
Geografia – klasa VII       Lekcja 17_25.05.2020 r. 

Temat lekcji: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. 

Po lekcji będziesz umiał/umiała: 

 Wymienid najważniejsze walory turystyczne województw pomorskiego i małopolskiego. 

 Wyjaśnid różnicę między walorami przyrodniczymi a walorami kulturowymi. 

 Wyróżnid na wybranych przykładach jaki wpływ na rozwój turystyki mają walory przyrodnicze i 

kulturowe danego obszaru. 

 Wymienid, które województwa i gminy są najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym i w 

których nocuje najwięcej urlopowiczów. 

 Zapisz w zeszycie temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki. 

 Lekcję dzisiejszą możesz obejrzed pod poniższym linkiem: 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,geografia-lekcja-2-17042020,47511078 

Obejrzyj ją dokładnie, ponieważ w pracy domowej (teście) znajdą się także pytania z 

problematyki poruszanej w tym nagraniu.  

 Na atrakcyjnośd turystyczną regionu składają się walory przyrodnicze i kulturowe tego 

obszaru. Znaczenie ma także infrastruktura turystyczna, czyli dostępnośd komunikacyjna, 

baza noclegowa i gastronomiczna. 

 Obejrzyj film dostępny pod poniższym linkiem i zastanów się czy Polska jest atrakcyjna 

turystycznie? 

https://www.youtube.com/watch?v=7rPyLiSwak8 

 Niektóre obszary Polski wyróżniają się dośd dużym nasileniem ruchu turystycznego. Są to 

m.in. tereny nadmorskie oraz Małopolska. 

 Zapoznaj się z walorami turystycznymi polskiego wybrzeża (str.190/191). Zwród uwagę na 

wykres słupkowy na str. 191 i zauważ, w których gminach udzielono najwięcej noclegów w 

lipcu i sierpniu 2016 roku? 

 O ile obszar wybrzeża jest atrakcyjny pod względem przyrodniczym, to Małopolska posiada 

zarówno wiele walorów przyrodniczych jak i kulturowych. Największy ruch turystyczny jest 

notowany w Tatrach i Krakowie. Zapoznaj się z walorami turystycznymi Małopolski (str. 

192/193). Zauważ, jak zmienia się liczba turystów krajowych i zagranicznych odwiedzających 

Kraków w latach 2004 – 2016? 

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,geografia-lekcja-2-17042020,47511078
https://www.youtube.com/watch?v=7rPyLiSwak8


 Na mapie (str. 193) zauważ, w których województwach Polski najwięcej turystów skorzystało 

z noclegów w 2015 roku? Jak, myślisz, z czego wynikają te różnice? 

 Pogrupuj obiekty turystyczne w woj. pomorskim i małopolskim posługując się poniższymi 

przykładami (sam musisz dopasowad obiekt do województwa). 

przełom Dunajca w Pieninach, molo w Sopocie, Słowioski Park Narodowy, Sukiennice, 

kopalnia soli w Bochni, Mierzeja Wiślana, Ojcowski Park Narodowy, Wolioski Park Narodowy, 

Morskie Oko 

 Pomimo tego, że Małopolska posiada tak wiele walorów przyrodniczych i kulturowych, 

przeznacza, podobnie jak inne regiony Polski, znaczne środki na promowanie swojego 

regionu, aby przyciągnąd jak największą ilośd turystów. Jeden z takich filmików promocyjnych 

można obejrzed korzystając z zamieszczonego linka. 

https://www.youtube.com/watch?v=QtpRW-AyiyU 

 Jak myślisz, dlaczego w województwie świętokrzyskim liczba turystów, którzy skorzystali z 

noclegów w 2015 r. była niska? 

 Zapisz w zeszycie: 

1. Liczne walory przyrodnicze, np. dostęp do Morza Bałtyckiego, piaszczyste plaże czy 

powietrze nasycone jodem, wpływają na rozwój turystyki w nadmorskich 

województwach (pomorskim i zachodniopomorskim). 

2. Popularnośd turystyczna Małopolski wiąże się przede wszystkim z walorami 

kulturowymi tego regionu, m.in. z dużą liczbą zabytków, muzeów i galerii oraz 

z odbywającymi się tam imprezami kulturalnymi. 

 

Praca domowa 

 Wypełnij test dostępny pod poniższym linkiem do jutra, to jest do 26.05.2020 r. Zrób 

to uważnie, ponieważ pierwsza próba będzie oceniana.  

https://forms.gle/RmPpVDHRZU8TKEf69 

 

 Jeśli czegoś nie rozumiesz, masz pytania – napisz – skontaktuję się z Tobą 

indywidualnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QtpRW-AyiyU
https://forms.gle/RmPpVDHRZU8TKEf69

