
 

 

Tym razem witam Was geograficznie. 

Dziękuję za zainteresowanie materiałami, które Wam do tej pory przekazałem. 

Na razie nie dotarły do mnie Wasze uwagi i opinie dotyczące korzystania z platformy 

www.epodręczniki.pl 

Dzisiaj ostanie zagadnie z działu 3 „Ludność i urbanizacja w Polsce”. 

Samodzielnie zmierzycie się z nowymi pojęciami i zagadnieniami. Będziecie musieli sami 

przygotować sobie notatkę do zeszytu i samodzielnie zdecydować czy wykonacie zadania w 

zeszycie ćwiczeń. Liczę na Waszą dociekliwość i chęć zgłębiania problemów społecznych 

naszego państwa (dlaczego nie kraju???). 

Przygotowałem dla Was prezentację pt. „Urbanizacja i miasta w Polsce”. Najważniejsze 

informacje, które warto wykorzystać do napisania notatki w zeszycie zaznaczyłem kolorami. 

W prezentacji znajdują się dwa pytania problemowe, nad którymi powinniście się zastanowić. 

Ale bez pośpiechu, w przyszły wtorek dostarczę Wam kolejnych informacji. 

Prezentacja w PowerPoint będzie dostępna na mojej stronie www.dejnegaw.wordpress.com, 

a dzisiaj dołączę ją w formacie PDF. 

Broszę bardzo uważnie zapoznać się z materiałami. 

 

Pozdrawiam, 

Waldemar Dejnega 

 

http://www.epodręczniki.pl/
http://www.dejnegaw.wordpress.com/


URBANIZACJA I 
MIASTA W POLSCE



CO TO JEST URBANIZACJA?

• Urbanizacja – proces koncentracji ludności w punktach przestrzeni 
geograficznej, głównie na obszarach miejskich, określający także 
wzrost liczby ludności miejskiej i jej udziału w liczbie ludności danego 
obszaru, dzięki czynnikom społeczno-kulturowym, demograficznym i 
ekonomicznym. Urbanizacja oznacza także przestrzenny rozwój miast 
oraz zmianę stylu życia na miejski (Wikipedia). 

• Urbanizacja - proces przemian przestrzennych, ekonomicznych i 
społecznych prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich, w 
tym zwiększenia odsetka ludności pracującej poza rolnictwem i 
upowszechniania się tzw. miejskiego stylu życia (epodręczniki.pl).



CO TO JEST MIASTO?

• W Polsce za miasto uznaje się jednostkę osadniczą o zwartej, 
najczęściej wielopiętrowej zabudowie, pełniącą funkcje nierolnicze i 
mającą prawa miejskie (Planeta Nowa 7).

• Miasto (od prasł. město „miejsce”) – historycznie ukształtowana 
jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością 
zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza 
rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą miejski styl 
życia (Wikipedia). 



FUNKCJE MIASTA



ROZWÓJ MIAST W POLSCE

• WARSZAWA

• Początkowo jej rozwój był związany z handlem 
(położenie nad Wisłą, na skrzyżowaniu szlaków 
handlowych wiodących z północy na południe i ze 
wschodu na zachód).

• Od XVI wieku najważniejsza stała się funkcja 
administracyjna (stolica kraju).

• Współcześnie duże znaczenie dla rozwoju Warszawy 
mają także funkcje usługowe, handlowe oraz 
edukacyjno-naukowe. Mniejszą rolę odgrywa z kolei 
funkcja przemysłowa.



ROZWÓJ MIAST W 
POLSCE

• Kraków

• • Początkowy rozwój zawdzięcza funkcjom 
handlowym, administracyjnym (stolica kraju) oraz 
edukacyjno-naukowym (w XVI w. powstała tam 
pierwsza wyższa uczelnia w Polsce).

• • W późniejszym okresie nastąpił wzrost 
znaczenia funkcji przemysłowej (rozwój przemysłu 
ciężkiego).

• • Obecnie coraz ważniejsze stają się funkcje 
edukacyjno-naukowe oraz turystyczne i religijne 
(miasto stanowi centrum kultu Miłosierdzia 
Bożego).



ROZWÓJ MIAST W 
POLSCE

• Gdańsk

• • Początkowo rozwój miasta wiązał się z handlem. 
Wymianie handlowej z innymi krajami sprzyjało 
położenie na wybrzeżu Bałtyku, w pobliżu ujścia Wisły.

• • Wraz z upływem czasu coraz ważniejsza stawała się 
funkcja przemysłowa związana między innymi z 
rozwojem przemysłu stoczniowego i lokalizacją rafinerii 
ropy naftowej.

• • Obecnie bardzo istotna jest również funkcja 
edukacyjno-naukowa.



PROBLEM DO ROZWAŻENIA

Jakie są problemy życia w mieście?



POZIOM URBANIZACJI W POLSCE

Ile jest miast w Polsce?

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Polski są 944 miasta (Wikipedia).

Polskie miasta należą do następujących przedziałów wielkości pod względem 
liczby mieszkańców (według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 1 
stycznia 2019):

1 miasto powyżej 1 000 000: Warszawa;

4 miasta od 500 000 do 999 999: Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań;

6 miast od 250 000 do 499 999: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, 
Białystok, Katowice;



POZIOM URBANIZACJI W POLSCE

27 miast od 100 000 do 249 999: Gdynia, Częstochowa, Radom, Toruń, 
Sosnowiec, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona 
Góra, Rybnik, Ruda Śląska, Opole, Tychy, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, 
Elbląg, Płock, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz;

46 miast od 50 000 do 99 999 (największe w tym przedziale to Legnica, 
Grudziądz, Jaworzno, Słupsk);

93 miasta od 25 000 do 49 999;

225 miast od 10 000 do 24 999;

184 miasta od 5 000 do 9 999;

217 miast od 2 500 do 4 999;

133 miasta od 1 000 do 2 499;

8 miast poniżej 1 000.



POZIOM URBANIZACJI W POLSCE

Powszechnie stosowanym 
miernikiem urbanizacji jest 
wskaźnik urbanizacji. Wyraża on 
procentowy udział mieszkańców 
miast w ogólnej liczbie ludności 
danego kraju lub regionu. W 2016 
roku wartość wskaźnika 
urbanizacji w Polsce wynosiła 
około 60%. Na tle innych państw 
europejskich Polska jest krajem 
średnio zurbanizowanym.



Największe miasta 
w Polsce pod 
względem 
powierzchni.

L.p. Miasto Wielkość [km2]

1 Warszawa 517

2 Kraków 327

3 Szczecin 301

4 Łódź 293

5 Wrocław 293

6 Zielona Góra 278

7 Poznań 262

8 Gdańsk 262

9 Świnoujście 197

10 Dąbrowa Górnicza 189



AGLOMERACJE

Urbanizacja prowadzi do 
powstania aglomeracji. Są to 
zespoły blisko położonych miast. 
Wyróżnia się dwa typy aglomeracji 
- monocentryczną i 
policentryczną. Aglomeracja 
monocentryczną składa się z 
jednego dużego miasta i wielu 
mniejszych. 

Przykładem są aglomeracje: 
warszawska, łódzka, krakowska 
oraz wrocławska. Aglomerację 
policentryczną, czyli konurbację, 
tworzy wiele miast, wśród których 
nie ma jednego ośrodka 
dominującego. Przykładem jest 
konurbacja katowicka.



URBANIZACJA W 
PIGUŁCE

• Wskaźnik urbanizacji w 2016 r. (%): 60,2

• najwyższy: woj. śląskie (77,1)

• najniższy: woj. podkarpackie (41,3)

• Liczba miast w 2020 r.: 44

• największa: woj. wielkopolskie (112)

• najmniejsza: woj. świętokrzyskie (32)

• Największe miasto pod względem liczby ludności: Warszawa (1,73 
mln w 2018 r.)

• Najmniejsze miasto pod względem liczby ludności: Opatowiec (338 
osób w 2019 r.)



PROBLEM DO ROZWAŻENIA

Jak sądzisz, czy w Zielonej Górze w najbliższych 10 latach liczba 
mieszkańców będzie się zwiększała, czy zmniejszała?



„PLANET NOWA 7”, 
2020 R.

W.D.


	C:\Users\dejne\OneDrive\Pulpit\Z Nauczanie Z\ZADANIA DLA UCZNIÓW KORONAWIRUS\KLASA 7\Materiały geografia\geografia - klasa 7a - zestaw 4.pdf
	C:\Users\dejne\OneDrive\Pulpit\Z Nauczanie Z\ZADANIA DLA UCZNIÓW KORONAWIRUS\KLASA 7\Materiały geografia\Urbanizacja i miasta w Polsce.pdf

