
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja pierwszego stopnia 

 

1. Stan bazy noclegowej w Polsce (rodzaje obiektów, kategoryzacja, dane statystyczne). 

2. Rozwój turystyki w Polsce po 1989 r. 

3. Metody wychowania do czasu wolnego. 

4. Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz jego formy 

5. Globalne Systemy Rezerwacyjne - charakterystyka największych na świecie systemów oraz właścicieli GDS. 

6. Bezpieczeństwo w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązujące przepisy. 

7. Turystyka kwalifikowana i aktywna 

8. Uwarunkowania uprawiania oraz budowy oferty dla pieszej turystyki górskiej. 

9. Uwarunkowania uprawiania oraz budowy oferty dla turystyki związanej z uprawianiem sportów 

zimowych. 

10. Formy turystyki kwalifikowanej w górach oraz czynników przyrodniczych społeczno-ekonomicznych, które 

je warunkują. 

11. Metody oceny atrakcyjności turystycznej (powierzchniowe i liniowe) 

12. Prekursorzy turystyki i krajoznawstwa w Polsce 

13. Turystyka religijna na świecie - główne ośrodki pielgrzymkowe świata 

14. Typy przestrzeni turystycznej oraz metody oceny przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki 

15. Mapy turystyczne, tematyczne, topograficzne i statystyczne – podobieństwa, różnice, zakres tematyczny 

16.  Style architektoniczne jako walor turystyki kulturowej, układy urbanistyczne miast historycznych w Polsce 

i Europie oraz przykłady zabytków architektury 

17. Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania turystyki oraz walory i atrakcje turystyczne we wskazanych 

regionach Polski 

18. Rola krajoznawstwa i krajoznawcy we współczesnym społeczeństwie 

19. Współczesna rola zamków, pałaców i dworów w Polsce (na wybranych przykładach). 

20. Funkcje  i  dysfunkcje  turystyki 

21. Czynniki  warunkujące rozwój  współczesnej  turystyki 

22. Region turystyczny, typologia regionów turystycznych 

23. Zagospodarowanie turystyczne – definicja, uwarunkowania rozwoju oraz konsekwencje 

24. Miasta turystyczne na świecie – uwarunkowania i konsekwencje rozwoju 

25. Funkcja  zdrowotna  turystyki oraz regiony turystyki uzdrowiskowej w Polsce i na świecie. 

26. Funkcja  wypoczynkowa  turystyki oraz regiony turystyki wypoczynkowej w Polsce i na świecie 

27. Funkcja ekonomiczna  turystyki 

28. Produkt turystyczny w ujęciu wąskim i szerokim 

29. Zachowanie się turysty na rynku turystycznym - typologia turysty 



30. Paradygmat socjologii JA - I INNY i jego stosowania w turystyce 

31. Ekonomiczne czynniki rynku turystycznego 

32. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym - pojęcie, proces i uwarunkowania 

33. Najważniejsze przepisy i akty prawne obowiązujące w turystyce 

34. Rodzaje przedsiębiorstw w sektorze turystycznym 

35. Usługi turystyczne, cechy i przykłady 

36. Rekreacja i aktywność rekreacyjna 

37.  Rozwój zrównoważony – podstawowe pojęcia i dokumenty. Zrównoważony rozwój turystyki. 

38. Formy turystyki miejskiej 

39. Przestrzeń turystyczna miasta 

40. Turystyka wiejska i agroturystyka w Polsce i na Świecie 


