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Województwo Mazowieckie

Województwo Mazowieckie-  jednostka podziału 
administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i 
ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej 
części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². 
Według danych z 30 czerwca 2018 r. miało 5,39 mln mieszkańców. 
Siedzibą władz województwa jest Warszawa.

Według danych z 30 czerwca 2014 r. 
województwo mazowieckie miało 5 
324 519 mieszkańców, co stanowiło 
13,7% ludności Polski. Mazowieckie 
jest województwem o największej 
liczbie ludności w Polsce.



Historia Mazowsza



Pierwotna nazwa tej krainy geograficznej brzmiała Mazow. 
Wzięła się ona  od nazwy osobowej Maz oznaczającej człowieka 
mieszkającego w błotach (umazanego) albo nazwę 
topograficzną  oznaczająca błotnisty kraj. Według polskiego 
językoznawcy- Mikołaja Rudnickiego nazwa regionu jest 
rezultatem kontaminacji dwóch następujących form językowych: 
Mazow i Mazosze (od słowa Mazoch, którym nazywano 
mieszkańców Mazowsza). Jest jeszcze kilka innych 

teorii na temat 
powstania nazwy 
Mazowsza, ale ta 
powyżej uważana jest 
oficjalnie za tą 
poprawną.



Jak wyglądało osadnictwo na Mazowszu?

Szacuje się, że w X wieku najczęściej zasiedlonymi obszarami Mazowsza były ziemie między Wkrą i Orzycem 
(tzw. Stare Mazowsze). Centralnym grodem tych ziem był Płock. Innymi miejscami gdzie ludzie chętnie się 
osiedlali były np: okolice  Łęczycy, Czerska, Wizny i Narwi. Archeolodzy na terenach województwa 
zaobserwowali bardzo ciekawe zjawisko, którym jest obrządek pogrzebowy w postaci grobów z kamiennymi 
obudowami, który to zwyczaj sięgał na wschód aż po Podlasie, gdzie zaobserwowano pozostałości 
„mazowieckiej” fali osiedleńczej (grody w Zbuczu, Klukowiczach i Zajączkach).

Brwinów to miasto w Polsce położone w województwie mazowieckim w powiecie 
Pruszkowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brwinów. Miasto wchodzi w skład 
aglomeracji Warszawskiej.  Razem z Podkową Leśną oraz Milanówkiem miasto jest 
częścią Trójmiasta Ogrodów. Na terenach obecnego Brwinowa życie ludzkie istniało już 
ok. 8000 lat p.n.e. Natrafiono tutaj na ślady jednego z największych w ówczesnej 
Europie ośrodków hutnictwa opartego o znaczne zasoby rudy darniowej. W 1845 roku 
przez Brwinów przejechał pierwszy pociąg kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Rozwój kolei 
ma znaczący punkt w historii miasta pod względem gospodarczym i społecznym. Już 
przed I wojną tereny miasta zamieszkiwało ponad 2 tys. mieszkańców. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hutnictwo


Mapy Mazowsza uporządkowane w 
kolejności chronologicznej.



Historyczny podział 
Mazowsza (XIII–XVIII w.)



Jasno różowe pole- 
Mazowsze pod 

rządami Miecława 
ok. 1047



Mazowsze w latach 
1313–1345 po 

śmierci Bolesława III



Mazowsze w latach 
1381–1426 po śmierci 

Siemowita III



Województwa z lat 
1975-1998 z granicą 

obecnego 
województwa 

Mazowieckiego



Granice Mazowsza 

Obszar Mazowsza do XVIII 
w. na tle współczesnego 

podziału administracyjnego 
Polski



Podział terytorialny 

Obszar Mazowsza w 1793 a 
współczesne województwo 
mazowieckie. Zaznaczono 

także: Kurpie, księstwa biskupie 
i Ordynacji Opinogórskiej



Geografia 



Położenie województwa 
Mazowieckiego na mapie 

Polski



Położenie administracyjne

Województwo jest położone w środkowo-wschodniej Polsce i graniczy z województwami:

● kujawsko-pomorskim na długości 187,4 km na północnym zachodzie
● lubelskim na długości 362,6 km na południowym wschodzie
● łódzkim na długości 314,4 km na południowym zachodzie
● podlaskim na długości 345,7 km na północnym wschodzie
● świętokrzyskim na długości 200,3 km na południu
● warmińsko-mazurskim na długości 210,9 km na północy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_podlaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie


Położenie matematyczno-geograficzne i 
rozciągłość

Współrzędne geograficzne skrajnych punktów:

★ północny: 53°28′55″ szer. geogr. pn – pn. narożnik działki ewidencyjnej nr 970 (powiat ostrołęcki),
★ południowy: 51°00′47″ szer. geogr. pd – pd.-zach. narożnik działki ewidencyjnej nr 309 (powiat lipski),
★ zachodni: 19°15′33″ dł. geogr. wsch. – zach. narożnik działki ewidencyjnej nr 44/1 (powiat gostyniński),
★ wschodni: 23°07′42″ dł. geogr. wsch – nurt Bugu we wsch. narożniku działki ewidencyjnej nr 1017 (powiat 

łosicki). 

W wymiarze północ-południe województwo rozciąga się na długości 274 km, co w mierze kątowej daje 2°28′08″. 
W wymiarze wschód-zachód rozciągłość województwa wynosi 265 km, to jest 3°52′09″.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szeroko%C5%9B%C4%87_geograficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ka_ewidencyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ostro%C5%82%C4%99cki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szeroko%C5%9B%C4%87_geograficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ka_ewidencyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lipski
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_geograficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ka_ewidencyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gostyni%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugo%C5%9B%C4%87_geograficzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bug
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ka_ewidencyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82osicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%82osicki


Położenie fizycznogeograficzne

Województwo położone jest w większości na obszarze Niżu Środkowoeuropejskiego, tylko jego niewielkie 
wschodnie fragmenty leżą na terenie Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego, a południowe na terenie Wyżyn 
Polskich. Obszar województwa zawiera się w 11 makroregionach fizycznogeograficznych i 34 mezoregionach.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_%C5%9Arodkowoeuropejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BC_Wschodnioba%C5%82tycko-Bia%C5%82oruski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyny_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyny_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski


Mapa fizyczna 
województwa 

Mazowieckiego



Ukształtowanie powierzchni

Niziny mazowieckie składają się z rozległych wysoczyzn, które oddzielone są dolinami dużych rzek. Pośrodku 
terytorium znajduje się kotlinowe obniżenie, Nizina Środkowo-mazowiecka, z Kotliną Warszawską w centrum. 
Spływają ku niej większe rzeki: Narew z Wkrą, Bugiem, Pilica, Bzura, Liwiec, Świder, a wody odprowadza na 
zachód Wisła. Najwyższym punktem jest wierzchołek Altany – 408 m n.p.m., na południowym skraju 
województwa, na krańcu Wyżyny Kieleckiej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_%C5%9Arodkowomazowiecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Warszawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wkra_(dop%C5%82yw_Narwi)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bug
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liwiec
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Awider(rzeka)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Altana_(wzg%C3%B3rze)


Gęstość zaludnienia w 
województwie 

mazowieckim terenów 
wiejskich w osobach na km² 
(w przekroju gminnym, stan 

1 stycznia 2007 roku)

Średnia gęstość zaludnienia w 
województwie mazowieckim 
wynosi 145,9 osób na km2 i jest 
większa od średniej krajowej, 
która wynosi 122 osoby na km2.





Administracja i polityka



Samorząd województwa

Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik 
Województwa Mazowieckiego, składający się z 51 
radnych. Siedzibą sejmiku województwa 
jest Warszawa. Sejmik wybiera organ wykonawczy 
samorządu, którym jest zarząd województwa, 
składający się z 5 członków z przewodniczącym 
mu marszałkiem.

W 2012 r. przeciętne zatrudnienie administracji 
samorządu wojewódzkiego wynosiło 2903 osoby.

Budżet województwa mazowieckiego w 2013 r. 
zamknął się dochodami w wysokości 2191,6 mln 
zł oraz wydatkami w wysokości 2164,7 mln zł. 
Zadłużenie samorządu na koniec 2013 r. 
wyniosło 1587,5 mln zł, co stanowiło 73,3% 
wysokości wykonywanych dochodów 
samorządu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejmik_Wojew%C3%B3dztwa_Mazowieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejmik_Wojew%C3%B3dztwa_Mazowieckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85d_wojew%C3%B3dztwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_wojew%C3%B3dztwa


Podział administracyjny

Województwo mazowieckie składa się z 37 powiatów i 5 miast na prawach 
powiatu. Powiaty dzielą się na 314 gmin – 35 miejskich, 53 miejsko-wiejskie i 
226 wiejskich.



Województwo mazowieckie – 
miasta w granicach 
administracyjnych



Mapa administracyjna 
województwa 

Mazowieckiego



Główny problem XXI w.
Czy w niedalekiej przyszłości będzie normą przychodzenie do szkoły w maseczce 
przeciw smogowej?



Co to PM2.5?

Co to PM10?
Norma wynosi od 0 do 100



PM 2.5 - czyli inaczej areozole atmosferyczne. Tego rodzaju pył jest uznawany za najgroźniejszy dla
zdrowia człowieka. Wszytko dlatego,że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostac
bezpośrednio do krwiobiegu.
TO WŁAŚNIE TEN RODZAJ PYŁU ZAWIESZONEGO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA:
· nasilenie astmy
· osłabienie czynności płuc
· nowotwory płuc, gardła i krtani
· zaburzenia rytmu serca
· zapalenie naczyć krwionośnych
· niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt
z pyłami w trakcie rozwoju płodowego
· miażdżycę
Pył zawieszony PM2.5 posiada odpowiednie normy, po których przekroczeniu ogłaszany jest alarm. W
związku z tym wielu osobom wydaje się, że zwykłe powietrze jest od niego wolne, jednak to nieprawda.
W Polsce za normę uważa się niestety stężenia dosyć wysokie, a w niektórych miejscach alarm nie jest
zbytnio nagłaśniany, bądź też ogłaszany tak często, że niewielu ludzi się tym przejmuje. (Średnie
dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to
10 mikrogramów na metr sześcienny - norma ustalona przez WHO).



· CZYM JEST PM 10?
PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10
mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, 
dioksyny
– jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie. (Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu 
wynosi
według WHO 50 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr 
sześcienny).
· CO POWODUJE TEN PYŁ?
Przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki 
kaszlu,
świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie 
oskrzeli. W
sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi 
zwiększając
ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie 
rakotwórczy. Jak
zatem widać, aerozole atmosferyczne tego typu są bardzo szkodliwe dla człowieka.



Wyróżnione miejscowości



Brwinów

Brwinów- miasto, w którym mieszkamy. 
Miasto w Polsce, w województwie 
mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brwinów, 
25 km od centrum Warszawy. Miasto wchodzi 
w skład aglomeracji warszawskiej.

Według danych z 1 stycznia 2018 
r. miasto liczyło 13 533 
mieszkańców, a jego powierzchnia 
10,06 km².









Warszawa

Warszawa, miasto stołeczne Warszawa – stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe miasto 
kraju, położone w jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, 
nad Wisłą. Powierzchnia miasta wynosi: 517,24 km² łącznie z Wisłą, a liczba ludności: ok. 1777 972 
mieszkańców( stan na 1 stycznia 2019).









Płock

Płock – miasto w Polsce, na prawach powiatu, położone na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, 
nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiat płockiego; historyczna 
stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079–1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji 
płockiej (1075), port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea. 
Polskie miasto-bohater (1921). Jego powierzchnia wynosi: 88,06 km², a liczba ludności 119 709.









Iłża
Iłża - miasto w południowej części województwa 
mazowieckiego, w powiecie radomskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Iłża. Położone na 
północnym krańcu Wyżyny Kieleckiej, historycznie 
w Małopolsce.

Powierzchnia miasta to 15,83 
km², a liczba ludności liczy 
sobie 4918 osób.

Na terenie miasta i gminy Iłża 
znajduje się 
podstrefa Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Starachowice, 
obejmująca obszar 9,2 ha i 
zagospodarowana w ponad 
8%.









Radom

Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, 
położone nad rzeką Mleczną, historycznie w Małopolsce. Według danych GUS z 31.12.2017 roku miasto 
zamieszkiwało 214 566 mieszkańców, co lokuje je na 14. pozycji w kraju pod względem liczby ludności. Jego 
powierzchnia wynosi 111,80 km².









Chorzele

Chorzele – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, 
siedziba gminy miejsko-wiejskiej Chorzele, nad Orzycem. W latach 
1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. ostrołęckiego. Miejscowość 
posiada 17,51 km² powierzchni i 3042 mieszkańców.









Siedlce

Siedlce – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce w województwie mazowieckim, na Podlasiu 
Południowym, pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, historycznie należało do ziemi 
łukowskiej (Małopolska). Pod względem liczby mieszkańców 46. miejsce w Polsce i 4. w województwie 
mazowieckim. Jego powierzchnia wynosi 31,86 km² , a liczba ludności  77 990 mieszkańców.









Podsumowanie





Nie zaobserwowaliśmy większej zależności pomiędzy czynnikami pogodowymi, takimi jak: 
temperatura, wilgotność i wiatr, a zanieczyszcza powietrza. Jednak w listopadzie 2019 nie 
zaobserwowaliśmy bardzo dużych skoków temperatur, przez większość miesiąca, 
temperatury były dodatnie. Widać jednak wyraźnie, że jakość powietrza w okresie jesienno - 
zimowym jest wyraźnie lepsza w dużych miastach. Wpływ na to ma sposób w jaki 
ogrzewamy mieszkania, stosunek władz do tego problemu. Tam, gdzie władze wprowadziły 
ścisłą kontrolę sposobów ogrzewania ( rodzaj paliwa, lepsze piece z filtrami), widać wyraźną 
poprawę jakości powietrza. Dobrym przykładem jest Kraków w którym wprowadzono 
kontrolę zanieczyszczeń za pomocą dronów. My, jako młodzi mieszkańcy Mazowsza 
uważamy, że władze powinny podjąć odpowiednie działania, w dbałości o nasze zdrowie i 
przyszłość. 


