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Typy zespołów miejskich – klucz 

 

 
Pytanie 1: Wymień 3 przykłady aglomeracji monocentrycznych w Polsce wraz z 

najważniejszymi miejscowościami, które wchodzą w ich skład. 

Aglomeracja warszawska (Warszawa, Piastów, Pruszków, Piaseczno, Józefów, 

Otwock, Zielonka, Marki, Legionowo) aglomeracja krakowska (Kraków, Wieliczka, 

Skawina), aglomeracja łódzka (Łódź, Zgierz, Pabianice, Aleksandrów Łódzki, 

Konstantynów Łódzki) 

 

Pytanie 2: Wymień przykład aglomeracji policentrycznej (konurbacji) w Polsce wraz z 

najważniejszymi miejscowościami, które wchodzą w jej skład. 

Aglomeracja katowicka/konurbacja śląska/Górnośląski Okręg Przemysłowy 

(Katowice, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska, Mysłowice, 

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec) 

 

Pytanie 3: Na podstawie dostępnych źródeł wymień trzy metropolie o największej 

liczbie mieszkańców na świecie. 

Przykłady: Tokio, Delhi, Szanghaj, Seul, Czongquing, Meksyk, Nowy Jork, Sao Paulo 

 

Pytanie 4: Korzystając z wykresów liniowych prezentujących zmiany liczby 

mieszkańców miast, porównaj zmiany liczby ludności Londynu i Seulu po II wojnie 

światowej. Opisz różnice i podaj ich przyczyny. 

Liczba ludności Londynu nie zmieniała się znacząco – do roku 1970 nieznacznie 

spadała, aby następnie nieznacznie rosnąć. W przypadku Seulu mamy do czynienia 

z bardzo wyraźnym, skokowym wzrostem ludności (od nieco ponad miliona w 1950 

do ponad 10 milionów w 1990 roku). Szybki wzrost liczby mieszkańców zakończył się 

dopiero na przełomie wieków, aby następnie przerodzić się w powolny spadek. 

Tempo zmian wiąże się bezpośrednio ze zmianami przyrostu naturalnego tych miast. 
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Pytanie 5: Korzystając z informacji w oknie podręcznym oraz zobrazowania 

satelitarnego wyjaśnij różnice w liczbie mieszkańców miasta w granicach 

administracyjnych oraz całego zespołu miejskiego. 

Liczba ludności miasta w granicach administracyjnych jest wyraźnie niższa  

niż w przypadku całego zespołu miejskiego. Tak duże różnice w liczbie mieszkańców 

wynikają z bardzo dużej powierzchni zespołu miejskiego (ponad czterokrotnie 

większa niż miasta w granicach administracyjnych). Istotnie, większość terenów 

otaczających właściwe miasto stanowią obszary zurbanizowane. 

 

Pytanie 6: Podaj różnicę między megalopolis a aglomeracją policentryczną. 

Megalopolis tworzą duże miasta, pomiędzy którymi położone są obszary 

zurbanizowane, na które składają się mniejsze miejscowości. W przypadku 

aglomeracji policentrycznej mamy do czynienia wyłącznie z dużymi miastami, 

tworzącymi zwarty organizm miejski, których granice są praktycznie niezauważalne  

w terenie. 

 


