
Kierunek: Gospodarka przestrzenna 

studia I stopnia 

 

Pytania  

1. Pojęcie i rodzaje regionów. Czynniki rozwoju regionalnego. Teoretyczne koncepcje 

rozwoju regionalnego 

2. Miasto i jego funkcje na tle bazy ekonomicznej. Dziedziny gospodarki miejskiej. 

Rynki lokalne jako czynniki rozwoju bazy ekonomicznej miast  

3. Zasoby przyrodnicze jako podstawa gospodarowania i wyznacznik rozwiązań 

przestrzennych. Przyrodnicze ograniczenia i bariery rozwoju społeczno-

gospodarczego  

4. Rozmieszczenie ludności z uwzględnieniem czynników je kształtujących. Ruch 

naturalny ludności i fazy rozwoju demograficznego. Współczesne teorie 

uwarunkowań procesów demograficznych  

5. Struktury demograficzne ludności. Proces starzenia się ludności i przeciętne 

trwanie życia. Struktura społeczno-zawodowa ludności oraz różne aspekty 

ruchliwości przestrzennej ludności  

6. Zjawisko depopulacji w miastach, regionach i kraju 

7. Formy osadnicze, ich geneza i typologia. Hierarchia układów osadniczych. 

Struktury funkcjonalne wiejskich i miejskich systemów osadniczych  

8. Uwarunkowania i skutki zróżnicowania społecznego obszarów. Nierówności 

społecznoprzestrzenne. Modele struktury społecznej miast  

9. Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski 

10. Tożsamości zbiorowe we współczesnym świecie. Pojęcie zbiorowości terytorialnych 

i społeczności lokalnych   

11. Istota samorządu  terytorialnego, zasady organizacji i funkcjonowania. Szczeble 

samorządu terytorialnego w Polsce  

12. Pojęcie i formy działalności gospodarczej. Podmioty działalności gospodarczej. 

Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej  

13. Pojęcia i definicje nieruchomości. Struktura zasobów nieruchomości. Rynek 

nieruchomości. Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami.   

14. Pojęcie i istota procesów globalizacji i metropolizacji, ich uwarunkowania  

i konsekwencje dla państw, regionów, miast i obszarów wiejskich.  

15. Pojęcie „miasta idealnego” w urbanistyce nowożytnej na wybranym przykładzie 

16. Na czym polega zasada subsydiarności w działaniu i zadaniach samorządu 

lokalnego 

17. Pojęcie, cele i zasady rozwoju zrównoważonego. Modele i wskaźniki rozwoju 

zrównoważonego 

18. Formy ochrony przyrody w Polsce na wybranym przykładzie 

19. Krajobraz kulturowy i jego znaczenie w kształtowaniu krajobrazu oraz planowaniu 

przestrzennym 

20. Współczesne problemy planistyczno-społeczne w rozwoju miast: gentryfikacja, 

suburbanizacja, problemy klimatyczne i środowiskowe 

21. Zasady projektowania miast przyjaznych mieszkańcom wg najnowszych trendów 

22. Scharakteryzuj symptomy i skutki chaosu przestrzennego w kontekście 

planowania lokalnego 

23. Formy ochrony prawnej zabytków w Polsce w aspekcie planistycznym  

i urbanistycznym  

24. Metody analizy przestrzennej: ocena rozmieszczenia obiektów, analiza powiązań, 

oddziaływania i interakcji w układach przestrzennych, klasyfikacja i typologia 

jednostek przestrzennych  

25. Metody i narzędzia geoinformacyjne, kartograficzne i teledetekcyjne oraz 

możliwości ich wykorzystania przy rozwiązywaniu problemów gospodarowania 

przestrzenią   

26. Pojęcie gospodarki przestrzennej oraz jej przedmiotu i podmiotów. Cele 

gospodarki przestrzennej i ich hierarchia. Teorie gospodarki przestrzennej  

27. Pojęcie ładu przestrzennego. Czynniki kształtujące ład przestrzenny  



28. Istota i cele polityki regionalnej. Instrumenty polityki regionalnej. Programowanie 

i zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną  

29. Planowanie przestrzenne i jego cechy. Modele planowania przestrzennego. System 

planowania przestrzennego w Polsce   

30. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jego 

funkcje i miejsce w systemie planistycznym. Uwarunkowania, zakres i procedura 

opracowania i uchwalenia  

31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jego funkcje i miejsce  

w systemie planistycznym. Forma i treść planu miejscowego. Procedura 

sporządzania planu miejscowego  

32. Wymagania dotyczące sytuowania budynków mieszkaniowych na działce 

33. Zasady planowania i projektowania przestrzeni publicznych na terenie miasta 

34. Kompozycja urbanistyczna i wnętrze urbanistyczne ‒ rodzaje i zasady 

kształtowania 

35. Typy zabudowy mieszkaniowej oraz typy bloków mieszkalnych 

36. Miejsce planowania specjalistycznego w systemie planowania przestrzennego 

37. Formy, zasady, metody i dokumenty planowania specjalistycznego   

38. Miejsce planowania strategicznego w polityce publicznej.  Uwarunkowania  

i metody planowania strategicznego.  Podstawowe dokumenty planowania 

strategicznego w różnych skalach przestrzennych 

39. Przestrzeń publiczna w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostki 

osadniczej. Współczesne podejścia do projektowania przestrzeni publicznych 

40. Strefy ochrony konserwatorskiej i charakterystyka obowiązujących w nich rygorów 

41. Zasady kształtowania zespołów urbanistycznych o różnym stopniu złożoności. 

Elementy kompozycji urbanistycznej. Współczesne prądy w projektowaniu 

urbanistycznym  

42. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Wycena 

nieruchomości. Budowa operatu szacunkowego 

43. Definicje i zakres badań fizjograficznych. Ogólne zasady sporządzania opracowań 

ekofizjograficznych. Metody waloryzacji komponentów środowiska przyrodniczego.  

44. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko: uwarunkowania prawne, zasady 

i procedury. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej znaczenie prawne  

i gospodarcze  

45. Charakterystyka działań konserwatorskich w obiektach zabytkowych: 

konserwacja, rewaloryzacja, rekonstrukcja 

46. Kompozycja urbanistyczna, wnętrze urbanistyczne ‒ rodzaje i zasady 

kształtowania 

47. Syndrom NIMBY na wybranym przykładzie 

48. Scharakteryzuj pojęcia kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego 

49. Problematyka wodna w dokumentach planistycznych. Główne założenia Ramowej 

Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Zakres planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy  

50. Scharakteryzuj wpływ zmian klimatycznych na proces planowania i 

funkcjonowanie aglomeracji miejskich  

51. Scharakteryzuj założenia dyrektywy Inspire oraz cechy Infrastruktury Danych 

Przestrzennych w kraju 


