
Temat: Organizacje turystyczne i hotelarskie 
 
Przygotuj prezentację : Organizacje turystyczne i hotelarskie 
 
Proszę wszystkich uczniów  klasy o przygotowanie prezentacji zgodnie z przedstawionym planem.  
Wykorzystaj informacje  ze strony 247-281.Do przygotowania prezentacji wykorzystaj również Internet. 
Każdą organizację zaprezentuj na oddzielnym slajdzie: wyjaśnij skrót, znajdź logo organizacji i napisz jedno 
według Ciebie ważne zdanie na temat tej organizacji. Organizacje zaprezentuj w takiej kolejności jaką masz 
podaną w planie.  
 
Generalnie celem organizacji turystycznych i hotelarskich jest współpraca mająca na celu wspieranie 
rozwoju działalności  branży turystycznej i hotelarskiej. Organizacje te różnią się zasięgiem działalności, 
rodzajem obiektów z którymi współpracuję i obszarami działalności hotelarskiej, którą wspierają.  
 
Pamiętać o przejrzystości, czytelności i atrakcyjności prezentacji 
 
Plan prezentacji:  

1. Najbardziej znane organizacje i stowarzyszenia  turystyczne międzynarodowe  mających wpływ na 

rozwój hotelarstwa 

Ho-Re-Ca, IHRA, UNWTO, HOTREC, ICCA , IFCC  
2. Najbardziej znane organizacje i stowarzyszeń turystyczne Polskie mających wpływ na rozwój 

hotelarstwa 

POT, PIT, PZH, PIH, IGHP, PTTK, PTSM, PST, SKKP, PFCC 
3. Najbardziej znane organizacje międzynarodowe mających wpływ na rozwój hotelarstwa 

ONZ, OECD, UNESCO, WHO, WTO 

 
Prezentacja dotyczące hoteli były w większość  zgodne z planem i dopracowane.  
 
Podaję poprawne odpowiedzi do pytań turystycznej bazy noclegowej. Większość poradziła sobie bardzo 
dobrze z wyszukaniem informacji na podstawie raportu GUS dotyczącego „Turystycznej bazy noclegowej w 
Polsce w 2018 roku”.  Poniżej podaję poprawne odpowiedzi. Proszę o zapamiętanie informacji 
występujących w teście. 
 

A. Wśród turystycznych obiektów noclegowych, najwięcej jest str. 28 
Hoteli, moteli i ośrodków wczasowych 
 

B. Liczba turystycznych obiektów noclegowych wynosi około str. 29 
11 000 
 

C. Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych jest w województwach str. 29 
Pomorskim, zachodniopomorskim, małopolskim 
 

D.  Liczba dostępnych miejsc noclegowych str. 32 
800 000 
 

E. Najwięcej  miejsc noclegowych jest w województwach str. 32 
Pomorskim, zachodniopomorskim, małopolskim 
 

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

G. Najwięcej turystów korzystających z miejsc noclegowych było w województwach str. 36 
Mazowieckim, małopolskim, dolnośląskie  



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

7 mln 
 

I. Najwięcej obcokrajowców przyjeżdża do województw str. 37 
Mazowieckim, małopolskim, zachodniopomorskim,  
 

J. Najwięcej turystów przyjeżdża do Polski krajów str. 39 
Nieniec, Anglii, Urainy 
 

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

 
 
Na prace czekam do  26.04.2020. 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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