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O atrakcyjności turystycznej jakiegoś miejsca decydują przede wszystkim jego walory 
przyrodnicze i kulturowe. To one wraz z dostępnością komunikacyjną, bazą 
noclegową oraz bazą gastronomiczną wpływają na wybory przyszłych turystów.

W Polsce najczęściej odwiedzanym regionem jest wybrzeże Bałtyku oraz Małopolska.



Walory 
przyrodnicze 

Wybrzeża 
Bałtyku

 szerokie, piaszczyste plaże,

 strome klify (do 90 m.),

 wydmy – oddzielają plaże od reszty lądu, 

najwyższa wydma - Łącka Góra w Słowińskim 

Parku Narodowym

 Słowiński i Woliński Park Narodowy,

 Mierzeja Helska I Wiślana – odcinają płytkie 

wody Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego od 

otwartego morza, obie mierzeje zostały objęte 

ochroną w ramach parków krajobrazowych,



szeroka nadbałtycka plaża
Klif Orłowski

Słowiński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy



Wydma Łącka Góra

Mierzeja Helska Jezioro Łebsko

Mierzeja Wiślana



Warunki
klimatyczne

nad
Bałtykiem

 Średnie temperatury niższe niż w centralnej części kraju,

 Temperatura wody Bałtyku z reguły nie przekracza 

20°C,

 Najcieplejsza woda w Zatoce Puckiej i Zatoce 

Gdańskiej,

 Największe usłonecznienie w Polsce właśnie nad 

Bałtykiem – nad Zatoką Gdańską dochodzi do 9 godzin 

(w Sudetach i Karpatach 3 godziny mniej),

Usłonecznienie – to czas w ciągu doby, w którym tarczy 

słonecznej nie przesłaniają chmury.

 Czyste i nasycone jodem powietrze (jod wpływa na 

funkcjonowanie tarczycy)



Ruch 
turystyczny

nad
Bałtykiem.

 Największy ruch ma miejsce latem, gdy turyści 

przyjeżdżają w celach wypoczynkowych,

 Popularne miejsca: Trójmiasto, Szczecin, 

uzdrowiska w Kołobrzegu, Świnoujściu i Ustce.



KołobrzegUstka

Świnoujście

Szczecin



Gdynia

Sopot

Gdańsk



Dziedzictwo
kulturowe
Małopolski

Małopolska ze względu na dużą liczbę zabytków 

(ok. 5 tys.) jest regionem bardzo popularnym 

wśród turystów. To właśnie na tym terenie znajduje 

się aż 6 z 15 polskich obiektów wpisanych na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO.



Wyjątkowo atrakcyjnym pod względem architektonicznym jest Kraków, w którym

znajdziemy ponad 1,5 tysiąca zabytkowych obiektów. Kraków został uznany za Kulturalną

Stolicę Polski ze względuna organizację licznych festiwali, koncertów, targów i kongresów.



Do najbardziej 

popularnych zaliczyć 

można:

1. Zamek Królewski na 

Wawelu,

2. Rynek Główny – liczne 

kościoły i zabytkowe 

kamienice, np. kościół 

Mariacki, Sukiennice,

3. Kazimierz – dzielnica 

Krakowa przepełniona 

elementami kultury 

żydowskiej i polskiej,

Zamek Królewski na Wawelu

Sukiennice

Kościół Mariacki

Kazimierz



W okolicach Krakowa

znajduje się wiele

obiektów i szlaków

turystycznych będących

częścią dziedzictwa

kulturowego naszego

kraju.

Należą do nich m.in.:

 Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni,

 Zespół architektoniczny i krajobrazowy Kalwarii

Zebrzydowskiej,

 Szlak Architektury Drewnianej, np. kościół w

Dębnie wpisany na listę UNESCO,

 Szlak RzemiosłaMałopolski,

 Różnorodność ukształtowania terenu: rzeźba

pasma Karpat, w tym Tatry



Kopalnia soli w Bochni 

Kościół w Dębnie

Kopalnia soli w WieliczceSanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

część Karpat – Tatry Wysokie



Oba opisane regiony, wybrzeże Bałtyku i Małopolska, wyróżnia najwyższy w Polsce

wskaźnik intensywności ruchu turystycznego.

Wskaźnik ten oznacza liczbę osób, które skorzystały z noclegów, przypadających na 100

mieszkańców danego obszaru.

Jednak popularność ta uzależniona jest od nieustannie rozwijającej się bazy

noclegowej, wzrost usług hotelowych i gastronomicznych.



Notatka do zeszytu:

1.Atrakcyjność turystyczna miejsca uzależniona od: walorów przyrodniczych i kulturowych, dostępności komunikacyjnej, bazy noclegowej

i gastronomicznej.

W Polsce najczęściej odwiedzanym regionem jest wybrzeże Bałtyku oraz Małopolska.

2. Wybrzeże Bałtyku

a) walory przyrodnicze

• szerokie, piaszczyste plaże,

• strome klify (do 90 m.),

• wydmy –najwyższa wydma - Łącka Góra w Słowińskim Parku Narodowym

• Słowiński i Woliński Park Narodowy,

• Mierzeja Helska I Wiślana –objęte ochroną w ramach parków krajobrazowych,

b)warunki klimatyczne

• Średnie temperatury niższe niż w centralnej części kraju,

• Temperatura wody max. 20C,

• Największe usłonecznienie w Polsce nad Zatoką Gdańską ( do 9 godzin)

Usłonecznienie – to czas w ciągu doby, w którym tarczy słonecznej nie przesłaniają chmury.

• Czyste i nasycone jodem powietrze

3. Ruch turystyczny nad Bałtykiem.

• Największy ruch ma miejsce latem, gdy turyści przyjeżdżają w celach wypoczynkowych,

• Popularne miejsca: Trójmiasto, Szczecin, uzdrowiska w Kołobrzegu, Świnoujściu i Ustce.

4. Małopolska – dziedzictwo kulturowe.

a) liczne zabytkowe obiekty Krakowa, np. Wawel, Rynek Główny, dzielnica Kazimierz,

b) obiekty i szlaki turystyczne, np. Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, Kalwaria Zebrzydowska,

szlaki górskie Tatr,

5. Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego oznacza liczbę osób, które skorzystały z noclegów, przypadających na 100 mieszkańców

danego obszaru.


