
Temat: Baza noclegowa - Dostępność hoteli 
 
Przygotuj prezentację : Baza noclegowa – dostępność hoteli 
 
Proszę wszystkich uczniów  klasy o przygotowanie prezentacji zgodnie z przedstawionym planem.  
Tym razem prezentacja będzie prosta, a informacje zebrane w prezentacji pozwolą wam zapoznać się z 
różnymi hotelami. Do przygotowania prezentacji wykorzystacie tylko wiadomości z Internetu.   
Pamiętać o przejrzystości, czytelności i atrakcyjności prezentacji. W slajdach nie zawierajcie dużo informacji. 
 
Plan prezentacji: 

1. Kilka przykładów hoteli. (Zdjęcie hotelu, nazwa, krótka informacja gdzie się znajduje hotel, 
zakres usług świadczonych przez hotel, ciekawe zdjęcia z hotelu). W każdym podpunkcie  
zaprezentuj 3-5 hoteli. Informacje będziecie mieli z różnych stron, różne są punkty widzenia, 
dlatego myślą, że będziecie mieli różne hotele w prezentacji. Prezentacja ma na celu z 
zapoznanie się z bazą noclegową. 

a. Największe hotele w Polsce 
b. Największe hotele w świecie 
c. Najbardziej nietypowe hotele 
d. Zabytkowe hotele 
e. Hotele w Warszawie 
f. Hotele w Łodzi 

 
W ostatnim slajdzie udziel odpowiedzi na pytania na podstawie informacji na stronie GUS w pytaniu podany 
jest numer strony na której szukamy odpowiedzi. Trzeba tylko umieć czytać informacje w tabelach i 
wykresach. Podaj tylko oznaczenia pytania i poprawną odpowiedź. Link do strony poniżej 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-roku,1,16.html 
 
Ale najpierw krótkie wyjaśnienia do terminów w poprzedniej prezentacji  i zadań w tej 
Obiekt noclegowy – to budynek  
Miejsce noclegowe – to miejsce do spania czyli rozumiemy jako łóżko 
 

A. Wśród turystycznych obiektów noclegowych, najwięcej jest str. 28 
a. Hoteli, moteli i ośrodków wczasowych 
b. Hoteli, moteli i pól biwakowych 
c. Hoteli, hosteli i pensjonatów 
d. Moteli, ośrodków wczasowych i zakładów uzdrowiskowych 

 
B. Liczba turystycznych obiektów noclegowych wynosi około str. 29 

a. 6 000 
b. 22 000 
c. 11 000 
d. 16 000 

 
C. Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych jest w województwach str. 29 

a. Mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim 
b. Mazowieckim, śląskim, dolnośląski 
c. Pomorskim, zachodniopomorskim, małopolskim 
d. Pomorskim, mazowieckim, podkarpackim 

 
D.  Liczba dostępnych miejsc noclegowych str. 32 

a. 800 000 
b. 2 000 000 
c. 400 000 
d. 100 000 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-roku,1,16.html


 
E. Najwięcej  miejsc noclegowych jest w województwach str. 32 

a. Mazowieckim, łódzkim, zachodniopomorskim 
b. Mazowieckim, dolnośląski, warmińsko-mazurskim 
c. Pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim 
d. Pomorskim, zachodniopomorskim, małopolskim 

 
F. Liczba turystów korzystający z obiektów noclegowych to około str. 36 

a. 34 mln 
b. 3,4 mln 
c. 100 tys. 
d. 11 mln 

 
G. Najwięcej turystów korzystających z miejsc noclegowych było w województwach str. 36 

a. Mazowieckim, małopolskim, dolnośląskie  
b. Mazowieckim, dolnośląski, śląskie 
c. Podkarpackie, mazowieckim, śląskie 
d. Podkarpackie, zachodniopomorskim, świętokrzyskie 

 
H. Liczba turystów zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów noclegowych  to około str. 37 

a. 1 mln 
b. 7 mln 
c. 100 tys. 
d. 300 tys. 

 
I. Najwięcej obcokrajowców przyjeżdża do województw str. 37 

a. Łódzkim, dolnośląskim, pomorskim,  
b. Podlaskie, mazowieckim, podkarpackim  
c. Mazowieckim, małopolskim, zachodniopomorskim,  
d. Mazowieckim, śląskim, dolnośląski 

 
J. Najwięcej turystów przyjeżdża do Polski krajów str. 39 

a. Urainy, USA, Anglii,  
b. USA, Rosji, Urainy 
c. Rosji, Anglii, Urainy 
d. Nieniec, Anglii, Urainy 

 
K. W jakich obiektach noclegowych najchętniej nocują turyści zagraniczni str. 43 

a. Hotelach 
b. Motelach 
c. Pensjonatach 
d. Domach wycieczkowych 

 
 
Na prace czekam do  czwartku 06.04.2020. Proszę przesyłać na adres:  zsz3_lidiaradz@interia.pl, w temacie 
wiadomości proszę podać klasę oraz imię i nazwisko oraz tytuł prezentacji. 
 
Życzę miłej pracy 
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