
KARTA PRACY – GEOGRAFIA - 

 TEMAT: ROZWÓJ TURYSTYKI W ŚWIECIE 

 

 

Zadanie 1 

Podkreśl 3 czynniki rozwoju turystyki w świecie: 

 

Baza energetyczna                        rozwój transportu                               

zasoby siły roboczej                       Rynek zbytu                             

wzrost zamożności                          wydłużenie wolnego czasu         

 

W razie potrzeby….. Słowniczek: 

Rynek zbytu – to miejsce, w którym ludzie regularnie gromadzą się 

w celu zakupu i sprzedaży zapasów, zwierząt gospodarskich i innych 

towarów 

Baza energetyczna – zakłady o energochłonnym profilu produkcji, 

zlokalizowane są w sąsiedztwie elektrowni o dużej mocy 

Zasoby siły roboczej –  konkretne osoby gotowe do podjęcia pracy 

Wzrost zamożności -  zwiększenie się liczby bogatych mieszkańców    

 

 

Zadanie 2 

Dopasuj nazwę do obiektu zaznaczonego odpowiednią cyfrą (2 

odpowiedzi są błędne) 

1 - ………….      4 - ………..       5 - ………..         7 - …………           

11 - ………..           12 - ……….. 



A - Alpy (Europa)                                                                                                                                                                  

B -  Kilimadżaro (Afryka)                                                                                                                                       

C - Paryż (Europa)                                                                                                                                                      

D - Wielka Rafa Koralowa (Australia)                                                                                                                      

E -  Wielki Kanion Kolorado (południowo- zachodnia Ameryka 

Północna)                                                           

F - Wodospad Niagara (wschodnia Ameryka Północna)                                                                                             

G -  Amazonka (Ameryka Południowa)                                                                                                              

H -  Mekka (Azja)    

 

W razie potrzeby… 

 

 



Zadanie 3 

 

 Wskaż właściwą odpowiedź 

1. Pozytywne skutki rozwoju turystki to (nie wszystkie 

odpowiedzi są właściwe) 

a) poszerzanie wiedzy o odwiedzanych krajach i regionach  

b) przeobrażanie i degradacja (niszczenie) krajobrazu 
naturalnego, 

c) powstawanie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu 

turystycznego. 

 

2. Negatywne skutki rozwoju turystyki to ( nie wszystkie 

odpowiedzi są poprawne) 

a) zatracanie odrębności kulturowej w wyniku wzmożonych 

kontaktów miejscowej ludności z przyjezdnymi. 

b) ochrona obiektów atrakcyjnych turystycznie. 

c) wysokie ceny towarów i usług w miejscowościach 

atrakcyjnych turystycznie, 

 

3. Skutki rozwoju turystki, które mają wpływ na środowisko to                        

( nie wszystkie odpowiedzi są właściwe): 

a) przeobrażanie i degradacja krajobrazu naturalnego, 

b) poszerzanie wiedzy o odwiedzanych krajach i regionach  

c) ochrona obiektów atrakcyjnych turystycznie. 

 

4. Skutki rozwoju turystki, które mają wpływ na społeczeństwo             

(nie wszystkie odpowiedzi są właściwe) 

a) zatracanie odrębności kulturowej w wyniku wzmożonych 

kontaktów miejscowej ludności z przyjezdnymi. 



b) przeobrażanie i degradacja krajobrazu naturalnego, 

c) poszerzanie wiedzy o odwiedzanych krajach i regionach 

 

5. Skutki rozwoju turystki, które mają wpływ na gospodarkę                             

(nie wszystkie odpowiedzi są właściwe) 

a) zatracanie odrębności kulturowej w wyniku wzmożonych 

kontaktów miejscowej ludności z przyjezdnymi. 

b) wysokie ceny towarów i usług w miejscowościach 

atrakcyjnych turystycznie, 

c) powstawanie nowych miejsc pracy przy obsłudze ruchu 

turystycznego. 

 

Zadanie 4 

Dopasuj nazwę do obiektu 

1 – ……                                      A – Watykan 

2 – ……                                       B – Tężnie Ciechocinek 

3 – ……                                        C – Orla Perć - Tatry 

4 - ……                                          D – Park Yellowstone 

 

 1    2  

 



3     4  

 

Wskaż właściwą odpowiedź: 

1. Tężnie w Ciechocinku pełnią funkcję: 

a) poznawczą 

b) zdrowotną 

c) religijną 

 

2. Watykan pełni funkcję: 

a) zdrowotną 

b) religijną 

c) kwalifikowaną 

 

3. Park Yellowstone pełni funkcję 

a) poznawczą 

b) zdrowotną 

c) religijną 

 

4. Orla Perć (Tatry) pełnią funkcję: 

a) zdrowotną 

b) religijną 

c) kwalifikowaną 



 

Zadanie 5 

 

Wskaż właściwą odpowiedź 

 

1. Walory przyrodnicze Polski to: (nie wszystkie odpowiedzi 

są właściwe) 

a) Liczne obiekty rekreacyjno – sportowe 

b) Zróżnicowanie krajobrazowe (góry, morza, jeziora) 

c) Wiele obszarów chronionych (parki, rezerwaty) 

 

 

2. Walory poza przyrodnicze Polski to: ( nie wszystkie 

odpowiedzi są właściwe) 

a) Miejsca kultu religijnego (np. Częstochowa) 

b) Zróżnicowana baza noclegowa 

c) Liczne zabytki architektury 

 

3. Do infrastruktury turystycznej Polski należy: (nie 

wszystkie odpowiedzi są właściwe) 

a) Zróżnicowana baza noclegowa (hotele) 

b) Zróżnicowanie krajobrazowe (morza, jeziora) 

c) Liczne obiekty sportowo – rekreacyjne (baseny, stoki 

narciarskie) 

 

 


