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Typy wsi w Polsce 

Poziom znajomości GIS: podstawowy 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją. 

Cel: Zapoznanie się z różnymi typami wsi w Polsce; wykształcenie umiejętności 

rozpoznawania typów wsi na podstawie zobrazowań satelitarnych. 

 
 

 

Wstęp 

Większość mieszkańców Polski zamieszkuje obszary miejskie (ok. 60%), jednak miast w 

naszym kraju jest zdecydowanie mniej niż wsi. Chociaż z pozoru mogą wydawać się 

do siebie podobne, to tak naprawdę nie znajdziemy dwóch identycznych obszarów 

wiejskich. 

Badacze zagadnień związanych z osadnictwem wydzielili 6 głównych typów wsi: 

- okolnicę; 

- owalnicę; 

- łańcuchówkę; 

- ulicówkę; 

- wielodrożnicę; 

- rzędówkę. 

Podczas dzisiejszej lekcji przyjrzymy się charakterystycznym cechom poszczególnych 

typów wsi i określimy jakie czynniki wpłynęły oraz wciąż wpływają na ich 

zróżnicowanie. 

 

1. Otwórz aplikację dostępną pod adresem https://arcg.is/0WnXKD w serwisie 

ArcGIS Online. 

 

2. Zapoznaj się z siedmioma pierwszymi slajdami, będącymi wstępem 

teoretycznym do lekcji (do slajdu „Rzędówka” włącznie). 

https://arcg.is/0WnXKD
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3. Po zapoznaniu się z częścią teoretyczną aplikacji, odpowiedz na pytania 

zamieszczone na sześciu ostatnich slajdach sprawdzających wiedzę w formie 

quizu (po slajdzie „Quiz”). 
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4. Na podstawie wiedzy zdobytej podczas lekcji odpowiedz na poniższe pytania: 

 

Pytanie 1: Czym różni się typ ulicówka od typu łańcuchówka? 

Pytanie 2: Czym różni się typ okolnica od typu owalnica? 

Pytanie 3: Czym różni się typ rzędówka od typu ulicówka? 

Pytanie 4: Jaki jest dominujący typ wsi w Twoim regionie? 

 

Największą wsią w Polsce są Kozy, położone w województwie śląskim. Według danych 

GUS na 2019 rok, zamieszkuje ją nieco ponad 13 tys. osób. Niektóre z miast 

powiatowych mają mniejszą liczbę mieszkańców, natomiast najmniejsze miasto w 

Polsce – Opatowiec – ma prawie 40 razy mniejszą liczbę mieszkańców niż Kozy! 


