
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGa, I TMa i I BSIa. 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 8 maja 2020 r. 

Dzisiaj test online - informacje na końcu konspektu - możecie zacząć od testu.  

+ nowy temat 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 129-137 (sporo rysunków). 

Zapiszcie notatkę w zeszycie (czyli to, co u mnie na czerwono lub w czerwonej ramce). 

Temat: Turystyka na świecie 

1. Turystyka – zjawisko przestrzenne polegające na wyjazdach poza miejsce stałego 

zamieszkania czasie urlopu, wakacji w dni świąteczne; w celach wypoczynkowych, 

krajoznawczych oraz dla uprawiania zamiłowań 

2. Wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego w mln 

1950 – 25,3  1960 – 69,3   1970 – 165,8  1980 – 278,1 

1990 – 439,5  2000 – 687,0    2010 – 935    2018 – 1,4 mld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplozja turystyczna (od 1950 r.)  

- wielkość międzynarodowego ruchu turystycznego w mln – prognozy (2020 r. – 1561 mln) 

3. Kraje najczęściej odwiedzane przez turystów w 2019 r. 

1. Francja - 90,2 mln  

2. Hiszpania - 83,8 mln 

3. Stany Zjednoczone - 78,7 mln 

4. Chiny - 67,5 mln 

5. Włochy - 64,6 mln 

6. Turcja - 52,5 mln 

7. Meksyk - 44,9 mln 

8. Tajlandia - 39,7 mln 

9. Niemcy - 39,4 mln 

10. Wielka Brytania - 36,9 mln 

11. Japonia - 32,1 mln 

12. Austria - 31,7 mln 

13. Grecja - 31,2 mln 

14. Malezja - 26,8 mln 

15. Rosja - 24,4 mln 

16. Portugalia - 24,3 mln 

17. Hongkong - 23,8 mln 

18. Kanada - 22,2 mln 

19. Polska - 21,4 mln 

20. Holandia - 20,2 mln 

 



Poniżej mapa 30 najczęściej odwiedzanych przez turystów krajów 2016 r. – Polska jest na miejscu ……. 

 

 

4. Turystyka przyjazdowa do Polski i turystyka Polaków – 2017 r. 

Szacunki Ministerstwa Sportu i Turystyki  

dotyczące turystyki zagranicznej oraz krajowej w Polsce w 2017 r. 

(dane mają uświadomić znaczenie branży turystycznej dla gospodarki) 

1. 83,8 mln – liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski; w tym 

18,3 mln – liczba przyjazdów turystów zagranicznych (min. 1 nocleg) 

2. 15,8 mld USD (59,4 mld zł) – łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej;  

w tym: 

8,7 mld USD (ok. 32,6 mld zł) – wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce  

7,1 mld USD (26,7 mld zł) – wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce 

3. 45,9 mln – podróży krajowych mieszkańców Polski; w tym 

28,0 mln – krajowych podróży krótkookresowych (weekendowych) 

17,9 mln – krajowych podróży długookresowych (urlopowo-wakacyjnych) 

4. 24,2 mld PLN – wydatki poniesione w związku z wyjazdami krajowymi mieszkańców Polski 

5. 12 mln – turystycznych podróży zagranicznych mieszkańców Polski 

 

Poniżej kilka zagadnień do samodzielnej analizy… 



          

    

Kierunki wyjazdów zagranicznych            Najczęściej odwiedzane 

turystycznych Polaków     województwa w Polsce 

Samodzielnie - przyjrzyjcie się: 

 najbardziej popularnym miejscom – podręcznik s. 135-135;  

 oraz skutkom rozwoju turystyki – podręcznik s. 136 

Polecam ciekawe, krótkie filmy na YT: 

1. 10 niesamowitych miejsc w POLSCE (11 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw1D9zkE3eg 

2. 10 Najpiękniejszych miejsc w Polsce (26 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q 

 

Wszyscy uczniowie, którzy nie przysłali mi do tej pory pracy domowej,  
muszą to zrobić do 15 maja. 

 

Prace na ocenę – propozycje tematów: 

Turystyka w województwie x, powiecie y, gminie z – do wyboru 

Szlak turystyczny …. – do wyboru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw1D9zkE3eg
https://www.youtube.com/watch?v=tgD_EVUuy9Q


To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za tydzień.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

Informacje do testu z geografii dla klas I TGa, I TMa i I BSIa: 

1. Test jest dostępny 8 maja w godzinach 12.00 – 17.00. 

2. Na rozwiązanie macie 30 min, tzn. że najpóźniej o 16.30 powinniście rozpocząć test, aby mieć 30 

min na jego wykonanie. 

3. Aby otrzymać dostęp do testu, należy skopiować link (poniżej) i wkleić go w przeglądarkę, następnie 

na stronie testu wpisać swój adres e-mail. Na pocztę przysłana zostanie wiadomość z kodem dostępu 

oraz linkiem – prościej skorzystać z linku – kliknięcie w niego spowoduje automatyczne 

przekierowanie na test. 

4. Przed rozpoczęciem należy wpisać dane: imię, nazwisko i klasę. 

5. Można odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności. 

6. Kółka przy odpowiedziach oznaczają jednokrotny wybór. 

7. Kwadraty oznaczają wybór wielokrotny. Uwaga – za złe wskazanie można tu otrzymać punkty 

ujemne. 

8. Nie można opuszczać testu – 2 próba wyjścia do innej strony spowoduje zakończenie testu.  

9. Uczeń ma możliwość jednokrotnego podejścia do sprawdzianu.  

Życzę powodzenia, Jolanta Mazurek. 

 

https://www.testportal.pl/test.html?t=ubqWg5h3Yw7v 
 

 

https://www.testportal.pl/test.html?t=ubqWg5h3Yw7v

