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Regionalne zróżnicowanie miast na świecie – klucz 
 
 
Pytanie 1. Czy różne rasy zamieszkują dzielnice w przypadkowych rejonach czy też 

grupują się w osiedlach? 

Grupują się w osiedlach (gettach) 

Pytanie 2. Jak nazywa się proces tworzenia osiedli, zamieszkanych przez potomków 

imigrantów różnych ras i narodowości, charakterystyczny dla wielkich miast 

amerykańskich? 

Gettoizacja 

Pytanie 3. Jak nazywa się typ dzielnicy, do której należy Manhattan? Czym się 

charakteryzuje ten typ? 

Jest to tzw. ‘city’; charakteryzuje się ono występowaniem gęstej, wysokiej zabudowy, 

przeważnie biurowej. 

Pytanie 4. Na podstawie slajdu wpisz właściwe określenia w luki: 

Miasta kolonialne Ameryki Łacińskiej, takie jak Meksyk, charakteryzują się 

regularnym przebiegiem ulic. Biorą one początek w centralnym placu - po dwie  

z każdego narożnika. Ulice są szerokie, co ułatwia) cyrkulację powietrza.  

Przy prostokątnym placu stoi ratusz, budynek sądu, pałac gubernatora  

i kościół.  

Gęstość zabudowy maleje wraz z oddalaniem się od centralnego placu. 

Pytanie 5. Wskaż jedno podobieństwo oraz jedną różnicę, jaką możesz zauważyć  

w wyglądzie miasta muzułmańskiego Azji i Afryki Północnej (Kair) oraz miast 

kolonialnych Ameryki Łacińskiej. 

Podobieństwo – gęsta, niska zabudowa 

Różnica – układ ulic (szerokie, proste, przecinające się pod kątem prostym w 

miastach kolonialnych Ameryki Łacińskiej; wąskie, kręte, tworzące chaotyczny układ 

w miastach muzułmańskich Afryki Północnej i Azji) 
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Pytanie 6. Która z dzielnic jest zamieszkana przez ludność pochodzenia europejskiego 

(potomków kolonizatorów) a która przez tubylczą ludność czarnoskórą? 

Westcliff – ludność pochodzenia europejskiego 

Soweto – ludność tubylcza 

Pytanie 7. Jak nazywa się system segregacji rasowej, panujący w Afryce Południowej 

aż do lat 90. ubiegłego wieku? 

apartheid 

Pytanie 8. Czym charakteryzowały się osiedla z wielkiej płyty? W jakich państwach 

oprócz Polski powstawały? Podaj przykład innych osiedli w Polsce, będących 

przykładami budownictwa „wielkopłytowego”. 

Osiedla z wielkiej płyty były projektowane jako zespół podobnych do siebie 

wielopiętrowych budynków wielorodzinnych. Były one często wysokie lub długie, 

tak, aby mogło w nim zamieszkać jak najwięcej rodzin. Często brakowało w nich 

terenów zielonych i punktów usługowych, bądź też tworzono je w późniejszych 

latach. 

Oprócz Polski, osiedla z wielkiej płyty powstawały praktycznie we wszystkich 

państwach byłego bloku państw komunistycznych, na wschód od żelaznej kurtyny 

(ZSRR, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Węgry, Czechosłowacja, NRD). 

Przykłady osiedli: Barbican (Wrocław), os. Zaspa, os. Przymorze (Gdańsk), os. 

Słowackiego (Lublin), Kurdwanów (Kraków), os. Tysiąclecia (Katowice), Śródmiejska 

Dzielnica Mieszkaniowa (Łódź) 


