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Typologia, klasyfikacja, regionalizacja w badaniach 
geograficznych

Typ – własność lub zespół własności jakimi powinien 
charakteryzować się obiekt by można było go uznać za 
odmienny w stosunku do innych 
typy wielkościowe, funkcjonalne miast, typy produkcji 
zwierzęcej, typy upraw

Typologia – procedura i efekt grupowania zbioru obiektów 
do wcześniej ustalonych typów. Nie musi być spełniony 
warunek zupełności i rozłączności, np. zróżnicowanie upraw 
w rolnictwie
Zupełność  - nie wszystkie elementy zbioru są brane pod 
uwagę
Rozłączność – brak nakładania się poszczególnych typów



Typologia, klasyfikacja, regionalizacja w badaniach 
geograficznych

Klasyfikacja – rodzaj grupowania w którym znane są 
wszystkie możliwe klasy, muszą być spełnione warunki 
zupełności i rozłączności np. PKB per capita w krajach UE.

Regionalizacja – procedura i efekt wydzielania regionów, czyli 
takie grupowanie jednostek przestrzennych, w którym 
jednostki należące do tej samej klasy sąsiadują ze sobą



PKB per capita – przykład klasyfikacji geograficznej
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Pogłowie bydła na 100 ha użytków rolnych –
przykład regionalizacji

na 100 ha użytków rolnych w szt.
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Metody ilościowe w badaniach demograficznych

Typologia ruchu ludności Webba
Metoda ta opisuje jednostkę administracyjną za pomocą 
dwóch zjawisk:
- salda ruchu naturalnego 
- salda migracji 



Typologia Webba



Typologia Webba

𝐴: −𝑥 < 𝑦

𝑥 − 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑦 − 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑛𝑦

𝐵: 𝑥 < 𝑦

𝐶: 𝑥 > 𝑦

𝐷: 𝑥 > −𝑦

𝐸: 𝑥 < −𝑦

𝐹: −𝑥 < −𝑦

𝐻: −𝑥 > 𝑦

𝐺: −𝑥 > −𝑦

𝑝𝑟𝑧𝑦𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑦 𝑢𝑏𝑦𝑡𝑒𝑘 𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧𝑦𝑤𝑖𝑠𝑡𝑦



Typologia Webba
Przykład

𝐶: 𝑥 > 𝑦

𝐷: 𝑥 > −𝑦

𝐺: −𝑥 > −𝑦

𝐻: −𝑥 > 𝑦

𝐹: −𝑥 < −𝑦



Procedura punktowa
Umożliwia szybki podział  zbioru jednostek przestrzennych na 
zbiory jednorodne

- zdefiniowanie zbioru danych
- Zdecydowanie czy cecha jest stymulantą czy destymulantą
- zamiana wielkości bezwzględnych na rangi zgodnie z 

zasadą wartość maksymalna równa 1, następne 
odpowiednio 2,3 …n, w przypadku wystąpienia kilku takich 
samych wartości rangi dodajemy i dzielimy przez tyle ile 
jest wielkości identycznych, kolejny obiekt ma rangę 
następną tj. taką jaką miałby gdyby występowały wielkości 
identyczne

- utworzenie kolumny sumy rang dla poszczególnych 
obiektów i podział wartości kolumny 



Procedura punktowa
Przykład. Utwórz ranking województw ze względu na 
wybrane cechy demograficzne stosując procedurę punkową



Procedura punktowa
Przykład. 

(3+4+5)/3=4

stymulanta destymulanta

(6+7+8+9+10+11)/6=8,5



Procedura punktowa
Przykład. 



Procedura punktowa
Przykład. 



PODOBIEŃSTWA STRUKTUR

Metoda stosowana gdy chcemy porównać więcej niż dwie 
struktury.

Wykorzystujemy formułę:

𝜇 𝑄𝑖 , 𝑄𝑟 =  𝑖=1
𝑚 𝑚𝑖𝑛 𝑞𝑖𝑗 , 𝑞𝑟𝑗 , (𝑖, 𝑟 = 1…𝑛, j=1…m)

Qi, Qr, - zmienne losowe posiadające jednakową jednostkę 
miary
qij, qrj, wskaźniki struktury w poszczególnych zbiorowościach

Powyższa miara podobieństwa przyjmuje wartości od 0 do 1, 
przy czym im wartość bliższa jedynki, tym podobieństwo 
struktur jest większe



PODOBIEŃSTWA STRUKTUR
Przykład
Określ strukturę wiekową ludności najbardziej podobną do 
struktury województwa lubelskiego
Dane wejściowe:



PODOBIEŃSTWA STRUKTUR
Przykład
Struktura wieku w województwach



PODOBIEŃSTWA STRUKTUR
Przykład
Porównanie parami struktur

Porównujemy wartości w kolumnach i wybieramy wartości 
niższe

Sumujemy wartości w otrzymanym wierszu i otrzymujemy 
wskaźnik podobieństwa struktury wiekowej ludności 
województw lubelskiego i łódzkiego
0,050+0,045+0,045+…+0,107=0,967



PODOBIEŃSTWA STRUKTUR
Przykład
Analogicznie postępujemy  z kolejnymi województwami i 
otrzymujemy wskaźniki podobieństwa woj. lubelskiego w 
stosunku do wszystkich
województw


