
Zał. 1. do Uchwały nr 3-2020/2021 Rady Programowej ds. kierunku studiów turystyka i rekreacja, Wydziału Nauk 

Geograficznych i Geologicznych z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zagadnień na egzamin licencjacki oraz magisterski  

na kierunku studiów turystyka i rekreacja 

 
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI  

 
Zagadnienia teoretyczne 

1. Podstawowe pojęcia w turystyce i rekreacji (turystyka, rekreacja, czas wolny; zasoby 
turystyczne, walory turystyczne, atrakcyjność turystyczna; podróżny, odwiedzający, turysta, 
rekreant; przestrzeń turystyczna, region, rejon, miejscowość, ośrodek turystyczny; pojemność 
i chłonność turystyczna, dostępność turystyczna; zagospodarowanie turystyczne, funkcja 
turystyczna, potencjał turystyczny, produkt turystyczny, turystyka kulturowa) 

2. Funkcje i dysfunkcje turystyki 

3. Wybrane koncepcje badawcze turystyki (turystyka jako dialog kultur, przestrzeni turystycznej, 
terytorialnych systemów rekreacyjnych, percepcji przestrzeni (krajobrazu), urbanizacji 
turystycznej, eufunkcji i dysfunkcji turystyki, teoria cyklu życia produktu turystycznego wg 
Butlera) 

4. Klasyfikacja form turystyki w oparciu o różne kryteria 

5. Potrzeby społeczne, motywy podejmowania aktywności turystycznej 

6. Koncepcja rozwoju zrównoważonego i turystyki zrównoważonej 

7. Główne założenia i cele rekreacji w różnych grupach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli, 
osoby starsze) 

8. Zagospodarowanie turystyczne i jego rodzaje  

9. Struktura i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego 

10. Struktura organizacyjna turystyki w Polsce 

11. Świadczenie usług turystycznych w Polsce - zagadnienia prawne (działalność organizatorów 
turystyki, przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,  
a agentów turystycznych; działalność przewodników turystycznych i pilotów wycieczek) 

12. Geologiczne procesy endogeniczne i egzogeniczne. Walory geoturystyczne 

13. Krajobraz polodowcowy i możliwości jego wykorzystania w turystyce  

14. Systemowe ujęcie środowiska przyrodniczego 

15. Formy ochrony przyrody w Polsce i sposób ich udostępniania dla turystyki 

16. Style w architekturze (romański, gotycki, renesansowy, barokowy) 

17. Regiony turystyczne - definiowanie pojęcia, typy regionów i metody ich delimitacji 

18. Walory turystyczne Basenu Morza Śródziemnego 

19. Walory turystyczne Skandynawii 

20. Walory turystyczne państw sąsiadujących z Polską 

21. Walory turystyczne regionu alpejskiego 

22. Metodyka programowania imprez turystycznych 

23. Funkcje pilota wycieczek i przewodnika turystycznego 

24. Zasady zachowania turysty w krajach o odmiennej religii, zwyczajach, tradycji i kuchni 

25. Metodyka oprowadzania i pilotowania różnych grup turystycznych, przekazywanie treści 
krajoznawczych 



26. Mapa jako źródło informacji w turystyce 

27. Współczesne trendy w turystyce i rekreacji 

 

Zagadnienia dotyczące regionów i walorów turystycznych Polski 

1. Walory turystyczne Wielkopolski 

2. Walory turystyczne polskiej części Wybrzeża Bałtyku 

3. Walory turystyczne Pojezierza Pomorskiego 

4. Walory turystyczne Pojezierza Mazurskiego 

5. Walory turystyczne Gór Świętokrzyskich i okolic 

6. Walory turystyczne polskiej części Sudetów 

7. Walory turystyczne polskiej części Karpat 

8. Walory turystyczne polskiej części Tatr i Podhala 

9. Walory turystyczne Dolnego Śląska 

10. Walory turystyczne Krakowa i okolic 

11. Walory turystyczne Łodzi i okolic 

12. Walory turystyczne Poznania i okolic 

13. Walory turystyczne Torunia i okolic 

14. Walory turystyczne Trójmiasta i okolic 

15. Walory turystyczne Warszawy i okolic 

16. Walory turystyczne Wrocławia i okolic 

17. Walory turystyczne województwa podlaskiego 


