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Geografia z elementami geologii – ETAP I 

TEMAT ZADANIA (100 pkt) 

 

Opracowanie trasy 
NOWEGO ROWEROWEGO  
SZLAKU TURYSTYCZNEGO  

wyznaczonego w pobliżu miejsca zamieszkania. 

 

 

Zadanie OPRACOWAĆ według poniższych punktów, zachowując ich KOLEJNOŚĆ: 

 

1. Idea utworzenia szlaku, myśl przewodnia (4pkt) 

2. Logo trasy, nazwa szlaku (4pkt) 

3. Zasięg geograficzny (2pkt) 

4. Mapa topograficzna z zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej (nanieść wszystkie 

istotne elementy – np. legenda, skala - gwarantująca czytelność, punkty 

obserwacyjne, itp.), (8pkt)  

5. Długość trasy (kilometraż), (1pkt) 

6. Oznakowanie szlaku rowerowego (znaki, tablice informacyjne), (3pkt)  

7. Przeznaczenie, trudność trasy, sezonowość (3pkt) 

8. Szacowany czas przejazdu (3pkt) 

9. Dostępność (możliwość dojazdu do punktów: początkowego, pośrednich i 

końcowego), (3pkt) 

10. Powiązanie szklaku z istniejącą siecią szlaków (2pkt) 

11. Profil terenu wykreślony wzdłuż trasy na podstawie załączonej mapy topograficznej 

(10pkt) – skala pionowa, pozioma, naniesienie punktów, nazw miejscowości, … 

(papier milimetrowy lub program graficzny) - skala pionowa według uznania, 

gwarantująca czytelność, skala pozioma odpowiada skali mapy topograficznej 

12. Charakterystyka trasy(nawierzchnia, rodzaj drogi , natężenie ruch mechanicznego, …) 

(3pkt) 

13. Opis przebiegu trasy.  Warto zobaczyć … - np. walory krajoznawcze, przyrodnicze, 

kulturowe, estetyczne, zabytki, … (20pkt) 

14. Dokumentacja fotograficzna zebrana podczas gromadzenia materiałów do pracy 

(9pkt) 

15. Infrastruktura towarzysząca - stan zagospodarowania turystycznego (5pkt) 

16. Wady i zalety planowanego rowerowego szlaku turystycznego (10pkt)  

17. Szata graficzna pracy (10pkt).  

 

Wymagania ogólne: 

 

1. Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, adres 

zamieszkania, nazwę i adres szkoły 

2. Wydruk pracy musi być jednostronny, czcionka Times New Roman, 

wielkości 12 pkt, z zachowaniem odstępu 1,5 pkt , max. 8 stron + 

załączniki (mapy, zdjęcia, profil). Numeracja stron w prawym dolnym rogu (bez 

strony tytułowej), w nagłówku każdej strony umieścić temat oraz imię i nazwisko 

autora. 

3. Praca musi być zszyta – bindowanie, itp. 

4. Na końcu pracy umieścić spis literatury oraz innych źródeł informacji z 

których korzystał autor.  

 

Przykład: 

Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, s. 440. 

Sobczyk A., 2005. Formy wietrzenia granitu, Wszechświat, 106, 56-61. 


