
 Poniższe ćwiczenia sprawdzą twoją wiedzę z tematu – Turystyka w Polsce 

Zapoznaj się z lekcją na platformie e - podręczniki oraz materiałem w podręczniku, następnie wykonaj 

zamieszczone poniżej ćwiczenia. Zapisuj swoje odpowiedzi. Powodzenia! 

1. Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz zdania zawierające prawdziwe 

informacje 

 Ze względu na sposób zorganizowania wyróżnia się turystykę indywidualną oraz 

zbiorową. 

 W Karpatach i Sudetach turyści goszczą przez cały rok. 

 Festiwal Filmów Fabularnych nie zalicza się do walorów kulturowych Polski. 

 Najwięcej obiektów z polskiej „Listy UNESCO” znajduje się w województwie 

dolnośląskim. 

 Obiekty gastronomiczne należą do infrastruktury turystycznej. 

 Dużą popularnością wśród turystów cieszą się polskie miasta, takie jak Warszawa, 

Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Toruń. 

 

2. Dopasuj do opisów celów wyjazdów turystycznych właściwy rodzaj turystyki wybrany 

spośród podanych. 

 

wypoczynkowa              religijna                   biznesowa                 lecznicza 

 

Wyjazd na targi sportów wodnych i żeglarstwa do Hamburga w celu nawiązania kontaktów 

handlowych……………………. 

 

Miesięczny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w Busku-Zdroju…………….………. 

 

Dwutygodniowy pobyt w pensjonacie w Sopocie…………………………………….. 

 

3. Podkreśl nazwy tych miast, w których znajdują się obiekty wpisane na „Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO”. 

Toruń    Sopot   Warszawa  Malbork 

Bydgoszcz   Wieliczka  Gdańsk  Kraków 

4. Przyporządkuj odpowiednie nazwy miejscowości opisom obiektów wpisanych na „Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO”. 

Zabytkowa kopalnia soli.. …………………………….. 

 

Manierystyczny zespół architektoniczny oraz park pielgrzymkowy……………………… 

 

Teren byłego obozu koncentracyjnego……………………………………… 

 

Jedna z najpotężniejszych twierdz gotyckich w Europie………………………… 

 

Jeden z drewnianych kościołów w południowej Małopolsce………………………… 

 

Dębno  Zamość Wieliczka Kalwaria Zebrzydowska Oświęcim Malbork 



5. Wstaw w odpowiednie miejsca poniższe określenia. 

 

Walory przyrodnicze 

 

Walory kulturowe 

 

 

 

 

 

A. miejsca kultu religijnego    B. parki narodowe   C. liczne jeziora 

D. zamki i pałace  E. występowanie wód leczniczych  F. zabytkowe kopalnie 

G . imprezy kulturalne 

 

6. Który obiekt na mapie obok został właściwie opisany. 

 

 1 - Stare Miasto w Zamościu 

 

 2 - Stare Miasto w Toruniu 

 

 3 - Kościół Pokoju w Jaworze 

 

 4 - Zabytkowa Kopalnia Srebra 

w Tarnowskich Górach 

 

 

 

 

7. Oznaczone na mapie cyframi 3, 4, 5 i 6 obiekty wpisane na „Listę światowego dziedzictwa 

UNESCO” to odpowiednio: 

 

 Park Mużakowski; Hala Stulecia; 

Stare Miasto w Toruniu; Puszcza Białowieska 

 

 Park Mużakowski; Kościół Pokoju 

w Świdnicy; Stare Miasto w Warszawie; Puszcza 

Białowieska 

 

 Park Mużakowski; Hala Stulecia; 

Stare Miasto w Warszawie; Puszcza Białowieska 

 

 Kościół Pokoju w Jaworze; Hala 

Stulecia; Stare Miasto w Warszawie; Puszcza 

Białowieska 

 



8. Połącz w pary ilustacje z ich podpisami 

 

 

 

9. Korzystając z danych na diagramie poniżej, oblicz, jaki odsetek stanowią w Polsce turyści 

z Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Wymień po trzy walory przyrodnicze i kulturowe powiatu, w którym mieszkasz.   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………  

Cerkiew  

w Owczarach 

Kościół  

w Binarowej 

Kalwaria 

Zebrzydowska 

Kościół Pokoju  

w Świdnicy 

 


