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Czym jest region?
Region to obszar większy niż powiat, 

miasto czy wieś, z którym jesteśmy 

emocjonalnie związani, różniący się 

od innych części kraju warunkami 

przyrodniczymi, kulturą czy 

gospodarką.

W Polsce regiony najczęściej 

kojarzone są województwami, co nie 

zawsze zgodne jest z granicami 

ukształtowanymi przez historię. 

Dlatego ważne jest podczas 

opisywania regionu określenie jego 

granic I położenia.



Źródła informacji
o regionie

Źródła informacji pozwalają na lepsze poznanie 

własnego regionu. To właśnie dzięki nim można 

scharakteryzować jego środowisko geograficzne 

oraz dowiedzieć się jakie wydarzenia historyczne 

wystąpiły w Twoim regionie.

Rodzaje źródeł:

 Obserwacje terenowe I wywiady,

 Atlas geograficzny I mapy tematyczne,

 Podręczniki, roczniki statystyczne,

 Internet,



Obserwacje terenowe i wywiady

Dzięki obserwacjom terenowym 

samodzielnie zdobywa się wiedzę. W ten 

sposób można określić:

 ukształtowanie powierzchni (tereny 

nizinne, wyżynne czy górskie),

 sposób powstawania danego miejsca, 

np. jezioro może być polodowcowe a 

pagórek powstał w wyniku pozostawania 

osadów po wycofaniu się lądolodu,

Przeprowadzone wywiady z członkami rodziny 

lub historykami dostarczą wiedzy na temat:

 wyglądu miejsca wiele lat temu,

 osób, które zamieszkiwały dany teren 

(mniejszość narodowa, grypa etniczna),

 rozwoju społeczno - gospodarczego regionu,



Atlas 
geograficzny

oraz mapy
tematyczne

Szczegółowe mapy umożliwią opisanie położenia geograficznego 

swojego regionu. W zależności od rodzaju mapy, otrzymamy inne 

informacje.

 mapa administracyjna – przebieg granic województwa,

 mapa krajobrazowa i fizycznogeograficzna - ukształtowanie 

powierzchni terenu regionu,

 mapa transportowa - sieć dróg I linii kolejowych,

Informacje te dostępne są w atlasach geograficznych. Oczywiście im 

więcej rodzajów map w atlasie, tym więcej można odszukać informacji.

Szczegółowe mapy regonu najczęściej drukowane są w postaci 

przewodników, które można zdobyć w urzędzie marszałkowskim 

województwa, urzędach miast oraz biurach informacji turystycznych.



Podręczniki, roczniki statystyczne oraz Internet

Ważne informacje na temat regionu można znaleźć w podręcznikach oraz źródłach 

internetowych. Pozwalają one na opisanie pewnych cech przyrodniczych, np. klimat, wody, 

gleby, surowce mineralne, rodzaje skał, flora I fauna regionu oraz formy ochrony przyrody.

Roczniki statystyczne dostarczą wiedzy dotyczącej:

 ilości osób żyjących w regionie,

 struktury wieku i płci,

 struktury narodowościowej, etnicznej i wyznaniowej,

 struktury zatrudnienia,

 głównych kierunków produkcji rolnej i przemysłowej,

 walorów turystycznych regionu.



Dokonując opisu swojego regionu należy pamiętać o uwzględnieniu trzech podstawowych 
elementów:

Cechy przyrodnicze:

• położenie geograficzne,

• ukształtowanie powierzchni,

• klimat i wody,

• skały i surowce mineralne,

• gleby,

• roślinność i zwierzęta,

• główne elementy dziedzictwa 

przyrodniczego (parki 

ochrony, rezerwaty, itp.,)

Cechy społeczno -

kulturowe:

• liczba ludności i jej zmiany,

• struktura demograficzna (płci, 

wieku) i kierunki migracji,

• struktura narodowościowa i 

etniczna,

• struktura wyznaniowa,

• sieć osadnicza (układ i wielkość 

miast, osadnictwo wiejskie) 

procesy urbanizacyjne,

• dziedzictwo kulturowe (zabytki, 

tradycje)

Cechy

gospodarcze:

• struktura zatrudnienia (trzy sektory 

gospodarki),

• rolnictwo (kierunki upraw i 

hodowli),

• przemysł (główne zakłady 

przemysłowe),

• usługi (najważniejsze dla 

mieszkańców i przedsiębiorstw),

• główne szlaki transportowe,



Notatka do zeszytu:

1. Region to obszar większy niż powiat, miasto czy wieś, z którym jesteśmy emocjonalnie związani, 

różniący się od innych części kraju warunkami przyrodniczymi, kulturą czy gospodarką. 

Podczas opisywania ważne jest określenie granic i położenia regionu.

2. Źródła informacji o regionie:

• Obserwacje terenowe I wywiady,

• Atlas geograficzny I mapy tematyczne,

• Podręczniki, roczniki statystyczne,

• Internet,

3. Najważniejsze elementy charakterystyki regionu:

•cechy przyrodnicze.

•cechy społeczno - kulturowe,

•cechy gospodarcze.



Zadanie domowe:

Korzystając z dostępnych Ci źródeł wiedzy, przygotuj zadanie 1 lub 2 lub 3 str. 202 w podręczniku (do 

wyboru ):

1. Prezentacja (multimedialna, plakat, inne) przedstawiająca dwa przykłady osiągnięć Polaków 

związanych z Twoim regionem w różnych dziedzinach życia społeczno -gospodarczego.

2. Prezentacja lub plakat (forma do wyboru) dotyczącą regionu, w którym mieszkasz. Przedstaw jego 

cechy przyrodnicze, społeczno - kulturowe I gospodarcze (możesz wybrać tylko niektóre elementy).

3. Przygotuj plan dwudniowej wycieczki krajoznawczej po Twoim regionie (bez noclegów i kosztorysu). 

Opisz krótko największe atrakcje turystyczne .

Zadanie proszę przesłać do 5.06.2020r. na adres wisniewska.monika@sp3.edu.pl

mailto:wisniewska.monika@sp3.edu.pl


Gdzie szukać informacji:

https://grudziadz.pl/

http://www.it.gdz.pl/

https://www.powiatgrudziadzki.pl/16,charakterystyka-powiatu

https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/grudziadz-0
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32276-gory-losiowe-powolujemy-nowy-park-

krajobrazowy

https://grudziadz.ug.gov.pl/artykul/49/21/dane-statystyczne

https://www.polskieszlaki.pl/grudziadz.html

To tylko niektóre przydatne strony.

https://grudziadz.pl/
http://www.it.gdz.pl/
https://www.powiatgrudziadzki.pl/16,charakterystyka-powiatu
https://kujawsko-pomorskie.travel/pl/content/grudziadz-0
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32276-gory-losiowe-powolujemy-nowy-park-krajobrazowy
https://grudziadz.ug.gov.pl/artykul/49/21/dane-statystyczne
https://www.polskieszlaki.pl/grudziadz.html

