
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 
kod nr w planie 

studiów 
ECTS 

HISTORIA TURYSTYKI I REKREACJI TR/1/PP/HTR 14 4 
 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 
Poziom kształcenia I stopnia 
Rok/Semestr I/1 
Typ przedmiotu Przedmiot obowiązkowy 
Wykłady (liczba godzin) stacjonarne 30 (w tym 4h e-learning) 

 
Język wykładowy Polski 
Forma(y) i typ(y) zajęć Wykład, zajęcia e-learningowe 
Wymagania wstępne Wymagania formalne: poziom kwalifikacji 4 

Założenia wstępne: Ogólna wiedza na poziomie 

maturalnym. Posiadanie wiedzy o okresach i 

epokach historycznych. 
Metody dydaktyczne Wykład: wykład problemowy z elementami 

prezentacji multimedialnej. 
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne. 
Przykładowe pytania: 
1.W jakim państwie powstało pierwsze biuro 

turystyczne. 
2. Wymień dokument zawierający pierwsze na 

świecie prawne regulacje dotyczące turystyki i 

rekreacji. 

Zaliczenie z oceną uzyskaną w wyniku 

przeprowadzonego testu pisemnego. Kryteria 

ocen: ocena bardzo dobra – przynajmniej 91% 

poprawnych odpowiedzi, dobra plus 81 – 90%, 

dobra 71 – 80%, dostateczna plus 61 – 70%, 

dostateczna 50 - 60%, niedostateczna poniżej 50 

% poprawnych odpowiedzi.   

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki  
Zakład Podstaw Społeczno-Kulturowych 

w Turystyce 
 



Cele i zadania przedmiotu:  
C1: Zaprezentowanie studentom wiedzy z zakresu historii turystyki i rekreacji w Polsce i na świecie, 

z uwzględnieniem specyfik różnych okresów historycznych.    
 C2: Przedstawienie warunków realizacji podróży z elementami turystyki oraz form rekreacji w 

okresie starożytnym na terytorium Mezopotamii, Egiptu i Babilonii. 
C3: Prezentacja form turystycznych i rekreacyjnych w antycznej Grecji i Cesarstwie Rzymskim. 
C4: Przedstawienie problematyki turystyki i rekreacji w okresie średniowiecza. 
C5: Przedstawienie trendów rozwojowych turystyki i rekreacji w okresie nowożytnym i 

współczesnym.  
C6: Omówienie początków historii prawodawstwa i etapów kształtowania się infrastruktury 

turystycznej na przestrzeni wieków, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Polski. 
C7: Określenie historycznych uwarunkowań kształtowania się różnych form rekreacji ruchowej i 

dostrzegania w nich wartości turystycznych i wychowawczo – zdrowotnych. 
C8: Prezentacja społeczno - kulturowych aspektów kształtowania się nowych rodzajów i form szeroko 

rozumianej działalności turystycznej w różnych okresach czasowych, z uwzględnieniem odkryć 

geograficznych i wprowadzaniem nowych środków transportu. 
C9: Określenie miejsca Polski w historii turystyki i rekreacji świata. 
 

 

 

 

 
 

Wykłady 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 
Efekt 

Kształcenia 
Cele przedmiotu 

1 Wędrowanie jako podstawowy 

rodzaj aktywności fizycznej homo 

sapiens, sprzyjający procesowi 

zaludniania kuli ziemskiej. 

 

 

 
        2 

 

 

 
K_W05 

 

 

 
                 C1 

2 Cztery znaczenia pojęcia rekreacji 

w polskiej tradycji historycznej. 

Turystyka jako szczególna forma 

rekreacji ruchowej. Początki 

kształtowania się podróży z 

elementami współcześnie 

rozumianej turystyki w Egipcie, 

Mezopotamii i Babilonii. 

 

 

 

 

 
         2 

 

 

 

 

 
    K_W03 

 

 

 

 

 
              C1, C2 

3 Turystyka i rekreacja w 

starożytnej Grecji. Grecja jako 

ojczyzna turystyki sportowej i 

„teatralnej”. 

 

 
         2 

 

 
 K_W07 

 

 
          C1, C3, C7 

4 Turystyka i rekreacja w 

starożytnym Cesarstwie 

Rzymskim. 

 
         2 

 
K_W07 

 
          C1, C3, C7 

5 Antyczna infrastruktura 

turystyczna. Prawne i kulturowe 

aspekty udzielania pomocy 

osobom przebywającym w 

podróży w antycznej Grecji i w 

Rzymie. Najsłynniejsi antyczni 

podróżnicy i teoretycy 

turystycznych podróży. 

 

 

 

 
         2 

 

 

 

 
K_W11 

 

 

 

 
            C1, C6,  



6 Narodziny buddyzmu, hinduizmu, 

chrześcijaństwa i islamu oraz 

eksplozja podróży do miejsc 

„naznaczonych” kultem 

religijnym w  Afryce Północnej, 

Europie i Azji. 

          

 
        2 

 

 
K_W04 

 

 
              C1, C4, C8 

 7 Turystyka i rekreacja w okresie 

średniowiecza 
        4 K_W05        C1, C4, C8 

8 Turystyka i rekreacja w dobie 

renesansu w Europie i Polsce. 

Narodziny turystyki edukacyjnej. 

         

 
        2 

 

 

 

 

 
K_W03 

 

 

 

 

 
      C1, C5, C9 

9 Turystyczne aspekty odkryć 

geograficznych.  Najsłynniejsi 

podróżnicy średniowiecza i 

początkowego okresu doby 

nowożytnej. 

         

 

 
         2 

 

 

 
K_U01 

 

 

 
       C1, C5, C8 

10 Turystyka i rekreacja w czasach 

oświecenia w Europie i Polsce. 

Dostrzeganie w rekreacji 

ruchowej wartości wychowawczo 

– zdrowotnych. Rosnące 

znaczenie podróży poznawczych, 

edukacyjnych i zdrowotnych. 

 

 

 
       2 

 

 

 
K_U11 

 

 

 
        C1, C5, C6 

11 Turystyka i rekreacja w Europie i 

Polsce w XVIII wieku. Rozwój 

gastronomii, hotelarstwa oraz 

turystyki zimowej. 

 

 
      2 

 

 
K_W03 

 

 
   C1, C5, C6, C7 

12 Turystyka i rekreacja w Europie i 

Polsce w XIX wieku. 

Najważniejsze organizacje 

turystyczne i towarzystwa 

rekreacyjne. Polscy klasycy 

rozwoju turystyki i rekreacji. 

 

 

 
        2 

 

 

 
K_W04 

 

 

 
   C1, C5, C6, C7 

13  Rola osiągnięć technicznych 

(dyliżanse, kolej, samochody, 

samoloty, itp.) w aktywizacji 

działalności turystycznej. 

Europejska turystyka i rekreacja 

w XX wieku. 

 

 

 
        2 

 

 

 
K_W05 

 

 

 
   C1, C5, C7, C8 

14 Turystyka i rekreacja w Polsce w 

okresie międzywojnia (1918 – 

1939). Turystyka i rekreacja w 

Polsce po roku 1945. 

Współczesne trendy w turystyce 

światowej i rekreacji. 

 

         

 
         2 

 

 
K_U01 

 

 
              C9 

 

 
Rozliczenia punktów ECTS:  

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 
Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 



Liczba 

godzin 
Punkty ECTS Liczba 

godzin 
Punkty 

ECTS 
30 1 Godziny kontaktowe - wykłady   

25 1 Praca z literaturą   

        25 1 Praca w internecie   

30 1 Przygotowanie do sprawdzianu   

110 4 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 
 
Literatura podstawowa: 
1. Chmiel A., Turystyka w Polsce w latach 1945 – 1989, Warszawa 2007. 
2. Dąbrowski A., Zarys teorii rekreacji ruchowej, Warszawa 2006. 
3. Dudek D., Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii rekreacji ruchowej, Kraków 2005. 
4. Gaj J., Dzieje turystyki w Polsce, Warszawa 2006. 
5. Łazarkowie M. i R., Śladami historii turystyki, Lublin 2005. 
6. Mariotti G., Historia turystyki, Warszawa 1963. 
7.Urry J., Spojrzenie turysty, Warszawa2002. 
 

 

 

 
Literatura uzupełniająca: 
1. Mariotti G., Historia turystyki, Warszawa 1963. 
2.Urry J., Spojrzenie turysty, Warszawa2002 
3.Gaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997. 
4. Grabowska A., Teorie fizyczne edukacji, Warszawa 1999. 
5.Grot Z., Dzieje kultury fizycznej, Warszawa 1990. 
6.Jarosz D., Organizacja wypoczynku w Polsce 1945 – 1956, Warszawa – Kielce 2003. 
7. Krawczyk Z., O turystyce i rekreacji, Warszawa 2007. 
8. Krygowski W., Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków 1988. 
9. Krygowski W., Zarys dziejów polskiej turystyki górskiej, Warszawa 1973. 
 

 
Efekty kształcenia: 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty 

kształcenia /EK/ 

Forma zajęć 

/ metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie  
do EK 

kierunkowych 

Odniesienie  
do EK  

obszaru 
Zna i rozumie podstawy 

historyczne kształtowania się 

zjawiska turystyki i rekreacji 

na przestrzeni dziejów. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne  
       K_W03 S1P_W09 

Zna podstawy i formy 

organizacji życia 

społecznego, historyczne 

procesy przemian 

społeczeństw i kształtowania 

się  turystyki i rekreacji 

ruchowej jako formy  

spędzania czasu wolnego. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W07 S1P_W02 

Potrafi wykorzystać 

podstawową wiedzę 

teoretyczną i praktyczną oraz 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
      K_U11 

M1_U07 
 

S1P_U01 



pozyskiwać dane do 

analizowania w aspektach 

historycznych konkretnych 

procesów i zjawisk z  

zakresie turystyki i rekreacji 

fizycznej. 

 

Zna i rozumie podstawy 

historyczne ukształtowania 

współczesnej turystyki i 

rekreacji. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
 

K_W03 
 
S1P_W09 

Zna i rozumie historyczne 

uwarunkowania budowania 

infrastruktury turystycznej i 

tworzenia prawa z obszaru 

turystyki i rekreacji. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_K05 S1P_K04 

Zna i rozumie podstawowe 

czynniki cywilizacyjno - 

historyczne kształtujące styl 

życia człowieka 

uprawiającego turystykę i 

rekreację. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W05 M1_W04 

Zna podstawy i formy 

organizacji życia 

społecznego, procesy 

przemian społeczeństw i 

kształtowania się kategorii 

czasu wolnego oraz turystyki 

i rekreacji jako form jego 

spędzania. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_W07 S1P_W02 

Potrafi  identyfikować przy 

wykorzystaniu 

podstawowych metod 

badawczych problemy 

społeczne, gospodarcze i 

środowiskowe związane z 

historycznym rozwojem 

turystyki i rekreacji. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U15 

M1_U04 
SIP_U04 

Potrafi prawidłowo 

interpretować zjawiska 

społeczne (kulturowe, 

historyczne, polityczne, 

prawne, ekonomiczne) 

specyficzne dla studiowanego 

kierunku studiów. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
SIP_U01 

K_U07 
K_U11 
K_U19 

Potrafi samodzielnie 

zdobywać potrzebne 

informacje i oceniać 

rzetelność ich źródeł, rozumie 

konieczność stałego 

podnoszenia swojej wiedzy z 

obszaru historii turystyki i 

rekreacji. 

Wykład 
Kolokwium 

pisemne 
K_U10 S2A_U06 

Autor programu: prof. nzw. dr hab. Stanisław Piekarski 
 



 

 


