
Pytania egzaminacyjne /egzamin dyplomowy/ 
Kierunek „Gospodarka przestrzenna” 

studia I stopnia 
 
 

1. Omów podstawowe cele planowania przestrzennego. 
2. Omów korzyści skali i korzyści aglomeracji. 
3. Od jakich czynników zależy ranga ośrodka centralnego w ujęciu teorii ośrodków centralnych? 
4. Zdefiniuj pojęcie przestrzeni ekonomicznej. 
5. Jakie zasady i kierunki określają politykę ładu przestrzennego? 
6. Omów teorię lokalizacji sformułowaną przez Alfreda Webera. 
7. Jakiego rodzaju podsystemy wyróżniamy w systemach społeczno-ekonomicznych? 
8. Omów typowe sposoby pomiaru wielkości ekonomicznych. 
9. Jakie są zasady doboru cech do wielocechowych badań ekonomiczno-przestrzennych? 
10. Najczęściej stosowane metody standaryzacji cech. 
11. Czym jest diagram podobieństwa? 
12. Wskaż metody służące do wydzielania klas typologicznych w analizie ekonomiczno-

przestrzennej. 
13. Wskaż typowe metody analizy rozkładu przestrzennego. 
14. Omów koncepcję rdzeni i peryferii w układach regionalnych J. Friedmana. 
15. Omów tzw. reguła wielkości-kolejności miast (rank-size rule). 
16. Na czym polega proces suburbanizacji a na czym proces gentryfikacji? 
17. Omów model przejścia migracyjnego. 
18. Przedstaw koncepcję krzywej koncentracji Lorenza. 
19. Przestrzenie publiczne jako czynnik integracji miasta, budowania tożsamości i dumy jego 

mieszkańców. 
20. Konflikty społeczne w przestrzeni: syndrom NIMBY i jego źródła. 
21. Omów rodzaje użytkowników miasta. 
22. Omów pojęcie rozwoju lokalnego. 
23. Określ przestrzenne granice prawa własności do nieruchomości. 
24. Co to jest immisja i w jaki sposób są regulowane prawnie przejawy jej występowania? 
25. Wymień  wady i zalety polityki związanej z dostarczaniem lokali socjalnych. 
26. Omów różnice występujące pomiędzy wartością rynkową a wartością odtworzeniową. 
27. Przedstaw argumenty przemawiające za wprowadzeniem podatku od wartości nieruchomości. 
28. Czym różnią się pojęcia amortyzacja nieruchomości i zużycie nieruchomości? 
29. Czym jest Infrastruktura Danych Przestrzennych? Wymień jej podstawowe składniki? 
30. Czym są metadane? Jaką funkcję spełniają w praktyce podejmowania decyzji lokalizacyjnych? 
31. Omów podstawowe założenia Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)? 
32. Wymień różnice pomiędzy mapami rastrowymi a wektorowymi. 
33. Omów założenia budowania relacyjnej bazy danych? 
34. Wymień zagrożenia związane z fragmentaryzacją przestrzeni. 
35. Wymień części składowe infrastruktury. 
36. Czym jest macierz prawdopodobieństwa przejścia? Gdzie można ją wykorzystać? 
37. Na czym polega różnica w koncepcji zrównoważonego rozwoju a ekorozwoju? 
38. Co to jest Lokalna Agenda 21? 
39. Omów związki zasady likwidacji zanieczyszczeń u źródła z zasadą przezorności. 
40. Omów procedurę OOS i jej skuteczność jako instrumentu rozwiązywania lokalnych konfliktów 

ekologicznych. 
 
 


