
Temat: TURYSTYKA W POLSCE 
 

Cele: 
 

1. Poznasz rodzaje turystyki wyróżnione ze względu na cel wyjazdu.  
 

2. Poznasz walory przyrodnicze i kulturowe Polski oraz swojego 
regionu.  

 
3.Dowiesz się, które obiekty w Polsce zostały wpisane na "Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO 
 



Przerysuj schemat do zeszytu   
 



Rodzaje turystyki ze względu na:  
 

                        CEL                   SPOSÓB  REALIZACJI 
 

 

 

       Wypoczynkowa                                                   Indywidualna  

        Poznawcza                                                                 Zbiorowa 
        Biznesowa 

       Lecznicza 

        Religijna 

                                                Zapisz w zeszycie  



  Rola turystyki w gospodarce 
 
• dynamicznie rozwijający się 

dział gospodarki 
• kilkanaście milinów turystów 

rocznie, którzy zostawiają  
swoje pieniądze 

• roczne zyski z turystyki to ok. 
10 mld $ 

• rozwój infrastruktury 
turystycznej, a co za tym idzie 
również zwiększenie liczby 
miejsc pracy. Przecież ktoś to 
musi zaprojektować, 
zbudować i obsługiwać. 

 

  Infrastruktura turystyczna 
 
• baza noclegowa 
• baza gastronomiczna 
• obiekty dodatkowe: sportowe  

i kultury (wyciągi narciarskie, 
baseny, parki rozrywki, muzea, 
wystawy)  

• szlaki (piesze, rowerowe, inne 
trasy) 

Przepisz  te informacje do zeszytu 



 
WALORY TURYSTYCZNE - element środowiska 

przyrodniczego lub kulturowego, który stanowi lub 
może stanowić cel ruchu turystycznego.  

 PRZYRODNICZE 

• roślinność, a zwłaszcza lasy wraz 
zamieszkującymi je zwierzętami; 

• wody – morza, jeziora, rzeki wraz 
z wodospadami i źródłami, tereny 
podmokłe, podziemne wody 
mineralne; 

• formy terenu, np. pasma 
i masywy górskie, szczyty, 
przełęcze, doliny, kotliny, wyżyny, 
wydmy, plaże; 

• formy skalne, np. głazy 
narzutowe, gołoborza, jaskinie, 
ostańce; 

• czyste powietrze, cisza i spokój. 
 

KULTUROWE 

• miasta o zabytkowej zabudowie, np. Kraków, 
Warszawa, Toruń, Wrocław, 
 

• pojedyncze obiekty zabytkowe o dużej, często 
międzynarodowej renomie, np. Kopalnia Soli w 
Wieliczce, były Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu, 
 

• muzea gromadzące wiele cennych eksponatów 
powiązanych ze sobą tematycznie, np. muzeum 
techniki, sztuki, literatury czy też archeologiczne, 
geologiczne, wojskowe; szczególnym rodzajem są 
regionalne muzea etnograficzne, których 
zabudowania oraz wiele eksponatów często znajduje 
się na wolnym powietrzu, tworząc skanseny, czyli 
rekonstrukcje dawnych osad; 
 

• miejsca kultu religijnego będące celem pielgrzymek, 
np. Klasztor Jasnogórski w Częstochowie, Katedra w 
Gnieźnie,  

 

Przepisz te informacje do zeszytu 
 

https://epodreczniki.pl/a/turystyczne-walory-polski/DdjTUXgS9#DdjTUXgS9_pl_main_concept_4


Zapraszam Was teraz na wirtualną 
wycieczkę po Polsce  

• Pod linkiem znajdziecie film pokazujący  
10 najpiękniejszych miejsc w naszym kraju   
https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q


Na następnych stronach obejrzysz 
zdjęcia z Polski od morza do gór  
pod linkiem: 

https://www.wirtualnykraj.pl  
znajdziesz portal wycieczek panoramicznych – zachęcam do zajrzenia 

https://www.wirtualnykraj.pl/
https://www.wirtualnykraj.pl/


MORZE BAŁTYCKE 
 



HEL 
 



TRÓJMIASTO 
 



SOPOCKIE MOLO 
 

 



RUCHOME WYDMY W SŁOWIŃSKIM 
Parku Narodowym 

 



POJEZIERZA 

 



Wigierski Park Narodowy 

 



Na nizinach: Warszawa, Poznań, 
Wrocław 



Ojcowski PN i Świętokrzyski PN 



GÓRY 

 



GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 

 



SUDETY 
 



PANORAMA TATR 

 



MORSKIE OKO 

 



DOLINA PIĘCIU STAWÓW 
 

 



PIENINY- TRZY KORONY 

 



PRZEŁOM DUNAJCA 
 



 
OBIEKTY NA LIŚCIE UNESCO 

Przepisz tę treść do zeszytu i wypisz nazwy obiektów 

• Obiekty najcenniejsze, wpisywane są na „Polskie 
obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO”.  
 
Obecnie jest ich już blisko 1070 na całym świecie, 
z czego  16 znajduje się w Polsce (15 dziedzictwa 
kulturowego oraz 1 dziedzictwa przyrodniczego). 
Na liście oczekujących na nominację znajduje się 
zaś 6 obiektów.  





CENTRUM KRAKOWA 

 



WIELICZKA- KOPALNIA SOLI 
 

 



OŚWIĘCIM- BRZEZINKA 

 



KALWARIA ZEBRZYDOWSKA 
 

 



STARÓWKA W ZAMOŚCIU 

 



Krzemionki Opatowskie 

krzemień pasiasty 



Starówka warszawska 

 



PUSZCZA BIAŁOWIESKA 

 



ŚREDNIOWIECZNY ZESPÓŁ MIEJSKI  
W TORUNIU 

 



ZAMEK KRZYŻACJI W MALBORKU 
  



PARK MUŻAKOWSKI 

 



HALA STULECIA we WROCŁAWIU 
 



SĘKOWA KOŚCIÓŁ 

 



 ŚWIĄTYNIE 

MIEJSCA PIELGRZYMEK i KULTU RELIGIJNEGO 
  

Jasna Góra, Licheń, Góra Św. Anny,  
Święta Góra Grabarka, Bohoniki 



Jasna Góra Licheń 

Góra Św. Anny 



Święta Góra Grabarka 

Bohoniki 



Dziękuję za uwagę 

• Przypominam o przepisaniu do zeszytu informacji 
z prezentacji (oznakowanych).  

• Do odesłania tylko przez zadania domowe: 
ćwiczenia znajdujące się pod linkiem –  
file:///C:/Users/Dell/Downloads/QR_2_Turystyka%20(1).pdf 

• Zamiast otwierania linku możesz wejść na stronę docwiczenia.pl   
i wpisując kod: N7DXYX   pobrać ćwiczenia.  
 

                                                 „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
Dla chętnych:  Opisz atrakcje i walory turystyczne regionu, w którym 
leży Zambrów.  Wyżej oceniane będą prezentacje. Termin wykonania  
2 tygodnie, odesłać będzie można w dodatkowym temacie.  
                                                                     

file:///C:/Users/Dell/Downloads/QR_2_Turystyka (1).pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/QR_2_Turystyka (1).pdf

