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Szanowni Państwo, 

 

w ramach pracy zdalnej pozwalam sobie przesłać materiały oraz zadania przewidziane w 

ramach omawiania regionu środkowoeuropejskiego. 

 

Materiały dotyczące Czech 

https://spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg10/marek_1.pdf 

https://www.czechtourism.com/pl/home/ 

https://www.prague.eu/file/edee/universal/maps/karel_iv_brozura_pl.pdf 

https://www.praguecitytourism.cz/file/edee/universal/maps/praha-do-kapsy-pl.pdf 

 

 

Proszę o przygotowanie w formie pisemnej lub multimedialnej charakterystyki 

wybranych regionów z wyłączeniem Pragi. Jedna osoba wybiera jeden z pozostałych 6 

regionów. Powinna ona zawierać wyraźny podział na walory przyrodnicze i 

antropogeniczne, dane statystyczne o ilości odwiedzających. Dobrze gdyby zawarto w 

https://spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg10/marek_1.pdf
https://www.czechtourism.com/pl/home/
https://www.prague.eu/file/edee/universal/maps/karel_iv_brozura_pl.pdf
https://www.praguecitytourism.cz/file/edee/universal/maps/praha-do-kapsy-pl.pdf
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nich (potwierdzone konkretnymi źródłami) informacje o ilości odwiedzających osób oraz 

ich ocenach, a więc analizę słabych i mocnych stron. 

 

Pytania: 

1. W jakim stopniu obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO wykorzystywane 

są w kreowaniu oferty turystycznej Czech? 

2. Jakie szlaki tematyczne (związane z postaciami, miejscami, wydarzeniami) są 

najbardziej odwiedzane w Republice Czeskiej? 

3. Karlove Wary, Łaźnie Mariańskie i turystyka sanatotyjno-festiwalowa. Czy to 

jeszcze ważny element oferty turystycznej Czech? 

4. Północne Czechy w kontekście turystyki kwalifikowanej. Co stanowi o 

atrakcyjności tej część Czech? 

5. Jak rozwija się turystyka przygraniczna w Czechach? Z uwzględnieniem 

wszystkich krajów granicznych. Jakie miasta i destynacje turystyczne dominują w 

tych regionach? Jak wygląda współpraca transgraniczna w zakresie rozwoju ruchu 

turystycznego? Jakie narzędzia są wykorzystywane do promowania odwiedzin w 

tych miejscach? 

 

Materiały dotyczące Węgier 

 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/Report_on_the_record_year_2016.pdf 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76854/1/MPRA_paper_76854.pdf 

https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/305189910-Gorzka-suwerennosc-Wegier.html 

http://real.mtak.hu/18515/1/Latinitas%20Hungarica%20May%202013.pdf 

 

Pytania/zadania: 

1. Budapeszt i Węgry a turystyka tranzytowa – jak w tej perspektywie wygląda ruch 

turystyczny? 

2. Mit Węgier a rzeczywistość. Od ulubionego miejsca wypoczynku tzw. 

„demoludów” po współczesne realia. Jak zmieniła się turystyka węgierska w 

ostatnich 25 latach?’ 

3. Nie tylko Budapeszt. Jak kształtuje się dywersyfikacja ruchu turystycznego na 

obszarze Węgier? 

https://mtu.gov.hu/documents/prod/Report_on_the_record_year_2016.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76854/1/MPRA_paper_76854.pdf
https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/305189910-Gorzka-suwerennosc-Wegier.html
http://real.mtak.hu/18515/1/Latinitas%20Hungarica%20May%202013.pdf


Regiony turystyczne 13.03.2020 |ZAJĘCIA ZDALNE 

4. Przedstaw obecność niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ofercie 

turystycznej Węgier? 

5. Scharakteryzuj turystykę kulinarną na terenie Węgier. Proszę określić elementy 

typowe, unikatowe, ale również wspólne dla tradycji niemieckojęzycznego 

obszaru kulturowego i Bałkanów 

Zadanie: 

1. Proszę przygotować w formie graficznej mapę Niziny Węgierskiej oraz 

zaproponować jednodniową trasę turystyczną wg następujących parametrów: 

a. Maksymalnie siedem miejscowości; 

b. Pomijamy Budapeszt 

c. Trasa powinna obejmować materialne i niematerialne dziedzictwo 

kulturowe. 

d. Trasa powinna być związana przynajmniej w jednym punkcie, z ważną dla 

kultury i historii węgierskiej osobą. 

e. Informacje o elementach trasy umieszczamy na arkuszu papieru, wokół 

mapy. 

f. Całość w formacie A3 

 

Materiały dotyczące Słowacji 

 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-

n4/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s567-576/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s567-576.pdf 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6324/Wsp%C3%B3%C5%82czesna%20S%C5%82

owacja.pdf?sequen 

http://www.herito.pl/artykuly/film-slowacki-i-jego-srodkowoeuropejska-tozsamosc-w-swiecie-

przemian 

https://sacr3-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/objects/3616/Slovensko-

EN%2520%25284%2529.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/320245535_Demand_for_Creative_Tourism_in_Slovakia 

 

Pytania/zadania 

1. Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność turystyczną Słowacji? 

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s567-576/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s567-576.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s567-576/Przeglad_Historyczny-r2011-t102-n4-s567-576.pdf
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6324/Wsp%C3%B3%C5%82czesna%20S%C5%82owacja.pdf?sequen
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6324/Wsp%C3%B3%C5%82czesna%20S%C5%82owacja.pdf?sequen
http://www.herito.pl/artykuly/film-slowacki-i-jego-srodkowoeuropejska-tozsamosc-w-swiecie-przemian
http://www.herito.pl/artykuly/film-slowacki-i-jego-srodkowoeuropejska-tozsamosc-w-swiecie-przemian
https://sacr3-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/objects/3616/Slovensko-EN%2520%25284%2529.pdf
https://sacr3-files.s3-eu-west-1.amazonaws.com/objects/3616/Slovensko-EN%2520%25284%2529.pdf
https://www.researchgate.net/publication/320245535_Demand_for_Creative_Tourism_in_Slovakia
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2. Proszę scharakteryzować działania podjęte w ciągu ostatnich dwóch dekad, w celu 

zmiany wizerunku Słowacji jako destynacji turystycznej. 

3. Przedstaw koncepcję kreatywnej turystyki na przykładzie słowackim. 

4. https://www.travelslovakia.sk/images/brochures/slovakia-tours.pdf 

 

 

 

Informacje ogólne obligatoryjne 

 

Uczestnik zajęć powinien: 

1. Potrafić scharakteryzować poszczególne kraje pod względem geograficznym, 

kulturowym, historycznym, polityczno-ustrojowym. 

2. Znać najważniejsze krainy historyczne i regiony geograficzne oraz 

charakteryzować je z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. 

3. Potrafić wskazać cechy unikatowe poszczególnych krajów i regionów oraz 

umiejscowić je w kontekście makroregionalnym. 

4. Rozpoznawać najważniejsze obiekty materialnego dziedzictwa kulturowego. 

5. Wskazać główne elementy kultury danego kraju, znać reprezentatywnych 

twórców oraz pokazać ogólnoeuropejskie aspekty tradycji rodzimej. 

https://www.travelslovakia.sk/images/brochures/slovakia-tours.pdf

