
Lekcja 

Temat: Turystyka w Europie Południowej.  

 

Na lekcji: 

• poznasz walory przyrodnicze i kulturowe Europy Południowej, 

• dowiesz się, czym jest infrastruktura turystyczna, 

• dowiesz się także, gdzie się znajdują wybrane zabytki krajów Europy 

Południowej. 

 

Lekcja na Teams zgodnie z planem lekcji, uczniowie, którzy nie mogą 

uczestniczyć w lekcji samodzielnie wykonują następujące zadania: 

 

1. Na podstawie wiadomości z podręcznika Planeta Nowa 6 Wydawnictwa 

Nowa Era, str. 120-124: 

a) Podaj po trzy przykłady walorów przyrodniczych i kulturowych Europy 

Południowej. 

b) Wyjaśnij znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju turystyki w 

Europie Południowej. 

c) Na podstawie różnych informacji podaj przykłady negatywnych skutków 

rozwoju turystyki. 

2. Uzupełnij kartę pracy. 

3. Wykonaj krótką notatkę do zeszytu. 

 

Warto zapamiętać! 

• do walorów przyrodniczych krajów Europy Południowej należą: ciepłe 

morze, góry, obszary o rzeźbie krasowej, plaże oraz urozmaicone 

wybrzeże, 

• najważniejszymi walorami kulturowymi Europy Południowej są: zabytki 

starożytności i późniejszych okresów, starówki miast, muzea i elementy 

folkloru. 

• w krajach Europy Południowej usługi turystyczne są ważną częścią 

gospodarki – dają miejsca pracy oraz przynoszą państwom duże dochody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Turystyka w Europie Południowej - karta pracy Planeta Nowa 6, Wydawnictwo Nowa Era 

 

1.Uzupełnij schemat. 
                                                              
                                                     
 

 

 

 

 

2.Dokończ zdania. 

Infrastruktura turystyczna to: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________. 

Do elementów  infrastruktury turystycznej należą:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3.Wpisz w tabeli nazwy opisanych atrakcji turystycznych oraz podaj nazwy państw, na których 

obszarze opisane atrakcje się znajdują. 

 

Lp. Opis atrakcji Nazwa Państwo 

1. 

Miasto, na którego terenie znajdują się liczne 

zabytki z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Jeden z 

największych ośrodków turystycznych na świecie. 

  

2. 

Kilkanaście jezior, pomiędzy którymi woda przepływa 

malowniczymi kaskadami. Są otoczone wapiennymi 

 wzgórzami. 

  

3. 
Miasto położone na ponad stu wyspach 
oddzielonych kanałami. Słynie z zabytkowej 
starówki. 

  

4. 

Sąsiadujący z górami fragment wybrzeża Morza 
Śródziemnego bardzo urozmaiconej linii brzegowej. 
Znajdują się tam takie miasta jak Saint-Tropez oraz 
Nicea. 

  

WALORY TURYSTYCZNE  
EUROPY POŁUDNIOWEJ 

PRZYRODNICZE KULTUROWE 
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