludności. Nazwa pochodzi z języka grackiego (demos – lud i grapho – piszę). 

Liczba ludności Polski, nazwana populacją, wzrosła z 23,6 mln w 1946 roku do 
38,4 mln w 2019 roku (por. ryc. 1). W latach powojennych Polska należała do krajów 
o największej dynamice przyrostu ludności w Europie. Jednak od połowy lat 
osiemdziesiątych zmniejszyło się tempo wzrostu ludności, m.in na skutek trudności 
gospodarczych i zmian ustrojowych w 1989 roku. Pojawiło się bezrobocie oraz 
wynikające z niego trudności ekonomiczne, co znacząco wpłynęło na zmniejszenie się 
liczby urodzeń. Od 2012 roku obserwujemy niewielki spadek liczby ludności. Na tle 
państw europejskich Polska obecnie zajmuje ósme miejsce pod względem liczby 
ludności w Europie (ryc. 2). 

 

Ryc. 1. Liczba ludności Polski w latach 1946–2019. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Ryc. 2. Ranking państw europejskich wg liczby ludności w 2019 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i ONZ. 

 

Ryc. 3. Rozwój liczby ludności Polski na tle Europy. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych United Nations, Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 
2019. 
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Głównym czynnikiem wywołującym zmiany w liczbie ludności jest przyrost 
naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów. Liczba urodzeń 
i zgonów są składowymi ruchu naturalnego ludności. Poza ruchem naturalnym 
drugim czynnikiem przyczyniającym się do zmiany liczby populacji są ruchy 
wędrówkowe ludności (migracje, które będą tematem kolejnej lekcji).  

W przypadku porównań przyrostu naturalnego między krajami, województwami 
lub powiatami stosujemy współczynniki, ponieważ wielkości bezwzględne urodzeń 
i zgonów na ogół nie są porównywalne między różnej wielkości populacjami. Dla 
przykładu jeżeli w Polsce mieszka 38,4 mln osób a we Francji 70 mln, to porównywanie 
bezwzględnych liczb urodzeń i zgonów jest bezcelowe, bo nie daje możliwości 
porównania natężenia tych zjawisk. Dlatego, aby mieć odpowiednie rozeznanie 
odnośnie natężenia badanego zjawiska i poprawnie dokonywać porównań 
międzyregionalnych, stosujemy współczynniki, odnosząc liczbę zaistniałych faktów 
urodzeń lub zgonów w danym roku do liczby ludności badanej populacji w tym roku. 
Gdy różnica miedzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów jest dodatnia, mówimy o przyroście 
naturalnym, a gdy przybiera wartości ujemne mówimy o ubytku naturalnym.  

 Współczynnik przyrostu naturalnego obliczmy według następującego wzoru: 

 𝑊𝑝𝑛 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒ń − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑔𝑜𝑛ó𝑤

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑢𝑑𝑛𝑜ś𝑐𝑖
∗ 1000 

Wynikiem będzie liczba informująca, ile przybyło lub ubyło osób w ruchu naturalnym  
na każde 1000 mieszkańców. 

Ponadto dla analiz demograficznych wylicza się także współczynnik urodzeń:  

𝑊𝑢𝑟 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑟𝑜𝑑𝑧𝑒ń

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑢𝑑𝑛𝑜ś𝑐𝑖 
∗ 1000 

 oraz  współczynnik zgonów:  

𝑊𝑧𝑔 =
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑧𝑔𝑜𝑛ó𝑤

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑙𝑢𝑑𝑛𝑜ś𝑐𝑖 
∗ 1000 

Dalszy przebieg lekcji 

Po wprowadzeniu do zajęć nauczyciel wyświetla na ekranie rycinę nr 4 
przedstawiającą ruch naturalny w Polsce w latach 1946–2019 i wspólnie z uczniami 
dokonuje analizy, wprowadzając pojęcia niżu i wyżu demograficznego. Podczas analizy 
zawraca uwagę  na potencjalne czynniki powodujące zmiany w wysokości składowych 
przyrostu naturalnego.  

 



 
 
 

   218 
 

Ryc. 4. Ruch naturalny w Polsce w latach 1946–2019. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Intensywny przyrost liczby ludności Polski w latach powojennych zawdzięczamy 
wysokiemu przyrostowi naturalnemu. Na rycinie nr 4 jest przedstawiony w postaci 
linowej przebieg współczynników urodzeń i zgonów w Polsce od 1946 do 2019 roku. 
Widać na nim wysokie wartości współczynnika urodzeń w latach 50. ubiegłego wieku, 
zwane kompensacyjnym wyżem demograficznym. Wyże kompensacyjne zachodzą po 
wojnach, gdy ludzie po latach rozłąki odbudowują rodziny, decydują się na potomstwo, 
na które nie mieli warunków w czasie wojny, i dodatkowo w tym samym czasie nowe 
młode pokolenie wkracza w wiek prokreacyjny, zakłada rodziny i rodzi się dużo dzieci. 
Z kolei małoliczne pokolenie urodzone w czasie II wojny światowej, gdy w latach 60. 
zaczęło zakładać rodziny, to powołało do życia znacznie mniej dzieci i dlatego w latach 
60. obserwujemy niż demograficzny, który jest echem niżu demograficznego z czasów 
wojny. Kolejny wyż demograficzny to przełom lat 70. i 80. – duża populacja urodzona 
w wyniku powojennego wyżu kompensacyjnego powołała do życia także liczne 
potomstwo, ale już znacznie mniej liczne niż generacja rodziców. Jest to tzw. echo wyżu 
lat powojennych (echo zwykle słabiej słychać, a w kolejnym pokoleniu już właściwie 
wygasa). Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych widać wyraźny spadek współczynnika 
urodzeń, na który niewątpliwie wpłynęła sytuacja trudna gospodarcza, problemy 
dostępności mieszkań, materialna sytuacja rodzin oraz pojawienie się bezrobocia po 
transformacji ustrojowej (1989 rok). Z kolei druga składowa przyrostu naturalnego – 
współczynnik zgonów w obserwowanym horyzoncie czasowym – ulegał znacznie 
mniejszym wahaniom. Początkowo w pierwszej połowie lat 50. wzrósł do 12,4‰ 
w 1951 roku, po czym zaczął spadać aż do roku 1966, kiedy osiągnął najniższy w historii 
poziom 7,4‰. Od drugiej połowy lat 80. współczynnik zgonów w Polsce oscyluje na 
poziomie zbliżonym do 10‰. Od zakończenia II wojny światowej do lat 80. XX wieku 
obserwowaliśmy w Polsce stosunkowo wysokie współczynniki urodzeń, co przy 
stosunkowo niskim współczynniku zgonów owocowało wysokim przyrostem 
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naturalnym. Przekładało się to na szybki wzrost liczby ludności. Jednak od połowy lat 
80. zmniejszało się tempo przyrostu ludności z powodu systematycznego spadku 
urodzeń. W latach 2002–2005 po raz pierwszy pojawił się w Polsce ubytek naturalny, 
kiedy to więcej ludzi umarło niż się urodziło. Ze względu na to, że na zmiany w liczbie 
ludności w Polsce wpływa przede wszystkim przyrost naturalny, a od 2013 roku 
odnotowujemy kolejny ubytek naturalny,  dlatego obserwujemy od kilku lat spadek 
liczby ludności. W 2019 roku zanotowano ubytek naturalny na poziomie –0,9‰.  

Obserwowane od początku transformacji ustrojowej zmiany postaw i priorytetów 
życiowych młodych ludzi (osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia i stabilizacji 
ekonomicznej) spowodowały przesunięcie się wieku zakładania rodziny i rodzenia 
dzieci. Mediana wieku (wiek środkowy) nowożeńców w latach 50. wynosiła 26 lat dla 
mężczyzn i 23 lata dla kobiet, a w 2018 roku już odpowiednio 30 lat dla mężczyzn i 27,8 
lat dla kobiet. (Mediana wieku, czyli wiek środkowy wyznacza granicę wieku, którą 
połowa danej populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła). Kobiety 
coraz później decydują się na macierzyństwo. Obecnie najwyższa płodność cechuje 
kobiety w wieku 26–31 lat, co oznacza podwyższenie wieku najczęstszego rodzenia 
dzieci średnio o 6–8 lat w stosunku do początku lat 90. oraz o 2–4 lata w stosunku do 
początku XXI wieku. Przedstawione wyżej zmiany są efektem przeobrażeń, jakie 
zachodzą w zachowaniu młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłość i planując 
przyszłość, najpierw inwestują w siebie – w edukację, pracę  
a dopiero później w rodzinę i jej powiększenie.  

W kolejnym etapie lekcji nauczyciel wyświetla rycinę nr 5, przestawiającą 
przestrzenne zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Europie w 2018 roku i analizuje 
wspólnie z uczniami sytuację Polski na tle innych państw. 

 

 

Ryc. 5. Przyrost naturalny w państwach europejskich w 2018 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat i ONZ. 
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Następnie, w celu porównań międzynarodowych dynamiki rozwoju liczby 
ludności, nauczyciel wyświetla na ekranie rycinę nr 6, prezentującą zmiany liczby 
ludności w państwach europejskich w latach 2000–2018 (w %), i dokonuje analizy. 
Warto zaakcentować, że w rezultacie utrzymującego się ubytku naturalnego, który jest 
głównym sprawcą zmian liczby ludności, w ostatnich latach odnotowujemy w Polsce jej 
spadek. Do tego dokładają się jeszcze wyjazdy z kraju, co skutkuje tym, że na tle Europy 
możemy obecnie zaliczyć Polskę do państw depopulacyjnych, czyli wyludniających się 
(por. ryc. 6). W 2018 roku liczba ludności Polski była o 1,7% niższa niż w 2000 roku.  

 

Ryc. 6. Zmiany liczby ludności w państwach europejskich w latach 2000–2018 (w %). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych United Nations Population 

Division — World Population Prospects, The 2019 Revision Population Database. 
 
 
Kolejna część lekcji to ćwiczenia z użyciem komputerów. Realizowane są za pomocą 

narzędzi wizualizacji danych statystycznych. Do tego celu wykorzystujemy Atlas 
Regionów GUS. Atlas Regionów to moduł mapowy umożliwiający przestrzenną 
wizualizację danych w układach regionalnych i lokalnych według dziedzin 
tematycznych. Na głównej stronie GUS (www.stat.gov.pl) po lewej stronie okna 
otwieramy Bazy danych i dalej zakładkę Atlas Regionów. Po ukazaniu się okna Atlasu 
Regionów możemy wybrać interesujące nas informacje, naciskając napis „graficzna 
prezentacja danych” (ryc. 7).  

http://www.stat.gov.pl/
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Ryc. 7. Widok strony startowej Atlasu Regionów.  

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx. 

 

Następnie możemy wybrać interesujące nas zjawisko, naciskając przycisk „wskaźnik” 
(ryc. 11). Rozwinie się wówczas lista możliwych do zobrazowania zjawisk. Wybierając  
np. przyrost naturalny, możemy jednocześnie określić szczegółowość przestrzenną 
prezentowanego zjawiska, poprzez odpowiednie zaznaczenie u góry okna 
województwo, powiat, gmina itd. Ponadto możemy sami określić liczbę i rozpiętość 
przedziałów klasowych, naciskając przycisk „ustawienia”, albo zdać się na automatyczne 
wygenerowanie legendy (ryc. 12). Warto jednak zwrócić uwagę, że zjawisko przyrostu 
naturalnego jest dwubiegunowe (wartości dodatnie i ujemne), dlatego należy zaznaczyć 
zero jako jedną z granic. Uzyskany kartogram możemy wyeksportować i zapisać 
w formacie PNG lub PDF, używając przycisku w prawym górnym rogu okna. Atlas 
umożliwia także wyświetlenie danych liczbowych dla jednostek w postaci tabeli po 
naciśnięciu przycisku „tablica”. Jedną z zalet Atlasu Regionów jest możliwość wyboru 
kartogramu dla różnych lat począwszy od 2010 roku. 

 

Ryc. 10. Atlas Regionów – współczynnik przyrostu naturalnego w 2018 roku – zrzut 
z ekranu.  

Źródło: http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx. 
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Ryc. 11. Atlas Regionów – sposób wyszukiwania warstw tematycznych i wskaźników.  

 

 

Ryc. 12. Atlas Regionów – określanie granic przedziałów klasowych. 

 

Po uzyskaniu obrazu przestrzennego zróżnicowania przyrostu naturalnego w Polsce  
w układzie wojewódzkim uczniowie dokonują jego analizy, zwracając uwagę, pomimo iż 
globalnie w kraju odnotowujemy ubytek naturalny, to jednak w przestrzennym 
wymiarze zjawisko jest zróżnicowane. Uczniowie wskazują województwa o najwyższym 
przyroście naturalnym oraz te, w których odnotowuje się ubytek naturalny (ryc. 10).  

W kolejnym kroku zmieniamy wybór jednostki przestrzennej, zaznaczając u góry 
okna „powiaty” i zwiększając tym samym szczegółowość przestrzenną analizy. Obraz 
uzyskany w oknie możemy powiększać w celu wyszukania np. intersujących jednostek, 
a po najechaniu myszką na pole powiatu wyświetli się nam jego nazwa i wartość 
przyrostu naturalnego. Warto zwrócić uwagę, że np. w województwie 
zachodniopomorskim w 2018 roku tylko w jednym powiecie zanotowano dodatni 
przyrost naturalny – był nim powiat policki. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę 
uczniów na stosunkowo wysoki przyrost naturalny w powiatach sąsiadujących 
z wielkimi miastami (Poznań, Gdańsk, Kraków, Wrocław)  
(ryc. 13). Zjawisko wysokiego przyrostu naturalnego na obrzeżach wielkich miast jest 
związane z osiedlaniem się tam młodych rodzin z dziećmi z uwagi na tańsze mieszkania,  
a jednocześnie – łatwy dostęp do dużego ośrodka oferującego miejsca pracy. 
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Ryc. 13. Przyrost naturalny wg powiatów w 2018. 
Źródło: Atlas regionów GUS. http://swaid.stat.gov.pl/AtlasRegionow/AtlasRegionowMapa.aspx. 

 

 

ZADANIA 

 

1. Jaka jest liczba ludności Polski? Którą pozycję w Europie zajmujemy pod 
względem liczby ludności? 

2. Co było głównym czynnikiem wzrostu liczby ludności Polski od 1946 roku? 
3. Co to jest przyrost naturalny? Jakie są jego składowe i jak dokonuje się ich 

pomiaru? 
4. Skąd czerpiemy wiarygodne dane dotyczące ruchu naturalnego ludności? 
5. Jak wygląda przestrzenne zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Polsce 

i w Europie? 
6. Co wywołuje przestrzenne zróżnicowanie przyrostu naturalnego? 
7. Jakie są przyczyny niskiego przyrostu naturalnego w Polsce? 

 

 

Przykładowe zadania domowe:  

1. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz współczynniki urodzeń, zgonów  
i przyrostu naturalnego w Polsce dla roku 2010 i 2019. Porównaj wyniki. Napisz, jakie 
widzisz różnice. 

 

Rok Liczba 
ludności 

Liczba 
urodzeń 

Liczba 
zgonów 

Współczynnik 
urodzeń 

Współczynnik 
zgonów 

Współczynnik 
przyrostu 

naturalnego 

20
10 

38 
530 
000 

 

413 
300 

375 
500 

10,7 9,8 0,9 

20
19 

38 38
3 000 

375 
000 

410 
000 

9,8 10,7 –0,9 
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2. Przeprowadź wywiad w rodzinie, wśród rówieśników, sąsiadów i znajomych, 
odnośnie liczby rodzeństwa w pokoleniu twoich rówieśników i pokoleniu ich rodziców. 
Porównaj dzietność pokolenia twoich rodziców z dzietnością pokolenia dziadków. 

3. Korzystając z Atlasu Regionów GUS, wygeneruj kartogram przedstawiający 
współczynnik urodzeń w powiatach (wybierając w zestawie wskaźników temat 
„urodzenia żywe”) od 2010 do 2011. Określ, jakie regiony cieszą się w badanym 
horyzoncie czasowym największym natężeniem urodzeń. 
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Małgorzata Świątek 
Uniwersytet Szczeciński  
Instytut Nauk o Morzu i Środowisku  

 

 
18. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE I OGRANICZAJĄCE  

RYZYKO POWODZI W POLSCE 
           (ze szczególnym uwzględnieniem województwa  
           zachodniopomorskiego) 

 
 

WPROWADZENIE 
 

Opracowanie umożliwia realizację przede wszystkim punktu podstawy 
programowej szkoły podstawowej: XI.1: „Uczeń analizuje i porównuje konsekwencje 
stosowania różnych metod ochrony przeciwpowodziowej oraz określa wpływ 
zabudowy obszarów zalewowych i sztucznych zbiorników wodnych na występowanie 
i skutki powodzi na przykładzie Dolnego Śląska i Małopolski”. W punkcie tym jest 
podane co prawda, że uczeń powinien poznać zagadnienia dotyczące energetyki przede 
wszystkim w województwach śląskim i małopolskim, ale jednocześnie wśród wymagań 
ogólnych podstawy programowej w części III, dotyczącej kształtowania postaw, znajduje 
się punkt 8, który brzmi: „Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan 
środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju 
społeczno-kulturowego i gospodarczego »małej ojczyzny«, własnego regionu i Polski”. 
Poznanie zagrożeń dotyczących regionu, w którym mieszkają uczniowie, umożliwi 
wykształcenie w uczniach takiej właśnie postawy. Poza tym omówione w niniejszym 
opracowaniu zagadnienie  realizuje  punkt XII. 2: „Uczeń charakteryzuje środowisko 
przyrodnicze regionu oraz określa jego główne cechy na podstawie map tematycznych” 
(https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Geografia).  

O ile w podręcznikach szkolnych i w wydawnictwach ogólnopolskich omawiane 
są poszczególne zagadnienia w skali kraju, przede wszystkim w regionach 
wymienionych w podstawie programowej, o  tyle uczniom i nauczycielom często brak 
bardziej szczegółowej wiedzy dotyczącej zamieszkiwanego regionu. Wiedza o Pomorzu 
Zachodnim jest istotna, ponieważ uczniowie swoją przyszłość zawodową zwiążą 
prawdopodobnie z tym regionem i wiedza nabyta w szkole może być im wówczas 
przydatna. 

Przystępując do analizy ryzyka wystąpienia powodzi, należy zwrócić uwagę na 
różnicę między wezbraniem powodziowym a powodzią. Wezbranie jest pojęciem 
hydrologicznym (przyrodniczym) – wiąże się najczęściej z wystąpieniem wody rzecznej 
z brzegów rzeki i zalaniem przyległych obszarów, przede wszystkim doliny rzecznej. 
Powódź to zjawisko, które powoduje konkretne straty gospodarcze. Przykładowo, jeżeli 
wskutek podniesienia się poziomu wody w Odrze nastąpi zalanie wodą Międzyodrza, 
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czyli obszaru położonego między dwoma odnogami Odry (rys. 1), to nie możemy mówić 
o powodzi, gdyż tereny te nie są zagospodarowane (np. zajęte pod pola uprawne). 
Ewentualne straty materialne powoduje jedynie zalewanie trasy z Gryfina do Mescherin 
(rys. 2). Jezdnia, która ją tworzy jest brukowana, a nie asfaltowa, co zmniejsza jej 
podatność na zniszczenie podczas zalania wodą. O powodzi można by było mówić 
w przypadku zalania części Gryfina – obszaru zurbanizowanego.   

 

Rys. 1.  Międzyodrze na południe od Szczecina, 4 VI 2010. 

 

Rys. 2.  Szosa z Gryfina (miasto Gryfino w głębi) do Mescherin,  4 VI 2010. 
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Na rysunku 3 zaprezentowano wezbranie powodziowe na Odrze, które 
spowodowało zalanie doliny rzecznej aż do wału przeciwpowodziowego.  

 

 
Rys. 3.  Wezbranie powodziowe na Odrze. Ognica (na południe od Szczecina), 2 VI 2010. 

 

Przyczyny występowania powodzi 

Najczęściej powódź pojawia się w sytuacji wystąpienia z brzegów wody rzecznej,  
zwłaszcza w obrębie płaskich i szerokich dolin rzecznych (teras zalewowych). Takie 
doliny mogą zostać zalane z powodu wzmożonego zasilania, czyli intensywnych opadów 
(opadów nawalnych) występujących zazwyczaj latem, opadów długotrwałych 
o znacznym zasięgu (opadów rozlewnych) lub topnienia śniegu. Rzeka może wylać 
również w przypadku zatamowania jej biegu, np. osuwiskiem, uszkodzoną zaporą 
wodną lub inną budowlą hydrotechniczną, lodem albo śryżem. Powódź mogą 
spowodować nie tylko rzeki, lecz także morze i jeziora.  

Powodzie zdarzają się również przy ujściach rzek do morza lub do innych rzek, co 
jest zazwyczaj spowodowane podniesionym stanem wody w odbiorniku (najczęściej 
w morzu, wzdłuż brzegu, ale czasem również w jeziorze lub innej rzece, do której dana 
rzeka dopływa). Wówczas rzeka nie może odprowadzić wody do odbiornika, więc woda 
zatrzymywana jest w jej ujściowym odcinku i rozlewa się na terasę zalewową, a nawet 
na tereny poza doliną rzeki. Na rysunku 4, w głębi, widać most na Rurzycy (czyli koryto 
tej rzeki) a na pierwszym planie – wody rzeczne wylane na sąsiednie tereny z powodu 
braku możliwości oddania wód do Odry ze względu na jej bardzo podniesiony poziom. 
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Rys. 4.  Ujście Rurzycy do Odry, 2 VI 2010. 

 

Powodzie spowodowane podniesieniem się poziomu wody w morzu przy brzegu 
mają miejsce zazwyczaj zimą podczas silnych sztormów. Ten typ powodzi szczególnie 
często występuje w województwie zachodniopomorskim W przypadku wiatru 
dolądowego i spiętrzeń sztormowych na Bałtyku woda wręcz cofa się (występuje tzw. 
cofka) i płynie od morza nie w kierunku do niego. Zjawiska takie występują między 
innymi w cieśninach łączących Zalew Szczeciński z Bałtykiem: Dziwnej, Świnej i Pianej, 
ale również w dolnym biegu Odry. Zmiany poziomu wody w Zatoce Pomorskiej 
oddziałują silniej na stany wody w dolnym biegu Odry niż odpływ wody z powierzchni 
dorzecza (Kowalewska-Kalkowska 2012). Wpływy odmorskie sięgają aż do Bielinka 
(672,5 km biegu Odry), czyli południowej granicy Doliny Dolnej Odry, a sporadycznie 
nawet do Gozdowic położonych na 645,3 km Odry (Buchholtz 1990). Jest to efekt bardzo 
płaskiej w przekroju podłużnym spadku Doliny Dolnej Odry oraz koryta rzeki i jej odnóg 
(niemalże brak spadku koryta). Średnia różnica między Trzebieżą, położoną przy ujściu 
Odry do Zalewu Szczecińskiego, a Świnoujściem wynosi zaledwie 9 cm (Dziadziuszko 
i Sztobryn 1997). Wszystkie zagrożenia powodziowe w rejonie Zalewu Szczecińskiego 
wynikały z wystąpienia sztormowych wiatrów północnych nad południowym Bałtykiem 
oraz wysokim napełnieniem Bałtyku (Krywoszejew i in. 2011). Zdarzają się również 
powodzie miejskie, związane z brakiem możliwości odprowadzania wody przez 
kanalizację, co może wynikać nie tylko ze zbyt silnego zasilania (bardzo silnych opadów, 
ewentualnie nagłych roztopów dużej objętości śniegu), lecz także z powodu 
niedrożności studzienek kanalizacyjnych i rurociągów poprzez np. zasypanie 
spadającymi jesienią liśćmi. Czasem mogą ulec zalaniu miejsca położone u podnóży 
wyniesień – w sytuacji, gdy woda z intensywnych opadów deszczu (ew. topniejącego 
śniegu) nie zostanie wchłonięta przez grunt tylko spłynie po zboczach powierzchniowo.  
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Naturalne czynniki zmniejszające ryzyko powodzi 
 

Na Pomorzu Zachodnim istnieje szereg elementów retencjonujących ograniczających 
powodzie, czyli magazynujących wodę, czasowo przetrzymujących ją na powierzchni 
terenu lub pod nią. Znajduje się tu dużo jezior pełniących funkcję zbiorników 
retencyjnych. Woda wpływająca po powierzchni terenu jest w nich zmagazynowana, 
a nie zasila bezpośrednio rzeki lub dużego zbiornika wodnego mogącego wystąpić 
z brzegów powodując powódź. Wodę magazynują również obszary podmokłe 
(np. bagna, trzęsawiska, torfowiska). Występują najczęściej w obrębie dolin rzecznych, 
nieuregulowanych cieków oraz wzdłuż brzegów zbiorników wodnych i pierwsze ulegają 
zalaniu w sytuacji wystąpienia wezbrania. Na Pomorzu istnieje również stosunkowo 
duże zalesienie, a las, zwłaszcza naturalny, o gęstym poszyciu i runie, dobrze 
magazynuje (retencjonuje wodę), również spowalniając jej odpływ do cieku czy innego 
odbiornika, z którego brzegów woda można wystąpić i spowodować podtopienia 
okolicznych terenów. Poza tym gęstsza roślinność zwiększa  infiltrację (wchłanianie) 
wody w podłoże, co również opóźnia spływ powierzchniowy, a zwiększa wilgotność 
gleby i/lub zasobność wód podziemnych.  

Istotna jest również przepuszczalność podłoża. Im lepsza przepuszczalność, tym 
łatwiej woda wsiąknie w grunt. Szczególnie dobrze wodę przepuszczają gruboziarniste 
piaski. Jeśli podłoże jest trudno przepuszczalne, to duża część wody spłynie 
powierzchniowo do rzeki (np. za pośrednictwem drobnych cieków), podnosząc 
niebezpiecznie jej poziom. Utrudniona infiltracja w podłoże występuje między innymi na 
terenach zurbanizowanych,  cechujących się dużym odsetkiem powierzchni trwale 
utwardzonych (jezdnie, chodniki, parkingi, dachy budynków), a więc przede wszystkim 
w centrach miast o zwartej zabudowie. Należy zwrócić uwagę uczniów na konieczność 
pozostawienia w obrębie zabudowy miejskiej skwerów, parków, trawników itp., 
umożliwiających wsiąkania wody w podłoże, a nie odprowadzania jej do kanalizacji 
burzowej (lub ogólnospławnej) z powierzchni nieprzepuszczalnych (np. jezdni). Woda 
jest odprowadzana rurociągami do rzeki, w której szybko wzrasta jej poziom, co grozi 
wezbraniem wód i powodzią. Z drugiej strony nie są uzupełniane zasoby wody w glebie 
i w podziemnej warstwie wodonośnej. 
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PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZAJĘĆ 
  

Zadanie do wykonania – porównanie dwóch obszarów pod kątem wyznaczenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi. Określenie gdzie i dlaczego (z jakiej 
przyczyny) może wystąpić powódź.  

Materiały dydaktyczne: mapy topograficzne (i ewentualnie hydrologiczne) pobrane 
z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Szczecin, 70-
383. ul. Mickiewicza 41). Wersja elektroniczna jest bezpłatna, natomiast w przypadku 
wersji papierowej odpłatność do celów edukacyjnych wynosi 50% ceny komercyjnej. 
Wniosek o udostępnienie danych należy pobrać ze strony: 
http://www.geodezja.wzp.pl/wojewodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-
kartograficznej. Informacje o mapach topograficznych i hydrograficznych znajdują się na 
stronach: http://www.geodezja.wzp.pl oraz http://www.geodezja.wzp.pl/mapa-
hydrograficzna. Przydatne będą również mapy opracowane w ramach Wstępnej Oceny 
Ryzyka Powodziowego (WORP) publikowane w Internecie. 

 Przykładowa mapa topograficzna została zaprezentowana na rysunku 5 
a przykładowa mapa hydrograficzna na rysunku 6. Mapy elektroniczne można 
powiększać w programie graficznym w celu dokładniejszego przyjrzenia się 
poszczególnym jej fragmentom. Legenda do map znajduje się w osobnym pliku, który 
należy wydrukować i rozdać uczniom. Wersje papierowe mają legendę na każdym 
egzemplarzu. Do wykonania ćwiczenia należy przede wszystkim użyć mapy 
topograficznej. Mapy hydrograficzne zawierają szereg ważnych informacji dotyczących 
zagrożenia powodziowego - m.in. przepuszczalności gruntu (oznaczonego wyraźnie 
kolorami) oraz elementy infrastruktury przeciwpowodziowej (oznaczone są obszary 
zdrenowany oraz chronione przed zalewem). Oznaczone są na nich również wszystkie 
tereny narażone na powódź wraz z podanym czynnikiem powodującym zagrożenie 
powodzią – zaszrafowano na nich obszary narażone na zalew wodami morskimi 
(podczas wysokich stanów morza), rzecznymi (podczas wezbrań wody w rzece, w tym 
poldery zalewowe, inaczej suche zbiorniki w formie przypominającej np. łąkę, specjalnie 
przeznaczone pod zalanie w sytuacji zagrożenia powodzią by ochronić np. tereny 
zurbanizowane położone poniżej tego obszaru, czyli bliżej ujścia rzeki do morza), 
spływu powierzchniowego, utrudnionego odpływu wskutek działalności gospodarczej 
oraz zahamowania odpływu wód podziemnych. Ważną zaletę hydrograficznych map 
papierowych stanowi ciekawy i dokładny opis hydrograficzny danego obszaru na 
odwrocie każdej mapy.  

 Przy pomocy map topograficznych uczniowie porównują prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi na wybranych obszarach i/lub starają się wyznaczyć tereny, na 
których istnieje realne zagrożenie powodzią, wraz z podaniem przyczyny (wylanie rzeki, 
cofka odmorska lub inna forma cofki, zalanie bezpośrednio wodami morskimi czy 
spływem powierzchniowym itp.). 

Map hydrograficznych należy użyć do weryfikacji, czy na terenach wskazanych 
przez uczniów jako tereny narażone na powódź, rzeczywiście to zagrożenie występuje. 
Elementem najwyraźniej zaznaczonym na mapach hydrograficznych jest 
przepuszczalność podłoża, czyli gruntów (rys. 6) poprzez odpowiednio dobrane kolory 
objaśnione w legendzie. 

 

http://www.geodezja.wzp.pl/wojewodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej
http://www.geodezja.wzp.pl/wojewodzki-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej
http://www.geodezja.wzp.pl/
http://www.geodezja.wzp.pl/mapa-hydrograficzna
http://www.geodezja.wzp.pl/mapa-hydrograficzna


 
 
 

   231 
 

 

Rys. 5.    Przykładowa mapa topograficzna 
Źrodło: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie 
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Rys. 6.    Przykładowa mapa hydrograficzna  
Źrodło: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie  

 

W przypadku braku mapy hydrologicznej można wykorzystać publikowane 
w Internecie mapy opracowane w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego 
(WORP). Mapy zostały opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW, 
obecnie w strukturach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – PGW 
Wody Polskie). Rysunek 7 prezentuje mapę dostępną na stronie 
https://www.kzgw.gov.pl/files/WORP%202019/aWORP/wizualizacje/Polska/ONNP_P
olska.pdf. Obszary narażone na powodzie są oznaczone na czerwono. Na stronach KZGW 
dostępne są również następujące mapy: mapa znaczących powodzi historycznych, mapa 
obszarów, na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne, mapa obszarów 
zalewowych oraz mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Istnieje 
możliwość powiększania tych map celem dokładniejszej analizy wybranego fragmentu. 
Mapę uczniowie mogą obejrzeć w komputerze lub smartfonie. Instytucja 
przygotowująca opracowania, czyli Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW), 
aktualnie została przejęta przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i być 
może w najbliższej przyszłości map oceny ryzyka powodziowego będzie trzeba szukać 
właśnie na stronach PGW Wody Polskie. 

 

https://www.kzgw.gov.pl/files/WORP%202019/aWORP/wizualizacje/Polska/ONNP_Polska.pdf
https://www.kzgw.gov.pl/files/WORP%202019/aWORP/wizualizacje/Polska/ONNP_Polska.pdf
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Ryc. 7.  Jedna z map opracowanych przez KZGW w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka 
Powodziowego 

Źródło: https://www.kzgw.gov.pl 
 

Porównując dwa obszary, należy zwrócić uwagę na: 

– występowanie rzek, które mogą wylać; 

 – występowanie terenów płaskich wzdłuż dużych zbiorników wodnych w strefie 
ujściowej Odry – na wschód od jeziora Dąbie, na północny wschód od Zalewu 
Szczecińskiego oraz na Międzyodrzu, czyli terenie położonym między Odrą Wschodnią a 
Odrą Zachodnią, a także w południowej części wyspy Uznam. Na te obszary może wylać 
się woda Odry, która nie będzie mogła swobodnie odpłynąć do morza. Tereny płaskie 
uczniowie będą mogli najłatwiej rozpoznać po małej gęstości poziomic – należy zachęcić 
ich do porównania ich gęstości na tych terenach z gęstością poziomic na terenach 
o dużych deniwelacjach terenu; 

– występowanie zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych) pełniących funkcję 
zbiorników retencyjnych;  

– lesistość terenu – pokrycie terenu lasem zmniejsza ryzyko powodzi;  

– występowanie terenów o utrudnionej infiltracji (wchłanianiu wody przez podłoże, 
wsiąkaniu wody), czyli głównie terenów zurbanizowanych.  

https://www.kzgw.gov.pl/
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Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi na pytanie o to, na którym 
z analizowanych obszarów jest większe ryzyko powodzi oraz możliwość jej wystąpienia 
na analizowanych terenach, należy zachęcić uczniów do próby odpowiedzi na pytanie, 
co spowodowało powódź. Następnie odpowiedzi należy zweryfikować za pomocą mapy 
hydrologicznej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno wylewy rzek spowodowane 
intensywnymi opadami, rzadziej roztopami, jak i cofką odmorską są na mapach 
hydrologicznych oznaczone takim samym symbolem („R”), dlatego nauczyciel powinien 
sam wyjaśnić, który z czynników może spowodować powódź na analizowanym terenie.   

 Można wykonać również ćwiczenie w ten sposób, że uczniowie dowiadują się 
z mapy WORP (zaprezentowanej przez nauczyciela za pomocą rzutnika lub obejrzanej 
w komputerze lub smartfonie), na jakich terenach mogą wystąpić powodzie, a następnie 
próbują uzasadnić na podstawie dostępnych map oraz za pomocą wiadomości wcześniej 
podanych przez nauczyciela, z podręcznika, Internetu, dlaczego mogą wystąpić na nich 
powodzie.  
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19. ODNAWIALNE ZASOBY ENERGETYCZNE 
        WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
 

 

WPROWADZENIE 
 

Opracowanie umożliwia realizacja przede wszystkim punktu podstawy 
programowej szkoły podstawowej XI.2: „Uczeń analizuje warunki przyrodnicze 
i pozaprzyrodnicze sprzyjające lub ograniczające produkcję energii ze źródeł 
nieodnawialnych i odnawialnych oraz określa ich wpływ na rozwój energetyki na 
przykładzie województw pomorskiego i łódzkiego”. W punkcie jest podane co prawda, 
że uczeń powinien poznać zagadnienia dotyczące energetyki przede wszystkim 
w  województwach pomorskim i łódzkim, ale jednocześnie wśród wymagań ogólnych 
podstawy programowej w części III, dotyczącej kształtowania postaw, znajduje się 
punkt 8, który brzmi: „Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska 
geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-
kulturowego i gospodarczego »małej ojczyzny«, własnego regionu i Polski. Poznanie 
potencjału energetycznego regionu, w którym mieszkają uczniowie, oraz możliwości 
pozyskiwania energii w sposób możliwie mało szkodliwy dla środowiska 
przyrodniczego i zdrowia człowieka, umożliwi wykształcenie w uczniach takiej właśnie 
postawy. Poza tym omówione w niniejszym opracowaniu zagadnienie  realizuje  punkt 
XII. 2: „Uczeń charakteryzuje środowisko przyrodnicze regionu oraz określa jego główne 
cechy na podstawie map tematycznych” (https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-
podstawowa-IV-VIII/Geografia). O ile w podręcznikach szkolnych i w wydawnictwach 
ogólnopolskich omawiane są poszczególne zagadnienia w skali kraju, przede wszystkim 
w regionach wymienionych w podstawie programowej, o tyle uczniom i nauczycielom 
często brak bardziej szczegółowej wiedzy dotyczącej zamieszkiwanego regionu. Wiedza 
o Pomorzu Zachodnim jest istotna zwłaszcza dlatego, że uczniowie swoją przyszłość 
zawodową zwiążą prawdopodobnie z tym regionem i wiedza nabyta w szkole może być 
im wówczas przydatna. Zawarte w niniejszym opracowaniu treści są również pomocne 
w realizacji punktów XI.4–6 podstawy programowej dla liceum/technikum. 

 Na Pomorzu Zachodnim, poza kilkoma punktowymi, mało wydajnymi złożami 
ropy naftowej czy gazu ziemnego, paliwa kopalne umożliwiające produkcję energii 
elektrycznej czy cieplnej prawie nie występują. Ich niedobór nie świadczy jednak 
o braku surowców energetycznych na tym terenie. Występują tu bowiem duże zasoby 
naturalne możliwe do wykorzystania w energetyce odnawialnej. Szczególnie korzystne 
uwarunkowania przyrodnicze sprawiają, że województwo jest krajowym liderem 
w produkcji energii ze źródeł odnawialnych a sektor OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) 
ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu i stanowi o jego konkurencyjności. 
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Zasoby aerodynamiczne (wiatrowe) 
 

 W Polsce największe prędkości wiatru występują wzdłuż wybrzeża (rys. 1), tam 
też występują najkorzystniejsze warunki do produkcji energii przez turbiny wiatrowe. 
Choć zazwyczaj prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnych warunków wietrznych 
istnieje w okresach o większych średnich prędkościach wiatru, to średnie prędkości nie 
przekładają się wprost proporcjonalnie na wielkość zasobów możliwych do 
wykorzystania energetycznego. Ważniejszy jest czas występowania wiatru 
o prędkościach z tzw. zakresu roboczego, umożliwiającego pracę turbin i produkcję 
energii elektrycznej. Jest to możliwe zazwyczaj przy prędkościach wiatru od 4 
(w przypadku większych elektrowni wiatrowych od 5,5) do 25, rzadziej 30 m/s 
(Kożuchowski, 2011; Lewandowski, 2012; Wybig 2009). Przy silniejszych wiatrach 
istnieje ryzyko uszkodzenia instalacji. Mapy 1–4 są publikowane w Atlasie klimatu Polski 
(2005) oraz na kilku stronach internetowych, a część – w podręcznikach do geografii (kl. 
VII) oraz w atlasach geograficznych. 
 

 

Rys. 1. Średnie prędkości wiatru [m/s].  
Źródło: Lorenc, 2000.                                                                               



 
 
 

   237 
 

 

         Rys. 2. Energia użyteczna wiatru [kWh/m2/rok].   
Źródło: Lorenc 2005 
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Zasoby solarne 
 

Zasoby solarne możliwe do wykorzystania w ogniwach fotowoltaicznych zależą od 
natężenia promieniowanie całkowitego. Jest to suma promieniowania bezpośredniego 
i rozproszonego, inaczej energia w jednostce czasu. Jego wartość zależy przede 
wszystkim od wysokości Słońca nad horyzontem oraz zachmurzenia. Rozkład 
przestrzenny promieniowania całkowitego w Polsce przedstawia rysunek 3. 

 

Rys. 3 Promieniowanie całkowite [MJ/m2]. 
Źródło: Lorenc, 2005 

 

Zasoby hydroenergetyczne 
 

Zasoby hydroenergetyczne umożliwiają wykorzystanie spadku wody do celów 
energetycznych. Im większa różnica wysokości w obrębie doliny cieku i większa 
objętość wody w cieku, tym zasoby hydroenergetyczne danej rzeki są większe. Wielkość 
tego typu zasobów na Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza w porównaniu z jej częścią 
nizinną, na tle Polski prezentuje się korzystnie. W związku z dość dużymi deniwelacjami  
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(wysokościami względnymi terenu), pojezierza należą do obszarów ze znacznym 
potencjałem hydroenergetycznym, choć oczywiście nie tak dużym, jak tereny typowo 
górskie. Największe deniwelacje, czyli różnice wysokości, występują na Pojezierzu 
Drawskim (Dębowska, 2004). Na Pojezierzu Pomorskim większe deniwelacje występują 
w obrębie Pojezierza Kaszubskiego, znajdującego się już na terenie województwa 
pomorskiego. Najbardziej płaskie tereny w województwie zachodniopomorskim, mało 
korzystne z punktu widzenia lokalizacji elektrowni wodnych, znajdują się na wschód od 
jeziora Dąbie oraz Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego.  

O możliwościach wykorzystywania energii spadku rzek decyduje również 
wielkość przepływów w rzekach, co wiąże się z wielkością zasilania rzek, a to z kolei 
wynika z wielkości opadów i wysokości temperatury warunkującej parowanie. W części 
pojeziernej województwa zachodniopomorskiego sumy opadów, w stosunku do 
pozostałej części Polski (rys. 4), są wysokie, a ponadto równomiernie rozłożone w ciągu 
roku, co również jest istotnym atutem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.   Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych [mm]. 
Źródło: Lorenc, 2000 
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Zasoby geotermalne 
  

Ze względu na niską temperaturę dostępne w Polsce złoża wykorzystywane są 
jedynie w energetyce cieplnej, gdyż wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej 
jest nieopłacalne. Wody geotermalne są wykorzystywane głównie w celach grzewczych 
(do przygotowywania ciepłej wody użytkowej) i balneologiczno-rekreacyjnych, a także 
do ogrzewania szklarni i upraw w gruncie. Ich zasobność energetyczna często określana 
jest na podstawie strumienia cieplnego. Najogólniej strumień ten zależny jest od tempa 
przepływu energii cieplnej od miejsc o wyższej temperaturze do tych o niższej jej 
wartości). Wartość strumienia cieplnego zazwyczaj jest zależna od tempa zmiany 
temperatury wraz z  głębokością oraz od zdolności skał do przewodzenia energii 
cieplnej, czyli ich przewodności cieplnej.  

Na tle Europy obszar Niżu Polskiego charakteryzuje się niskimi, a lokalnie, 
w części północno-zachodniej, średnimi wartościami strumienia cieplnego (Szewczyk 
iin., 2006). W Polsce północno-zachodniej notuje się największą wartość przyrostu 
temperatury wraz ze wzrostem głębokości, określaną jako gradient temperatury. Jest to 
nawet ponad 30oC/km, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w Polsce północno-
wschodniej (geologicznie w obrębie prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej) 
i o 5oC/km więcej niż wynosi średnia wartość dla Polski (Szewczyk i Hajto, 2006). Na 
terenie województwa zachodniopomorskiego wody geotermalne wykorzystuje się 
w Pyrzycach i w Stargardzie. 

Mapa na rysunku 5, przedstawiająca przestrzenny rozkład gęstości strumienia 
cieplnego (wyrażonego w miliwatach na jednostkę powierzchni), tylko pośrednio, 
w dużym przybliżeniu może świadczyć o zasobach wód geotermalnych. Można 
stwierdzić, że im wyższa wartość strumienia cieplnego, tym lepsze są warunki termiczne 
do wykorzystania gospodarczego. Właściwsza mapa (choć wymagająca dokładniejszej 
analizy) do określenia potencjału geotermalnego zawarta jest na stronie 
https://mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=
30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=30
https://mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=30
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Rys. 5.   Mapa gęstości strumienia cieplnego. 
Źródło: Kapuściński i Rodzioch, 2010, za: Szewczyk i Gientka, 2009 

 

Oprócz tzw. geotermii głębokiej istnieje również geotermia płytka, zwana też 
niskotemperaturową lub niskiej entalpii. W zależności od typu instalacji wykorzystuje 
ciepło gruntu występujące na głębokości od około 2 do około 100 m. Nie daje 
możliwości bezpośredniego wykorzystania ciepła Ziemi – wymaga stosowania urządzeń 
zwanych geotermalnymi (gruntowymi) pompami ciepła (GPC), doprowadzających do 
podwyższenia entalpii, czyli zwiększenia dostarczanej energii. Geotermia może być 
wykorzystywana w bardzo wielu miejscach, ale inwestycję w nią należy poprzedzić 
badaniami geologicznymi informującymi m.in. o przewodnictwie cieplnym gruntu.  

 

Zasoby biopaliw  

 

W Polsce największe znaczenie wśród odnawialnych źródeł energii OZE przypisuje 
się biomasie. Wykorzystanie biomasy powinno opierać się na tworzeniu małych 
elektrowni i elektrociepłowni działających w układzie rozproszonym, najlepiej 
w systemie kogeneracyjnym (produkcja zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła 
użytkowego), i wykorzystaniu lokalnej bazy surowcowej.  
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Bardzo efektywną formę wytwarzania energii z biopaliw stanowi fermentacja 
metanowa. Umożliwia ona nie tylko produkcję biogazu, lecz także utylizację odchodów 
zwierzęcych. Może być stosowana do przetwarzania odpadów organicznych 
powstających w procesach produkcji rolniczej. Szczególnie przydatne są gnojowica, 
obornik oraz pomiot kurzy. W celu zwiększenia efektywności w biogazowniach 
rolniczych, oprócz odchodów zwierzęcych, wykorzystuje się rośliny o wysokim 
potencjale produkcyjnym biomasy. Do produkcji biogazu zasadniczo wykorzystywać 
można każdy rodzaj biomasy roślinnej z wyjątkiem części zdrewniałych (Jusielewicz 
i Janiszewska, 2013).  

Województwo zachodniopomorskie, obok wielkopolskiego, ma największy 
potencjał wykorzystania biomasy do celów energetycznych (Jusielewicz, 2014). Ma na to 
wpływ duża wielkość gospodarstw rolnych, struktura zasiewów, m.in. znaczny areał 
upraw rzepaku i surowców do produkcji bioetanolu, oraz nadwyżka słomy, która 
również stanowi ważny surowiec energetyczny.  

W przypadku produkcji biogazu z nawozów organicznych, typu gnojowica czy 
obornik, stanowiących najczęstsze substraty biogazu rolniczego, konieczna jest 
zagęszczona hodowla zwierząt w pobliżu instalacji. Najwięcej biogazu i energii 
elektrycznej można uzyskać z hodowli bydła. Stanowią one 39% całkowitej liczby ferm 
w województwie. Fermy drobiu stanowią 27% a trzody chlewnej – 26% (Jasiulewicz 
i Janiszewska, 2012). 

Województwo zachodniopomorskie należy wraz z województwem mazowieckim 
do regionów o największej powierzchni upraw roślin energetycznych. Niewykorzystany 
jest tu również potencjał  uprawy słomy zbóż i rzepaku, możliwych do przetworzenia 
w celach energetycznych  (Jasiulewicz i Janiszewska, 2012). Z racji dużego zalesienia 
duże zasoby energetyczne na Pomorzu stanowi drewno odpadowe z lasów oraz odpady 
z przemysłu drzewnego. 

Stosunkowo wysokie zasoby energetyczne może stanowić biogaz odzyskiwany ze 
składowisk odpadów oraz osady z  oczyszczalni ścieków. Według stanu z 31 marca 2016 
roku wśród instalacji do zagospodarowywania odpadów komunalnych w województwie 
zachodniopomorskim było 6 instalacji do produkcji paliw alternatywnych RDF (Plan 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego…). Energię pozyskiwać 
można również poprzez termiczne przekształcanie komunalnych osadów ściekowych 
(KOŚ), odzyskując energię w biogazowniach traktujących KOŚ jako biomasę. W ten 
sposób pozyskiwana jest energia np. na terenie oczyszczalni ścieków „Pomorzany” 
w Szczecinie. 
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SCHEMAT PRZYKŁADOWYCH ZAJĘĆ 

 

Wprowadzenie – np. zaprezentowanie powyższych treści. Można wykorzystać mapy 
tematyczne Polski zawarte w niniejszym opracowaniu, w podręczniku do geografii lub 
wyświetlić rysunki znajdujące się na stronach internetowych (gł. komercyjnych, 
zajmujących się handlem instalacji dotyczących OZE lub usługami energetycznymi). 
Ważne, by uczniowie potrafili określić potencjał energetyczny województwa 
w odniesieniu do pozostałej części kraju. 

Zadanie do wykonania dla uczniów: wyodrębnienie gałęzi energetyki, które mają 
potencjalne możliwości rozwoju w danym powiecie, ze względu na występujące tam 
odnawialne zasoby. Warto polecić uczniom najpierw wybór powiatu (nawet na samym 
początku lekcji), a dopiero potem przedstawić polecenie. Zmusi ich to do większego 
wysiłku intelektualnego.  

 

Polecenia dla uczniów: 

– na podstawie mapy w Internecie (np. zaprezentowanej przez nauczyciela za pomocą 
rzutnika lub mapy ściennej) wybierz do analizy określony powiat położony 
w województwie zachodniopomorskim; 

– na podstawie map dotyczących Polski oraz map charakteryzujących województwo 
zachodniopomorskie, a także przedstawionych w dalszej części opracowania opisów, 
określ, dla jakiego typu OZE występują odpowiednie zasoby energetyczne w danym 
powiecie. 

Typy OZE do uwzględnienia przez uczniów: 

 energetyka wiatrowa (farmy wiatrowe); 

 energetyka słoneczna (wykorzystanie promieniowania słonecznego do 
ogrzewania i do produkcji energii elektrycznej za pomocą ogniw 
fotowoltaicznych); 

 hydroenergetyka (elektrownie wodne, gł. MEW – mała energetyka wodna); 

 energetyka geotermalna (geotermia głęboka – wysokotemperaturowa, uczniowie 
nie analizują geotermii niskotemperaturowej wykorzystującej pompy ciepła); 

 biomasa (spalanie biomasy oraz wytwarzanie biogazu). 
 

W województwie zachodniopomorskim największe wartości energii użytecznej 
wiatru, wynikające m.in. z małej liczby dni bezwietrznych, występują w pasie 
o szerokości mniej więcej 20–25 km wzdłuż wybrzeża morskiego (rys. 7). 
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Rys. 6.  Średnia prędkość wiatru na wysokości 30 m nad gruntem. 
Źródło: Walczakiewicz, 2017, za: Lorenc, 2004 
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Rys. 6.  Rys. 7.  Energia użyteczna wiatru. 
Źródło: Walczakiewicz, 2017, za: Lorenc, 2004 

 

 

Rysunek 7 jest pomocniejszy przy określeniu możliwości wykorzystania energii 
wiatru niż rysunek 6, który z kolei jest łatwiejszy w interpretacji chociażby ze względu 
na jednostkę zaprezentowanych wartości. Rysunek 6 prezentuje prędkość wiatru na 
wysokości, na której podłoże niemalże nie oddziałuje spowalniająco na prędkość wiatru. 
Obie mapy, podobnie jak mapa 8, zostały opracowane na podstawie danych z lat 1971–
2000.  
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Rys. 8.  Średnia roczna suma promieniowania całkowitego. 
                                             Źródło: Walczakiewicz, 2017, za: Bogdańska, 2004 

 

O potencjale hydroenergetycznym głównie decydują deniwelacje (spadki) terenu, 
przedstawione na rysunku 9 (im większe spadki, tym większe możliwości produkcji 
energii w elektrowniach wodnych) oraz w dalszej kolejności – zasobność rzek w wodę, 
co uzależnione jest od sum opadów atmosferycznych (rys. 10). Zwrócić należy uwagę na 
fakt, że rysunek 9 przedstawia całe Pomorze, a nie tylko województwo 
zachodniopomorskie. Orientacyjną granicę województwa oznaczono czarną linią. 
Zauważyć można, że największe spadki terenu występują w północno-wschodniej części 
naszego województwa i są one mniejsze niż na Pojezierzu Kaszubskim w województwie 
pomorskim. 
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Rys. 9. Deniwelacje terenu (wysokości względne) na Pomorzu. 
Źródło: Dębowska, 2004 

 

 

Rys. 10. Roczne sumy opadów w województwie zachodniopomorskim [mm]. 
Źródło: Koźmiński i in., 2012 
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W dorzeczu Regi, czyli na bezpośrednich lub pośrednich jej dopływach, znajduje 
się wyjątkowo dużo czynnych elektrowni wodnych, aż 23 spośród 71 zlokalizowanych 
jest w obrębie województwa zachodniopomorskiego. Na samej Redze jest ich 10 
(Świątek, 2017). Wynika to ze stosunkowo obfitych opadów w dorzeczu oraz miejscami 
dużego nachylenia doliny rzeki (rzeka wypływa z jeziora Resko położonego na 
wysokości 146 m n.p.m. i uchodzi bezpośrednio do morza). Spadki doliny rzecznej są 
największe w gminie Świdwin. Rozmieszczenie elektrowni wodnych (z reguły 
niewielkich) w województwie zachodniopomorskim zaprezentowane zostało na 
rysunku 11. Mapa została wykonana na podstawie danych otrzymanych z Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, aktualnie będącego w strukturach PGW Wody 
Polskie. 

 

 

Rys. 11. Lokalizacja elektrowni wodnych. 
Autor: Sz. Walczakiewicz 
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Teoretycznie można pozyskiwać również energię z wykorzystaniem falowania 
morskiego. W Polsce się na razie nie eksploatuje się tego źródła energii, ale istnieją 
prototypowe elektrownie w innych krajach.  

Zasoby geotermalne w wybranej lokalizacji uczniowie będą mogli określić na 
podstawie mapy geologicznej opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy na stronie 
https://mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=
30. Rysunek 12 przedstawia ją w formie zrzutu ekranu. W celu analizy konieczne jest 
powiększenie odpowiedniego fragmentu w komputerze lub smartfonie. Uczniowie 
powinni zwrócić uwagę na to, czy wybrany przez nich obszar (np. powiat) oznaczony 
jest cienkimi czerwonymi ukośnymi liniami (jakimikolwiek). Jeśli tak, to 
najprawdopodobniej występują tam wody geotermalne (są takie perspektywy). Poza 
tym czerwoną czcionką oznaczono miejscowości, w których występują wody 
geotermalne.   

 

 

 

Rys. 12.  Mapa zagospodarowania wód podziemnych w Polsce, 
Źródło: https://mineralne.pgi.gov.pl 

 

https://mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=30
https://mineralne.pgi.gov.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=30
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Według Góreckiego (2006) i Kubskiego (2008) w północnej części Niecki 
Szczecińskiej, w pasie przebiegającym z kierunku WNW na ESE od Lubieszyna przez 
Police Szczecin i Goleniów do Chociwla, spodziewana temperatura wody wynosi 50–
70oC. Te stosunkowo wysokie temperatury wynikają z podwyższonego gradientu 
termicznego, czyli przyrostu temperatury wraz ze wzrostem głębokości, wynoszącego 
37–38 K/km. Najkorzystniejsze warunki geotermiczne występują w rejonie Pyrzyc 
i Stargardu. W południowej części Niecki Szczecińskiej (między Szczecinem a Gorzowem 
Wielkopolskim) temperatura wód podziemnych jest znacznie niższa – wynosi od 25 do 
50oC.   

Do produkcji biogazu można wykorzystywać odchody zwierzęce powstające na 
farmach zwierzęcych, przede wszystkim dużych. Najwięcej gmin z dużą liczbą zwierząt 
gospodarskich skupia się wokół największych miast województwa, czyli Szczecina 
i Koszalina. Najwięcej ferm z obsadą powyżej 40 DJP (umowna jednostka liczebności 
zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej 
krowie o masie 500 kg) jest zlokalizowanych w powiatach stargardzkim i sławieńskim 
(Jasiulewicz i Janiszewska, 2012). 

Znaczący potencjał biogazu towarzyszy zakładom przetwórstwa spożywczego, 
takim jak: cukrownie, gorzelnie, browary, ubojnie oraz zakłady przetwórstwa owocowo-
warzywnego. Lokalizacja biogazowni zależy więc od zagęszczenia na danym terenie 
określonych zakładów przetwórczych, a konkretnie od objętości wytwarzanych przez 
nie odpadów, dla których zalecana jest fermentacja metanowa. Na Pomorzu Zachodnim 
najwięcej tego typu odpadów wytwarzanych jest w północnych i zachodnich rejonach. 

Północno-zachodnią część województwa cechuje również największy udział 
powierzchniowy trwałych użytków zielonych. Ze względu na spadek pogłowia zwierząt 
występuje nadwyżka produkcyjna biomasy z łąk i pastwisk, której przeznaczenie może 
być zmienione z celów paszowych na energetyczne (Jusielewicz i Janiszewska, 2013). 
W biogazowniach można wykorzystywać również kiszonki zbożowe, zwłaszcza 
z kukurydzy.  
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20. PRZYCZYNY I SKUTKI NIEDOBORÓW WODY  
         ORAZ SEZONOWA ZMIENNOŚĆ ZASOBÓW  
         WODNYCH WE WŁASNYM REGIONIE  

 

 

WPROWADZENIE 
 

Zagadnienie umożliwia realizację punktów podstawy programowej liceum 
i technikum (zakres podstawowy): IV.1: „Uczeń wyjaśnia zróżnicowanie rodzajów 
i wielkości zasobów wód na Ziemi oraz we własnym regionie” oraz XIV.9: „Uczeń 
wyjaśnia przyczyny i skutki niedoboru wody w wybranych regionach Polski”. Poza tym 
realizowane są również punkty: I.3: „Uczeń czyta i interpretuje treści różnych map” oraz 
I.5: „Uczeń interpretuje dane liczbowe przedstawione w postaci tabel i wykresów” 
(https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Geografia). 

W związku ze wzrastającą liczbą ludności na świecie oraz dążeniem społeczeństw 
krajów rozwiniętych i rozwijających się do podniesienie komfortu życia (np. codzienne 
kąpiele, korzystanie z rekreacji w basenach, nawadnianie trawników, kwietników, 
parków, skwerów itp.), a także rozwojem przemysłu i produkcji energii elektrycznej 
systematycznie wzrasta zużycie wody w skali globu. Tymczasem zasoby wodne na kuli 
ziemskiej (łącznie z atmosferą) są stałe. Powstaje więc konieczność racjonalnego 
gospodarowania dostępnymi zasobami. Jest to możliwe. W Polsce radykalny spadek 
zużycia wody miał miejsce pod koniec XX wieku ze względu na transformację polityczną 
i gospodarczą kraju, w tym zamknięcie wielu (głównie nierentownych) obiektów 
przemysłu ciężkiego (w Polsce około 70% wody zużywa się do celów przemysłowych). 
Oszczędzanie wody, do którego poszczególne rodziny zostały zmobilizowane poprzez 
powszechne wprowadzenie liczników i podniesienie opłat za zużycie wody i usługi 
wodno-kanalizacyjne, spowodowało, że zużycie wody w gospodarstwach domowych 
zmalało z 68,9 m3 na jednego mieszkańca w 1990 roku do 32,2 m3 w 2016 roku (Thier, 
2018), a przecież nie oznacza to, że Polacy dwa razy rzadziej się myją albo dwa razy 
rzadziej korzystają z toalety. Bardzo ważna jest więc edukacja uczniów w zakresie 
możliwości oszczędzania wody, gdyż wiedza ta przynosi wymierne skutki. Przede 
wszystkim ważne jest oczyszczanie wody, tak aby po wykorzystaniu jej przez 
konsumenta (zakład przemysłowy, miasto) woda wróciła do rzeki mniej więcej w takim 
stanie, w jakim została z niej pobrana. Umożliwia to wykorzystanie tej samej wody przez 
konsumenta znajdującego się przy dalszym biegu rzeki (bliżej jej ujścia). Ważne jest 
również stosowanie zamkniętych obiegów wody w zakładach przemysłowych, 
uszczelnienie wodociągów i wprowadzanie technologii oszczędzających wodę 
w poszczególnych gałęziach przemysłu. Możemy również zmniejszyć zużycie wody do 
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celów komunalnych poprzez zainstalowanie np. spłuczki do toalety z funkcją kontroli 
objętości zużytej wody (przycisk stop). Przy okazji warto zwrócić uwagę uczniów na 
fakt, że zarówno do spłukiwania toalet, mycia podłóg czy samochodów, jak i do 
podlewania ogrodów zużywana jest woda z wodociągów, czyli pitna, bo przecież zakłady 
wodociągowe są zobowiązane dostarczać do naszych mieszkań wodę zdatną do picia! 
Jest to przecież woda oczyszczana i uzdatniana potężnym nakładem środków 
finansowych. Cenny skarb, którego w wielu miejscach na świecie bardzo brakuje. 
W niektórych krajach, zwłaszcza tych położonych w suchym klimacie, np. w Australii, do 
mycia samochodów czy podlewania ogrodów przydomowych obowiązkowo zużywa się 
tzw. wodę szarą, czyli taką, która już raz była do jakiegoś celu użyta ale może być 
wykorzystana powtórnie.  

Niedobory wody w naszej strefie klimatycznej występują przede wszystkim 
późnym latem i wczesną jesienią. Wówczas mogą występować niżówki, a więc obniżone 
przepływy rzeczne, które mogą skutkować niedoborem wody do celów przemysłowych 
czy rolniczych (zaspokojenie potrzeb komunalnych, czyli dostarczenie wody do 
mieszkań, jest zawsze priorytetem). Większe niedobory wody skutkują obniżeniem 
poziomu zwierciadła wody podziemnej, czyli górnej granicy warstwy wodonośnej, 
znajdującej się pod powierzchnią terenu. Jest to o tyle duży problem, że wody 
podziemnej uzupełniają się (wskutek opadów deszczu i roztopów śnieżnych) dużo 
wolniej i trudniej niż wody powierzchniowe, a wody podziemne, przefiltrowane przez 
wierzchnie warstwy skał i glebę, są wyższej jakości niż powierzchniowe i mogą być 
stosowane do celów komunalnych i w przemyśle spożywczym.  
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SCHEMAT PRZYKŁADOWYCH ZAJĘĆ 

 

Cel: Określenie wpływu sezonowej (zachodzącej w ciągu roku) zmienności sum 
opadów i temperatury powietrza na wielkość przepływów rzecznych. 

Materiał dydaktyczny: dane klimatologiczne i hydrologiczne – miesięczne wartości 
temperatury powietrza, sumy opadów oraz przepływów rzecznych. 

Dane dotyczące opadów i temperatury zostały zawarte w tabeli 1. Zostały wyliczone 
na podstawie pomiarów z lat 1981–2010. Obejmują 30 lat, gdyż tylko tak długi okres 
pomiarów umożliwia określenie cech klimatu. 

Tab. 1.  Średnie miesięczne wartości temperatury oraz miesięczne sumy opadów 
w wybranych miejscowościach Pomorza Zachodniego (1981–2010) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB 

 

 Uczniów można podzielić na grupy, każda z grup otrzymuje od nauczyciela dane 
z wybranej miejscowości i wykonuje dla niej klimatogram (wykres przedstawiający 
temperaturę powietrza oraz sumy opadów atmosferycznych). Ważne, aby każda grupa 
miała na wykresie taką samą skalę. Umożliwi to porównanie różnic w opadach 
(zmienność temperatury będzie na wszystkich stacjach pomiarowych bardzo podobna) 
między poszczególnymi miejscowościami. Warto np. zwrócić uwagę uczniów na 
mniejsze sumy opadów na Pobrzeżu Szczecińskim niż w obrębie pojezierzy należących 
do Pojezierza Pomorskiego. Wyższe sumy opadów na pojezierzach, zwłaszcza 
wyniesieniach, wiążą się z większą wysokością bezwzględną i względną.  

W celu wykonania wykresu z dwoma osiami Y w MS Excel (2010), należy 
zaznaczyć serię, która ma być opisana na dodatkowej, prawej osi Y. Klikając prawym  
przyciskiem myszy, wywołać polecenie Formatuj serię danych, następnie w zakładce 
Opcje serii wybrać Oś pomocnicza. Wybierając jeszcze raz jedną serię danych, możemy 
zmienić typ wykresu seryjnego tak, aby temperatura była przedstawiona za pomocą 
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II 0,4 34,6 0,7 33,3 0,8 38,4 0,4 38,0 0,1 31,1 0,1 46,1 0,9 33,3 0,9 31,3
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linii, a opady – słupków. Aby odpowiednio opisać wykres i osie, zaznaczamy wykres – 
pojawi się u góry ekranu napis na zielonym tle Narzędzia wykresów. Po wybraniu tego 
napisu pojawią się rysunki z różnymi formatami wykresów, wybieramy stosowny 
i wpisujemy w odpowiednie miejsca tytuły. Zakres wartości na osiach (np. na prawej osi 
Y: od 20 do 90 mm) zmieniamy, wybierając oś, którą chcemy modyfikować. Po kliknięciu 
prawego klawisza myszy, wybieramy polecenie Formatuj oś a następnie Opcje osi, 
zmieniamy wartości minimum i maksimum z Automatyczne na Stałe i wpisujemy 
odpowiednie wartości (wszyscy uczniowie wybierają jednakowe ze względu na 
możliwość porównania wykresów między sobą).  

Gdy brak czasu na lekcji uniemożliwia wykonanie wykresów przez uczniów, 
nauczyciel może rozdać uczniom wcześniej przygotowane na podstawie danych 
wykresy. Trzy z nich zostały na przedstawione na rysunku 1.  

 

 

 
 

Rys. 1.   Sumy opadów i temperatura powietrza w wybranych miejscowościach 
(1981–2010). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB. 
 

 

 Następnie należy przedstawić uczniom dane dotyczące średnich miesięcznych 
przepływów rzecznych (objętości wody przepływającej przez przekrój poprzeczny 
koryta rzeki na danym posterunku wodowskazowym w jednostce czasu, czyli w ciągu 
jednej sekundy) z tego samego okresu (lata 1981–2010). Dane zostały zawarte w tabeli 
2. Pochodzą z rzek, które w całości przepływają przez województwo 
zachodniopomorskie. Dzięki temu, że zasilane są na terenie Pomorza Zachodniego, 
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uniezależniamy zmienność przepływów rzecznych od klimatu obszarów położonych 
poza województwem. Gdybyśmy chcieli uzasadnić zmienność sezonową (zachodzącą 
w ciągu roku), np. Odry, musielibyśmy uwzględnić opady i temperaturę całego dorzecza 
Odry, przede wszystkim Sudetów i Pogórza Sudeckiego, które są głównym obszarem 
zasilania rzeki. 

 

Tab. 1.  Przepływy rzeczne 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB 

 

 Każda z grup powinna otrzymać dane z miejscowości położonej stosunkowo 
blisko miejsca, w którym analizowano temperaturę i sumy opadów. Przykładowo grupa 
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opisująca Resko powinna otrzymać wartości przepływów w Redze w Trzebiatowie, 
Szczecin – w Inie w Stargardzie lub w Goleniowie, Kołobrzeg – w Parsęcie lub 
w Bardach. Lokalizacja wykorzystanych w pracy punktów pomiarowych 
zaprezentowana została na rysunku 2. 

 

 

Rys. 2.  Lokalizacja punktów pomiarowych. 
Źródło: Świątek i Walczakiewicz, 2019 

 

Ze względu na różne wielkości zlewni poszczególnych rzek (obszary, z których 
wody spływają do danej rzeki) nie można zastosować jednakowej skali na osi Y. 
Przepływy rzeczne na poszczególnych wodowskazach (punktach pomiarowych) są 
bowiem bardzo zróżnicowane. Można uczniom rozdać gotowe wykresy (hydrogramy). 
Trzy z nich zaprezentowano na rysunku 3.  
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Rys. 3.  Średnie przepływy rzeczne w wybranych miejscowościach (1981–2010).  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IMGW-PIB 

 

 Porównując hydrogramy (rys. 3) z klimatogramami (rys. 1) uczniowie powinni 
wskazać, od czego zależy sezonowa zmienność przepływów rzecznych, czyli zmiany 
w objętości wody w rzece zachodzące w ciągu roku. Należy podkreślić wagę 
temperatury powietrza. Bardzo częstym błędem jest stwierdzanie, że im wyższe opady, 
tym większe przepływy wody w rzece. Nie jest to prawdą. Porównując rysunki 1 i 3, 
zauważymy, że latem sumy opadów są najwyższe, a przepływy najmniejsze. Wynika to 
ze zwiększonego parowania wody (wynikającego z wyższych temperatur) z powierzchni 
terenu – woda z powierzchni terenu (zlewni) wyparowuje, a nie spływa po powierzchni 
terenu do cieków. Nie infiltruje (nie wsiąka) również w podłoże, a więc jest mniejsza 
zasobność najpłytszych warstw wód podziemnych, które zasilają rzeki w okresach bez 
opadów. Zimą parowanie jest mniejsze więc więcej wody może odpłynąć do rzeki. 
Wynika to z równania bilansu wodnego: P = H+E, gdzie P oznacza sumę opadu, H – 
odpływ (powierzchniowy lub podziemny) a E – parowanie. Im większe parowanie, tym 
mniejszy odpływ. W Polsce wyparowuje z powierzchni terenu aż 69% wody opadowej. 
Zasoby wodne (ich miarą jest wartość odpływu) stanowi więc tylko to, co pozostaje. 
Warto zwrócić uwagę uczniów na większą zależność wielkości zasobów wodnych i ich 
zmienności sezonowej od temperatury powietrza niż objętości deszczu (czy śniegu) ze 
względu na większą zmienność temperatury w ciągu roku (duże różnice między latem 
a zimą) niż sum opadów – średnio, w poszczególnych miesiącach, są one zbliżone. Na 
Pomorzu niedobory zasobów wodnych zasadniczo są powodowane bardzo ciepłymi 
okresami letnimi. 

 Nie w całej Polsce uwarunkowania wielkości przepływów rzecznych są takie, jak 
na Pomorzu Zachodnim. Na obszarach o surowszych zimach, czyli przede wszystkim na 
terenach górskich, zimą występują niskie stany wody, co wynika z magazynowania 
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wody w pokrywie śnieżnej (woda jest „uwięziona” w śniegu i nie może zasilać rzek) oraz 
z przemarznięcia gruntu uniemożliwiającego zasilanie podziemne (grunt wskutek 
przemarznięcia jest nieprzepuszczalny). Na Pomorzu Zachodnim, zwłaszcza na 
pobrzeżach, mamy bardzo łagodne zimy, zazwyczaj z dodatnią temperaturą powietrza, 
co umożliwia całoroczne zasilanie rzek w wodę. Nie oznacza to, że rzeki nie są zasilane 
w ogóle w wyniku roztopów śnieżnych. Uczniowie mieszkający w Szczecinie, 
w Stargardzie czy np. w Kobylance rzeczywiście nieczęsto widują śnieg, ale w wyżej 
położonej części pojeziernej województwa, gdzie znajdują się główne obszary zasilania 
rzek opisanych w niniejszym opracowaniu, śniegu jest więcej i występuje on częściej, 
gdyż temperatury zimą są nieco niższe niż w zachodniej części województwa. W wyniku 
jego topnienia na przełomie zimy i wiosny następuje wzrost wielkości przepływów 
rzecznych, widocznych na rysunku 3. 

Reakcja wielkości na uwarunkowania meteorologiczne została przedstawiona na 
rysunku 4. Letnie i jesienne wysokie sumy opadów w 2017 roku spowodowały, że mimo 
iż już od lutego 2018 roku sumy opadów były bardzo niskie, to przepływy zaczęły być 
niskie dopiero od czerwca. Przyczyniły się do tego nie tylko same sumy opadów, lecz 
także ich typ – były to przede wszystkim opady o małym natężeniu, o czym mogą 
świadczyć wysokie wartości liczby dni z opadem. Taki opad został zretencjonowany 
przez zlewnie i przetrzymany w nich do następnego, suchego roku hydrologicznego. 
Mimo suszy atmosferycznej i glebowej w 2018 roku w województwie 
zachodniopomorskim przepływy rzeczne nie były rażąco niskie. W pierwszej połowie 
2018 roku przepływy rzeczne były nawet wyższe niż przeciętnie w latach 
hydrologicznych 1981–2010. Na rysunku 4 zostały zaprezentowane przepływy rzeczne 
w poszczególnych dniach roku hydrologicznego, który zaczął się 1 listopada 2017 roku, 
a skończył 31 października 2018 roku. 

 

 

Rys. 4.  Dobowe przepływy rzeczne na wybranych posterunkach wodowskazowych  
w województwie zachodniopomorskim w roku hydrologicznym 2018. 

Źródło: Świątek i Walczakiewicz, 2019. 
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Opady na początku drugiej dekady lipca 2018 roku były bardzo intensywne, więc 
nie wsiąknęły w podłoże, ale spłynęły bardzo szybko po powierzchni terenu do cieku, 
o czym świadczy nagły wzrost wartości przepływów w tym okresie. Zostało to 
przedstawione na rysunku 4. Opad ten nie zmniejszył zagrożenia suszą w 2018 roku na 
Pomorzu Zachodnim, ale został „stracony”, gdy odpłynął do rzek, a nimi – do morza. 
Intensywne opady są niekorzystne również ze względu na możliwość spowodowania 
wylania się wody z koryta rzeki i spowodowania powodzi. Dużo korzystniejsze dla 
zmniejszenia deficytów wody byłyby opady o małej intensywności, ale długotrwale, 
stopniowo wsiąkające w glebę i zwiększające jej wilgotność. Na Radwi, przepływającej 
przez bardzo urozmaicony topograficznie i stosunkowo wysoko wyniesiony obszar, 
przepływy w roku hydrologicznym 2018 były najbardziej wyrównane.    

Prezentując uczniom rysunek 4, warto zwrócić ich uwagę na wagę retencji. 
Retencja, inaczej – magazynowanie wody, to czasowe jej przetrzymanie na powierzchni 
lub pod powierzchnią terenu. Wodę retencjonują zbiorniki wodne, obszary podmokłe, 
zagłębienia bezodpływowe, lasy (zwłaszcza gęste, z dobrze wykształconym poszyciem 
i runem leśnym, jak najbardziej naturalne), a także gleba, śnieg, lód itp. Na Pomorzu 
Zachodnim jest wyjątkowo dużo jezior i obszarów podmokłych, a w obszarze o dużym 
urozmaiceniu terenu – licznych zagłębień bezodpływowych. Lesistość jest również 
większa niż średnia dla Polski. Wszystkie te elementy przetrzymują czasowo wodę 
i ułatwiają jej wchłanianie w podłoże (np. im gęstsza roślinność, tym więcej wody 
wsiąka w podłoże a mniej spływa po powierzchni) i spowalniają jej odpływ do rzeki. 
Dzięki dużej retencji woda z wilgotnego roku 2017 została „przechowana” na suchy rok 
2018, a to odsunęło w czasie problem suszy. 

W 2018 i 2019 roku na Pomorzu Zachodnim wskutek dużego parowania 
i jednocześnie słabego zasilania opadami deszczu lub roztopami śniegu pojawiły się 
niedobory wody do celów rolniczych. Monitorowaniem tego typu susz zajmuje się 
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG – 
PIB) w Puławach. Prowadzi on System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce. Wyniki 
monitoringu prezentowane są w postaci map na stronie internetowej: 
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/. Przykładowa mapa została zaprezentowana 
na rysunku 5. Warto, aby uczniowie zaznajomili się z bieżącymi lub archiwalnymi 
mapami za pomocą komputera lub smartfona. W tym celu należy wybrać z wykazu na 
prawo od mapy  okres, w którym wykonywane były pomiary niedoborów wody, 
a następnie z wykazu powyżej mapy – typ roślin uprawnych, których te niedobory 
dotyczyły (przykładowa zamieszczona mapa obrazuje niedobory wody dla drzew 
owocowych w okresie 1 VI–31 VII 2019 roku). Poszczególne typy, gatunki, a nawet 
odmiany roślin, mają różne zapotrzebowanie na wodę w różnych okresach, co wynika 
np. z długości cyklu wegetacyjnego danej rośliny. Zasadniczo w klimacie o łagodnych 
zimach (np. na Pomorzu Zachodnim) dobrym rozwiązaniem zapobiegającym 
niedoborowi wody do rozwoju roślin uprawnych jest uprawa odmian ozimych, które 
pobierają wilgoć z gleby w chłodnej, zimowej części roku, kiedy parowanie 
z powierzchni terenu jest małe, a więc wody w glebie jest więcej. 

 

 

 

    

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy/
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Rys. 5.   Strona Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
 

 Rysunek 6 przedstawia obszary występowania niedoborów wody do uprawy 
a) warzyw oraz b) zbóż jarych w okresie 21 maja–20 lipca 2019 roku.   
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a)   b)

 

Rys. 6.   Potencjalne zasięgi suszy; rok: 2019, okres: 21.V–20 VII   
a) warzywa gruntowe, b) zboża jare; skala barw jak na ryc. 5. 

Źródło: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapy. 
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