
Geografia 

Witam Was serdecznie! 

Przypomnę, że na ostatniej lekcji omawialiśmy turystykę w Polsce. 

Przypomnij sobie: 

- czym jest turystyka, 

- jakie są cele wyjazdów turystycznych, 

- co to są walory przyrodnicze i kulturowe, 

- zapamiętaj 3 obiekty w Polsce wpisane na listę UNESCO?           ZROBIONE??? 

Na dzisiejszej lekcji poznamy wspólnie jak walory przyrodnicze i kulturowe wpływają na rozwój turystyki na 

przykładzie dwóch województw w Polsce: małopolskiego i pomorskiego. 

 

I. Wskaż na mapie województw ( tylna okładka podręcznika) 

- województwo pomorskie i miasto Gdańsk 

- województwo małopolskie i miasto Kraków. 

PRZYJRZYJ SIĘ DOKŁADNIE POŁOŻENIU OBU TYCH WOJEWÓDZTW. 

II. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat lekcji. 

TEMAT: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.                                      31.03.2020 

 

III. Przerysuj do zeszytu tabelkę, a następnie odpowiednio ją uzupełnij wyrażeniami z ramki [ramki nie przerysowuj 

do zeszytu]. Pomocny podręcznik, strona 190-193 (tekst i zdjęcia). 

 

walory turystyczne 

województwo pomorskie województwo małopolskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zamek Królewski na Wawelu;     strome wybrzeże-klify;    wydmy w Słowińskim Parku Narodowym;   

 Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce;        szerokie, piaszczyste plaże;    jezioro Łebsko ;   

    Szlak Architektury Drewnianej;    Kościół Mariacki i Sukiennice;     nasycone jodem powietrze   

 

Zaznaczone kolorem żółtym obiekty –odszukaj na fizycznej mapie Polski (wkłada z tyłu podręcznika). 

IV. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 

o ćwiczenie 3A na stronie 117, 

o ćwiczenie 6 na stronie 120 

Spróbuj, to proste! 

 

KOLEJNA LEKCJA – czwartek      02.04.2020 

 Wiesz już, że turystyka należy do sektora usług. Teraz kolej na handel i poznanie podstawowych pojęć z nim 

związanych.  

I. Zapisz w zeszycie przedmiotowym z geografii temat lekcji oraz notatkę: 

TEMAT: Handel.                                                                                                                            02.04.2020 

 



1. Ważne pojęcia: 

- eksport-sprzedaż produktów za granicę, 

- import- zakup towarów wyprodukowanych w innym kraju. 

2. Głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy. 

3. Do najważniejszych polskich artykułów eksportowanych należą: samochody osobowe, autobusy, pojazdy szynowe, 

jachty, silniki spalinowe, sprzęt AGD i RTV, meble, okna, drzwi. 

4. Polska importuje głównie ropę naftową i gaz ziemny, urządzenia elektroniczne (komputery, tablety, smartfony) 

oraz owoce, odzież i lekarstwa. 

II. Przyjrzyj się zdjęciom zamieszczonym w podręczniku na strona: 136, 137, 160. 

 

 

                                                                                      Pozdrawiam Was i udanego weekendu! 


