
Temat: Polskie procesy urbanizacyjne na tle Europy. 

Obecnie w Polsce za miasto uważa się osiedle, któremu nadano prawa 

miejskie. Od 1 stycznia 2019 r. w Polsce są 944 miasta. – zaledwie 11 

spośród nich liczy ponad 300 tys. mieszkańców, a ponad 1 mln. ma tylko 

Warszawa.  

Urbanizacja to proces rozwoju i powstawania nowych miast. Miarą poziomu 

urbanizacji jest wskaźnik ( współczynnik) urbanizacji, czyli procentowy 

udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności - obecnie w miastach 

mieszka 61% ludności Polski.  Jeżeli dominuje jeden ośrodek miejski, to 

układ ten nazywa się aglomeracją monocentryczną. Przykładem takiej 

aglomeracji jest Warszawa- wokół miasta głównego rozwijają się mniejsze 

miasta, np. Otwock, Pruszków i Legionowo. Jeżeli istnieje wiele 

równorzędnych ośrodków miejskich, mówimy o konurbacji (aglomeracji 

policentrycznej)- przykładem konurbacji jest aglomeracja górnośląska.  

Najludniejsze polskie miasta (2019 r.)  to, np. Warszawa ( ponad 1,8 mln.) , 

Kraków ( ponad 780 tys.), Łódź ( ok. 680 tys.), Wrocław ( ok. 640 tys.), 

Poznań ( ponad 540 tys.),  Gdańsk ( ponad 470 tys.). 

Rozmieszczenie miast w naszym kraju jest równomierne. Największe miasta 

Polski są położone nad rzekami: Wisłą (np. Warszawa, Kraków), Odrą 

(Wrocław i Szczecin) oraz Wartą (Poznań). Również polskie wybrzeże jest 

atrakcyjne dla osadnictwa miejskiego, np. Szczecin, Trójmiast (Gdańsk, 

Gdynia, Sopot). Największa koncentracja dużych miast występuje na 

Wyżynie Śląskiej, w obrębie konurbacji górnośląskiej. W polskich miastach 

największe przeobrażenia zachodzą w śródmieściach oraz dawnych strefach 

przemysłowych- powstają tam m.in. biurowce, hotele, banki, galerie 

handlowe, natomiast na obrzeżach miast rozrastają się strefy podmiejskie- 

np. domy mieszkalne. 

W Europie największe miasta również rozwinęły się nad głównymi rzekami: 

nad Tamizą – Londyn, nad Sekwaną – Paryż, nad Dunajem – Wiedeń, 

Bratysława i Budapeszt, a nad Renem – Kolonia, Rotterdam. Większość 

miast Europy rozrastała się na nizinach, a szczególnie liczne i duże ośrodki 

powstały na wybrzeżach (Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, Barcelona, 

Rzym, Ateny).  

Zadanie  

Napisz co najmniej  6 plusów i 6 minusów życia w wielkim mieście. 

Komentarza; 

Obok  jest notatka lekcyjna do wydruku i wklejenia do zeszytu- należy 

również wykonać zadanie pisemnie w zeszycie przedmiotowym. 

Należy przeczytać tekst z podręcznika s. 118-  126 ( zwróć  szczególną 

uwagę na przyczyny rozwoju Warszawy i Krakowa). 

Niedługo pojawią się zadania na wsipnet.pl do zrobienia , tylko szybko 

zapiszcie się do klasy- szczegóły w komunikacie. 



 

 


