
Pytania na egzamin dyplomowy Studia I Stopnia 

1. Przedstaw specyfikę pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz ich rolę 

w tworzeniu wizerunku regionu turystycznego. 

2. Wskaż czynniki (demograficzne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, psychologiczne), 

które należy wziąć pod uwagę przygotowując ofertę wyjazdu turystycznego dla 

konkretnego klienta (grupy klientów).  

3. Omów pojęcie produktu turystycznego w świetle potrzeb i preferencji turysty. 

4. Przedstaw rolę i omów zasady stosowania voucheru w obsłudze ruchu turystycznego 

oraz wskaż alternatywne formy zlecenia obsługi. 

5. Wymień i wyjaśnij na wybranych przykładach cechy usług turystycznych.  

6. Aktywność fizyczna a sprawność fizyczna, opisz koncepcję H-RF i podaj przykłady 

pomiaru poszczególnych komponent tej sprawności fizycznej. 

7. Zdefiniuj i opisz związki między stylem życia, aktywnością fizyczną, sprawnością 

fizyczną, minimalną aktywnością rekreacyjną, i podaj przykłady ich skuteczność w 

promocji zdrowia i w prewencji chorób. 

8. Omów specyfikę prowadzenia zajęć rekreacyjnych w poszczególnych grupach celowych 

uwzględniając motorykę człowieka w ontogenezie oraz stymulatory aktywności 

fizycznej.  

9. Rekreacja ruchowa w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób niezakaźnych 

(cywilizacyjnych), omów cel i specyfikę postępowania (metody doboru odpowiednich 

działań rekreacyjnych) w poszczególnych grupach specjalistycznych. 

10. Programowanie działalności rekreacyjnej w skali makro, mezo i mikro opartych na 

zasadach treningu zdrowotnego 

11. Omów fizjologiczne reakcje organizmu w warunkach wysokogórskich 

12. Czynniki determinujące tlenową wydolność fizyczną. 

13. Omów objawy śmierci klinicznej będące bezwzględnym wskazaniem do rozpoczęcia 

RKO. 

14. Omów proces rekreacji i jego elementy składowe 

15. Przedstaw minimum aktywności fizycznej oraz rekomendowane formy aktywności 

fizycznej (tzw. sporty całego życia) 

16. Informacje niezbędne do otworzenia działalności gospodarczej. 

17. Przedstaw instrumenty marketingu możliwe do wykorzystania w działalności 

usługowej. 



18. Na czym polega komunikacja marketingowa? Podaj przykładowe działania w 

organizacji lub przedsiębiorstwie: 

19. Wymień i omów funkcje zarządzania: 

20. ZEBRANIA - definicja i formy 

21. Wpływ ćwiczeń fizycznych na sferę emocjonalną. Przedstaw rodzaj wysiłku fizycznego 

przynoszącego najbardziej pozytywne efekty. 

22. Procesy motywacyjne w aktywności turystyczno – rekreacyjnej. Motywacja 

wewnętrzna a zewnętrzna - zalety i wady w kontekście kształtowania postaw 

prozdrowotnych. 

23. Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie 

wolnym. 

24. Zagrożenia dla człowieka związane z turystyką i rekreacją wodną 

25. Wpływ turystyki i rekreacji na ekosystemy wodne. Omówić na przykładach. 

26. Wymień i omów najstarsze dokumenty regulujące problematykę turystyki i rekreacji.  

27. Kryteria podziału turystyki (rodzaje, formy) oraz typologia turystów. 

28. Charakterystyka regionu/rejonu turystycznego Polski pod względem walorów 

odpowiednich do uprawiania różnych form turystyki. Region/rejon wskazuje Komisja z 

następujących: Warmińsko-Mazurski, Pomorski, Podkarpacki, Lubelski, Kotlina 

Kłodzka. 

29. Atrakcyjność zróżnicowanych przestrzeni agroturystycznych Polski.  

30. Krajoznawstwo jako treść turystyki przyrodniczej, kulturowej, kwalifikowanej. 

31. Krajoznawstwo jako istotny element równoważenia turystyki.  

32. Wpływ rozwoju turystyki i rekreacji na gospodarkę i jej rozwój. 

33. Problem eksportu towarów i usług a eksport dóbr i usług w turystyce międzynarodowej  

34. Inflacja w gospodarce, jej przyczyny i skutki dla gospodarki oraz przedsiębiorstw. 

35. Znaczenie kosztów w osiąganiu efektywności przedsiębiorstwa TiR. 

36. Płynność finansowa w działalności przedsiębiorstwa TiR. 

 


