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Temat: Turystyka w Polsce. 

Witam Was wszystkich na kolejnej lekcji z działu usługi. Obecnie jest to trudny temat, bo epidemia 

koronawirusa właśnie mocno uderzyła w turystykę. Odwołane wycieczki, wyjazdy do kin, galerii itp. infrastruktura 

turystyczna, czyli hotele, restauracje, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe… wszystko zamarło. Ludzie pracujący w 

tym sektorze gospodarki z dnia na dzień stracili pracę, a przez to  środki do życia. Miejmy nadzieję, że to niedługo 

choć w pewnym zakresie wróci do normy.  

Obejrzyjcie poniższą prezentację, a następnie wpiszcie do zeszytu przygotowaną notatkę. W trakcie 

oglądania zwróćcie uwagę na rodzaje turystyki, walory turystyczne różnych części Polski oraz miasta szczególnie 

słynące z rozwoju tej formy usług. 

https://prezi.com/v3rtqznngeha/turystyka-w-polsce/ 

Notatka do zeszytu 

Turystyka obejmuje różne formy spędzania wolnego czasu z dala od miejsca zamieszkania. Może ona trwać kilka dni, 

a nawet dłużej.  

Wyróżniamy turystykę: 

- wypoczynkową np. kolonia nad Bałtykiem 

- poznawczą np. wycieczka edukacyjna do Warszawy 

- religijną np. pielgrzymka do Częstochowy 

- biznesową np. wyjazd służbowy do Londynu 

- leczniczą np. pobyt w sanatorium w Krynicy Zdroju 

Turystyka nie może obejść się bez infrastruktury, czyli bazy noclegowej, gastronomicznej, komunikacji i 

różnorodnych obiektów rekreacji np. wyciągów  narciarskich, szlaków górskich. 

Podstawowe walory turystyczne: 

1. Pobrzeże: klify, plaże, ruchome wydmy, jeziora przybrzeżne, Bałtyk. Woliński PN 

2. Pojezierza: Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, w tym największe J. Śniardwy, rzeźba polodowcowa, szlaki 

kajakarskie np. rzeka Krytynia- szlak papieski Jana Pawła II, rozległe bory sosnowe, parki narodowe 

3. Niziny Środkowopolskie: Kotlina Warszawska, Nizina śląska, Polski PN 

4. Wyżyny: wąwozy lessowe na Lubelszczyźnie, krajobraz krasowy skał wapiennych na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej, gołoborza w  Górach Świętokrzyskich 

5. Kotliny Podkarpackie: Kotlina Sandomierska 

6. Góry: krajobraz wysokogórski Tatr, najwyższy szczyt Rysy, średnie góry Beskidy, Sudety  

7. Miasta wybitnie turystyczne: Gdańsk, Sopot, Warszawa, Toruń, Poznań, Lublin, Wrocław, Kraków, Zakopane  

 

(Notatka jest dla was, nie przysyłajcie jej do mnie na maila)  Pozdrawiam  

 

https://prezi.com/v3rtqznngeha/turystyka-w-polsce/

