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1. DEFINICJA 

 

Mobilność w mieście to „przemieszczanie 

się ludzi i towarów w obrębie miasta 

między różnymi lokalizacjami”. 

Ludzie mogą podróżować różnymi 

środkami transportu i pieszo. 

 

Gdy miasta stają się coraz bardziej 

zaludnione, mobilność w miastach generuje 

więcej problemów. 

Jednym z problemów są korki, ponieważ 

mają one negatywny wpływ na 

mieszkańców i środowisko.  

  

 

 

 

Jak wyobrażasz sobie podróżowanie po miastach w przyszłości? 

Czy uważasz, że automatyczne samochody zmienią tradycyjne drogi? 

Co możemy zrobić, aby zmniejszyć wpływ zanieczyszczenia                                

w miastach? 
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2.  GŁÓWNE POJĘCIA 

Infrastruktura 

W miarę rozwoju miast ludzie 

muszą pokonywać większe 

odległości. Transport publiczny 

staje się szybszy, ale nadal 

używamy zbyt wielu prywatnych 

samochodów. 

Samochody powodują więcej korków i spowalniają transport, 

szczególnie na wąskich drogach i ulicach. Duże miasta, zwłaszcza 

centra miast, nie mają wystarczającej liczby miejsc parkingowych. 

Dlatego właściciele samochodów czasami źle parkują swoje 

samochody. 

Te czynniki pogarszają sytuację. Zobacz więcej na ten temat:  

https://www.youtube.com/watch?v=_HnLhmXSpUs 

 

Zarządzanie ruchem i bezpieczeństwo 

Wykorzystanie samochodów 

automatycznych i autonomicznych 

stopniowo wzrasta. Przynosi to nie 

tylko zalety, ale także problemy, 

które należy rozwiązać. 

Innym ważnym obszarem jest 

dostosowanie samochodów dla osób o specjalnych potrzebach. 

https://www.youtube.com/watch?v=_HnLhmXSpUs
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Te nowe trendy zmieniają sposób poruszania się ludzi. Zmiany 

obejmują regulację i porządek ruchu, wykorzystanie technologii i 

elementów bezpieczeństwa. Będzie to ważne w najbliższej 

przyszłości i zmieni charakter mobilności w mieście. 

Środowisko i zdrowie 

Zwiększona mobilność i tranzyt 

samochodów powodują hałas i 

zanieczyszczenie środowiska. 

Poza tym obywatele odczuwają stres, 

spędzając coraz więcej czasu w podróży. 

Z tego powodu poruszaj się pieszo, komunikacją miejską lub 

rowerem. To chroni nas przed oddychaniem szkodliwymi emisjami z 

samochodów. Wpływa także korzystnie na naszą gospodarkę, 

osobisty komfort i zdrowie. 
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3.  CO ROBIĆ A CZEGO UNIKAĆ 
 

 Nie bierz samochodu, jeśli możesz dotrzeć do celu 

pieszo 

 Nie parkuj źle samochodu, zwłaszcza w centrach miast 

 

 

 Zaplanuj trasę z wyprzedzeniem: zastanów się nad 

połączeniem transportu publicznego, samochodu i 

pójścia pieszo 

 Korzystaj z transportu publicznego, samochodów 

elektrycznych lub niezanieczyszczających alternatyw, 

takich jak rowery 

 Parkuj samochód poza centrum miasta i poruszaj się 

środkami transportu publicznego lub idź pieszo 

 Udostępnij samochód członkom rodziny, znajomym, 

kolegom 

 Dokonuj płatności tranzytowych za pomocą 

zbliżeniowych kart bankowych i urządzeń, aby 

zmniejszyć kolejki (= linie) 

 Prześlij wniosek do rady miasta z prośbą o wsparcie 

inteligentnej mobilności w twoim mieście poprzez: 

o Ankiety mające na celu poznanie rzeczywistych 

potrzeb obywateli w zakresie mobilności w mieście 

o Bezpłatny parking dla mieszkańców okolicy 

o Tworzenie węzłów mobilności na stacjach 

kolejowych, autobusowych lub stacjach metra, aby 

umożliwić ludziom przejście z transportu 

publicznego na rower lub wspólny samochód 

o Doradzanie optymalnych tras w celu ograniczenia 

korków za pomocą analizy danych 
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4.  DOBRE PRAKTYKI 

 

Assist-Mi 

Czasami udogodnienia nie są przygotowane dla 

osób o szczególnych potrzebach. W takim 

przypadku tacy ludzie potrzebują kogoś, aby im 

pomóc. Aplikacja Assist-Mi to bezpłatne 

narzędzie pomocy dla niepełnosprawnych 

użytkowników. 

Ta aplikacja, aktywna w Sunderland (Wielka Brytania), ma katalog 

dostawców usług, sklepów i innych obiektów. Zawiera także 

dodatkowy opis uzgodnień dotyczących dostępności i oferowanych 

usług. 

 

Bike_S (Szczeciński Rower Miejski) 

Jest to automatyczna wypożyczalnia rowerów w 

Szczecinie. Działa za pośrednictwem platformy 

Smart Digital. 

Ta usługa ma łatwą rejestrację. Możesz zapłacić 

to elektronicznie. Możesz natychmiast 

wypożyczyć rower i zwrócić go w dowolnym momencie w dowolnej 

stacji w mieście. 

Ta inicjatywa zachęca do zielonej mobilności i promuje zdrowy styl 

życia. 

http://www.assist-mi.com/
https://bikes-srm.pl/
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Sharing Cities “lighthouse” Lisboa 

Ten projekt rozwiązuje problemy miejskie z 

wykorzystaniem technologii. Promuje dzielenie się 

pojazdem, korzystanie z pojazdów elektrycznych i 

poprawę logistyki, na przykład zmniejszając liczbę 

konwencjonalnych samochodów dostawczych. 

Ten projekt został opracowany w Lizbonie w 

Portugalii. 

 

  

http://www.sharingcities.eu/sharingcities/city-profiles/lisbon
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5. AKTYWNOŚĆ ONLINE: “INTELIGENTNA 

MOBILNOŚĆ QUIZ” 

Uwaga dla ucznia: jak grać samodzielnie: 

- Twoja lista terminów będzie 

powoli wyświetlana, litera po literze, w odwrotnej 

kolejności alfabetycznej. 

- Odpowiedz na pytania: 

1. Jakie są wyrażenia?   

2. Co wyrażenia mają wspólnego? 

 

Uwaga dla nauczyciela: Jak grać w grupie: 

Podziel klasę na zespoły. 

Powoli pojawi się lista terminów, litera po literze, w 

odwrotnej kolejności alfabetycznej. 

Studenci powinni podnieść ręce, gdy tylko będą potrafili: 

• Określić, jakie są wyrażenia(1 punkt) 

• Określić, co mają wspólnego wszystkie wyrażenia (2 punkty) 

• Wyjaśnić, który z nich nie pasuje (3 punkty) 

Gdy tylko ręka zostanie podniesiona, nauczyciel „zatrzymuje zegar”, 

aby usłyszeć odpowiedź. Jeśli zespół odpowie niepoprawnie, 

zostaje zawieszony w dalszej grze i gra zostaje wznowiona. 

 Idź do: www.classtools.net/z-a/201907_Smart-Urban-Mobility--3RKBBb 

http://www.classtools.net/z-a/201907_Smart-Urban-Mobility--3RKBBb
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6. AKTYWNOŚĆ AUTOREFLEKSYJNA 

Wyobraź sobie, że rada miasta 

uruchomiła nową aplikację. Za jej 

pomocą możesz wysyłać swoje 

sugestie i proponować zmiany w 

różnych obszarach. 

Uważamy, że w naszym mieście jeździ zbyt wiele samochodów. 

Dlatego konieczne jest zaproponowanie rozwiązań. 

Aby to zrobić, najpierw zbierz dane:  

 Razem z kolegą z grupy idź na ulicę o dużym natężeniu ruchu. 

Ulica powinna mieć co najmniej dwa pasy ruchu w jednym 

kierunku. 

 Zrób zdjęcie, aby pokazać dużą liczbę samochodów 

poruszających się po tej ulicy 

 Przez 15 minut twój kolega z grupy policzy liczbę samochodów 

z jednym pasażerem. Jednocześnie ty policz liczbę 

samochodów z więcej niż jednym pasażerem 

Teraz zaprojektuj plakat proponujący zmniejszenie liczby 

samochodów w Twoim mieście: 

 zdjęcie i krótką wiadomość z prośbą o zmniejszenie ruchu 

samochodowego 

 Wyjaśnij korzyści 

 Dodaj następujące dane: dokładna lokalizacja, data i ramy 

czasowe, całkowita liczba samochodów w ruchu, liczba 

samochodów jednomiejscowych, autorzy badania (np. Student 

XXX, Grupa XXX). 
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7. WNIOSKI 

Według Komisji Europejskiej miasta liczą ponad 60% światowej 

populacji mieszkającej w miastach. Ludzie mieszkający w miastach 

muszą pokonywać duże odległości. Powoduje to ogromne ilości 

emisji dwutlenku węgla dziennie i problemy z zatłoczeniem. 

Istnieją alternatywy dla prywatnego 

samochodu: 

 transport publiczny 

 zielone pojazdy 

 dzielenie się samochodem 

 bardziej efektywne zarządzanie transportem przez rządy. 

Inteligentne technologie pomagają tworzyć środowisko miejskie 

czystszym i zdrowszym miejscem do życia. Sprawiają także, że 

miasta rozwijają się gospodarczo i zapewniają zatrudnienie. 
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8. ODNOŚNIKI 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en 

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-urban-mobility 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/ 

https://civitas.eu/document/european-urban-mobility-policy-context 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/urban-

mobility-at-a-tipping-point 

https://www.esmartcity.es/movilidad-urbana 

https://www.ocu.org/coches/coches/noticias/movilidad-

urbana#http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0675950.pdf 

http://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/mobilitat/mobilitat_urbana/ 

World Wildlife Fund: 

https://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/sustainable_mobility/ 

 European Environment Agency: https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-

emissions-from-passenger-transport/view 

 

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
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https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/
https://civitas.eu/document/european-urban-mobility-policy-context
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/urban-mobility-at-a-tipping-point
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/urban-mobility-at-a-tipping-point
https://www.esmartcity.es/movilidad-urbana
https://www.ocu.org/coches/coches/noticias/movilidad-urbana#http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0675950.pdf
https://www.ocu.org/coches/coches/noticias/movilidad-urbana#http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0675950.pdf
http://icaen.gencat.cat/es/energia/usos_energia/mobilitat/mobilitat_urbana/
https://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/sustainable_mobility/
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