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Turystyka w Polsce – klucz 

 

Pytanie 1. Jaką metodą zaprezentowano liczbę udzielonych noclegów na 1000 

mieszkańców oraz stopień wykorzystania miejsc noclegowych? 

Metodą kartogramu 

Pytanie 2. Wymień regiony, w których wskaźnik ten ma najwyższą wartość. 

Pobrzeże Bałtyku, Sudety, Karpaty 

Pytanie 3. Wymień trzy powiaty, w których wskaźnik ten ma najwyższą wartość. 

Podaj przyczyny tak wysokich wartości wskaźnika w przypadku każdego z 

powiatów. 

Powiat kołobrzeski – bliskość morza, status Kołobrzegu jako miejscowości 

uzdrowiskowej, duży udział niemieckich turystów (dawne tereny niemieckie); 

Powiat Świnoujście – bliskość morza, bliskość granicy niemieckiej, status 

Świnoujścia jako miejscowości uzdrowiskowej; 

Powiat tatrzański – bliskość najwyższych, jedynych posiadających alpejski 

charakter gór Polski, dających możliwość wędrówek (głównie w sezonie letnim) 

oraz uprawiania narciarstwa zjazdowego (w sezonie zimowym). 

Pytanie 4. Podaj powiat z najmniejszą liczbą udzielonych noclegów na 1000 

mieszkańców, w którym znajduje się obiekt wpisany na Listę UNESCO. Podaj 

nazwę tego obiektu. 

Powiat żarski; Park Mużakowski 

Pytanie 5. Czy powiaty, w których znajdują się obiekty UNESCO charakteryzują 

się najwyższymi liczbami udzielonych noclegów w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców? Z czego to wynika? 

Powiaty, w których znajdują się obiekty UNESCO nie należą do powiatów o 

najwyższych wartościach udzielonych noclegów na 1000 mieszkańców. Wynika 

to z faktu, iż większość z tych obiektów znajduje się w dużych miastach, gdzie 

liczba noclegów w przeliczeniu na mieszkańca jest relatywnie nieduża w 

porównaniu z powiatami, w których nie ma dużych miast. W przypadku innych 

obiektów (np. zamku w Malborku, obozu Auschwitz-Birkenau, Kościołów Pokoju 

w Świdnicy i Jaworze czy Parku Mużakowskiego) turyści często odwiedzają je 

przejazdem lub w ramach jednodniowej wycieczki, przez co nie nocują w 

bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. 

Pytanie 6. Z czego wynika duża liczba udzielonych noclegów na 1000 

mieszkańców w wymienionych powiatach i wysoki stopień wykorzystania miejsc 

noclegowych?  

Wynika ona przede wszystkim z istnienia miejscowości uzdrowiskowych w 

granicach tych powiatów. 
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Pytanie 7. W jakich regionach znajdują się parki narodowe, dla 

których stopień wykorzystania miejsc noclegowych jest najwyższy? 

Pobrzeże Bałtyku, Sudety, Karpaty 

Pytanie 8. Który powiat, Twoim zdaniem, najbardziej powinien zwiększyć swoją 

promocję dzięki obecności w swoich granicach Drawieńskiego Parku 

Narodowego?  

Powiat choszczeński 

 


