
                         DROGI UCZNIU KLASY 7!                                            03.06.2020r. 
Przypominam Ci, że powinieneś systematycznie odwiedzać stronę naszego ośrodka:    

  http://www.sosw.piotrkow.pl/ucze-sie-w-domu-t176/szkola-podstawowa-nr-17-t178 
 

Każdy temat (zwłaszcza z geografii), zawiera kartę pracy SPRAWDŹ SIĘ!  
Po zapoznaniu się z tematem lekcji, powinieneś sprawdzić swoją wiedzę, wypełniając w/w kartę.  

Abym mogła Cię ocenić, musisz ją przesłać na adres:              sp17soswpt@gmail.com 

Nie zapomnij  w tytule maila dopisać imię i nazwisko, klasa 7 oraz GEOGRAFIA. 

 
 

Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O atrakcyjności turystycznej wielu regionów w Polsce decydują ich walory przyrodnicze i kulturowe.  
Dodatkowo na plus na pewno działa dostępność komunikacyjna  

oraz rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna.  
Niektóre regiony naszego kraju tak jak Wybrzeże Bałtyku, Małopolska  

cieszą się dużą popularnością wśród urlopowiczów.  
 

Może Bałtyckie w okresie letnim przyciąga wielu turystów. Piaszczyste, w wielu miejscach szerokie plaże, 
wydmy i wznoszące się strome klify (do 90 m) zachęcają do zwiedzania i wypoczynku.  

Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy to miejsca warte zobaczenia.  
Wśród walorów przyrodniczych Wybrzeża Bałtyku należy również wymienić Mierzeję Helską i Mierzeję Wiślaną. 

Te piaszczyste formy odcinają płytkie wody Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego od otwartego morza. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Pomimo że średnie wartości temperatury powietrza na wybrzeżu są niższe niż w centralnej części kraju, 
a temperatura wód Bałtyku z reguły nie przekracza 20°C…  

wypoczynkowi nad morzem Bałtyckim sprzyja największe usłonecznienie w Polsce.  
Dodatkowym atutem jest fakt, że Wybrzeże Bałtyku posiada czystsze niż w wielu innych regionach 

i nasycone jodem powietrze. Jod wywiera korzystny wpływ na ludzki organizm,  
szczególnie na funkcjonowanie tarczycy. Z tego względu w nadmorskich miejscowościach,  

takich jak Kołobrzeg, Świnoujście czy Ustka, powstały cieszące się dużą popularnością uzdrowiska. 
 

Podczas pobytu nad Bałtykiem turyści mogą korzystać z różnych form wypoczynku:  
opalać się, pływać i uprawiać inne sporty wodne (windsurfing kitesurfing), mogą wędrować po lasach,  

biegać, jeździć na wycieczki rowerowe…  
Największy ruch turystyczny obserwuje się latem.  

Wiele osób przyjeżdża do nadmorskich miejscowości także ze względu na atrakcje kulturowe.  
Liczne zabytki, muzea oraz inne obiekty pełniąca funkcję kulturalne nieustannie przeciągają  

do Trójmiasta i Szczecina wiele osób. 
 

DZIEDZICTWO KULTUROWE MAŁOPOLSKI 
 

Drugim regionem cieszącymi się wyjątkowo popularnością wśród turystów jest Małopolska.  
O jej kulturowym i historycznym znaczeniu może świadczyć fakt, że znajduje się tam ponad 5000 zabytków. 

Prawdziwą perła architektoniczną tego regionu jest Kraków. Turyści mogą w nim podziwiać katedrę 
i Zamek Królewski na Wawelu, budynki i budowle rynku głównego oraz liczne kościoły i zabytkowe kamienice. 

Wyjątkową część Krakowa stanowi Kazimierz.  
W tej dzielnicy przez kilka wieków przenikały się elementy kultury żydowskiej i polskiej.  

Ze względu na dużą liczbę wydarzeń artystycznych i naukowych Kraków jest uznany przez wielu 
za kulturalną stolicą Polski. W okolicy Krakowa znajduje się wiele obiektów i szlaków turystycznych będących 

częścią dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Są to między innymi kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, 
zespół architektoniczny i krajobrazowe w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Szlak Architektury Drewnianej. 

Równie interesujący jest Szlak Rzemiosła Małopolski. Rzesze turystów decydują się na przyjazd do Małopolski 
także ze względu na Walory przyrodnicze: zróżnicowane pod względem wysokości i rzeźby pasmo górskie 

Karpat, w tym najwyższe góry w naszym kraju – Tatry. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUCH TURYSTYCZNY W POLSCE 
 

Wyjątkowe walory przyrodnicze wybrzeża Bałtyku 
 oraz  

bogactwo dziedzictwa kulturowego Małopolski 
sprawiają, że regiony te cieszą się  

ogromnym zainteresowaniem turystów.  
Występuje w nich najwyższy w Polsce wskaźnik 

intensywności ruchu turystycznego.  
 
 

Wskaźnik ten 
oznacza liczba 

osób, które 
skorzystały 
z noclegów, 

przypadających na 
100 mieszkańców  
danego obszaru.  

 
 

Tak duża popularność nadmorskich województw oraz 
województwa małopolskiego jest też ściśle związana z nieustannie 

rozwijającą się bazą noclegową oraz ze wzrostem jakości usług 
                                        hotelowych i gastronomicznych. 
 
                                                                         Zapraszam do karty SPRAWDŹ SIĘ  

                                        

Dobrego tygodnia  

Ewa Szkólnik 


