
Kierunek: Turystyka i rekreacja 

studia I stopnia 

 

 

Pytania kierunkowe 

1. Typy przedsiębiorstw turystycznych funkcjonujących w Polsce 

2. Rola personelu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych 

3. Problematyka organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 

4. Rola pilota wycieczek i przewodnika turystycznego w obsłudze grupy turystycznej 

5. Przykłady sytuacji awaryjnych w przebiegu imprezy turystycznej i sposoby ich 

rozwiązywania 

6. Cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej 

7. Społeczno-kulturowe i biologiczne podstawy rekreacji 

8. Komputerowe systemy rezerwacyjne stosowane w turystyce 

9. Pojęcie i funkcje zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego 

10. Znaczenie imprez rekreacyjnych w życiu człowieka 

11. Czynniki decydujące o właściwej organizacji i przebiegu imprezy turystycznej 

12. Usługi turystyczne świadczone na poszczególnych etapach podróży turystycznej 

13. Wykorzystanie walorów turystycznych różnych regionów Polski w realizacji imprez 

turystycznych i rekreacyjnych 

14. Wykorzystanie obszarów chronionych w turystyce 

15. Pojęcie i klasyfikacje atrakcji turystycznych 

16. Klasyfikacja ruchu turystycznego i metody jego pomiaru 

17. Podstawowe funkcje i dysfunkcje turystyki 

18. Sezonowość popytu w turystyce 

19. Stan i struktura bazy noclegowej w Polsce 

20. Cechy i charakterystyka usług hotelarskich 

21. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 

22. Sieci hotelarskie i ich przykłady 

23. Usługi gastronomiczne w obiektach hotelarskich i w obsłudze ruchu turystycznego 

24. Funkcje i cele krajoznawstwa 

25. Atrakcyjność turystyczna i jej elementy 

26. Czynniki kształtujące popyt turystyczny 

27. Makrootoczenie i mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego 

28. Uwarunkowania prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej  

w turystyce 

29. Tradycyjne i współczesne instrumenty marketingu w turystyce 

30. Podstawowe formy i rodzaje turystyki 

 

Specjalność: Instruktor rekreacji ruchowej 

1. Zagrożenia zdrowia i życia w czasie różnych aktywności rekreacyjnych 

2. Motywy podejmowania oraz bariery rekreacji ruchowej 

3. Zasady konstruowania i realizacji programów ćwiczeń kształtujących zdolności 

motoryczne 

4. Diagnostyka sprawności motorycznej 

5. Procedura przygotowania gry miejskiej 

6. Zasady organizacji niekonwencjonalnych imprez turystycznych 

7. Uwarunkowania naturalne i społeczno-ekonomiczne w kontekście organizacji 

rekreacji ruchowej 

8. Formy zajęć animacyjnych i zasady ich prowadzenia 

9. Animacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w zależności od grupy wiekowej 

rekreantów 

10. Aktywność ruchowa adaptacyjna jako istotny czynnik rekreacji osób  

z niepełnosprawnościami 

11. Definicja, formy i rodzaje ryzyka w działalności rekreacyjnej 

12. Ryzyko jakości w działalności rekreacyjnej 

13. Zarządzanie bezpieczeństwem w działalności rekreacyjnej 

14. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w usługach rekreacyjnych 

15. Charakterystyka aktywności fizycznej na różnych etapach rozwoju człowieka 

16. Pojęcie rekreacji ruchowej, wychowania fizycznego, sportu. 

17. Metody budowania: siły, szybkości, gibkości, zwinności, skoczności, wytrzymałości, 



koordynacji ruchowej 

18. Klasyfikacja wysiłku fizycznego 

19. Typy treningu 

20. Metody poprawiania wydolności fizycznej 

 

Specjalność: Organizator turystyki i podróży 

1. Czynniki geograficzne wpływające na specyfikę organizacji imprez turystycznych 

2. Zasady organizowania i realizowania imprez turystycznych dla różnych segmentów 

rynku turystycznego 

3. Rola biur podróży w organizacji krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych 

4. Cechy i jakość usług transportu turystycznego 

5. Metody i techniki inwentaryzacji i waloryzacji zasobów turystycznych 

6. Pomorze jako przestrzeń turystyczna 

7. Zadania i obowiązki rezydenta turystycznego 

8. Cechy i przykłady szlaków dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Europie 

9. Krajoznawcze znakowanie miast, rejonów i obiektów w Polsce 

10. Możliwości zastosowania GIS w pracy pilota i przewodnika 

11. Istota i specyfika komunikacji interpersonalnej w obsłudze grup turystycznych 

12. Rola regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych w rozwoju turystyki  

w Polsce 

13. Techniki obsługi grup wyjazdowych 

14. Struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku turystycznego 

15. Zasady i formy interpretacji elementów dziedzictwa kulturowego na potrzeby 

turystyki 

16. Metodyka animacji czasu wolnego w kontekście różnorodności grup turystycznych 

17. Zasady planowania i obsługi imprez specjalistycznych 

18. Specyfika obsługi turystycznej osób z niepełnosprawnościami 

19. Planowanie i rozwój turystyki na obszarach chronionych 

20. Techniki pilotażu i przewodnictwa w różnych warunkach terenowych 

 

Specjalność: Menedżer turystyki 

1. Standardy obsługi klienta w przedsiębiorstwie turystycznym 

2. Zasady programowania imprez turystycznych różnego rodzaju 

3. Kalkulacja i wprowadzenie do sprzedaży imprezy turystycznej 

4. Rodzaje produktu turystycznego 

5. Struktura marketingowa produktu turystycznego 

6. Współczesne trendy na rynku turystycznym 

7. Podmioty odpowiedzialne za organizacje turystyki w regionach 

8. System promocji turystyki w Polsce 

9. Znaczenie biur podróży na rynku turystycznym 

10. Motywy podejmowania oraz bariery rekreacji 

11. Zasady budowy zajęć rekreacyjnych 

12. Strategie obsługi klienta 

13. Standardy obsługi klienta 

14. Polityka cenowa w przedsiębiorstwach turystycznych 

15. Metody analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw turystycznych 

16. Istota zrównoważonego rozwoju turystyki 

17. Współpraca i konkurencja w turystyce 

18. Istota planowania marketingowego w turystyce 

19. Geograficzne uwarunkowania organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych 

20. Możliwości wykorzystania GIS w biznesie turystycznym 

 

Specjalność: Organizator eventów sportowych i turystycznych 

1. Czas wolny, jego funkcje i formy spędzania 

2. Przestrzenne zróżnicowanie form spędzania czasu wolnego 

3. Struktura podmiotowa i przedmiotowa rynku turystycznego i sportowego 

4. Metody analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw organizujących 

eventy sportowe i turystyczne 

5. Podstawy prawne organizacji imprez masowych 

6. Obowiązki i uprawnienia organizatora imprez masowych 

7. Dobre praktyki w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych 



8. Istota organizacji survivalowych i niekonwencjonalnych imprez turystycznych 

9. Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwach organizujących eventy 

10. Środowiskowe uwarunkowania rekreacji ruchowej 

11. Rodzaje eventów i ich specyfika 

12. Zastosowanie protokołu dyplomatycznego podczas organizacji eventów 

13. Narzędzia, zasady i strategie komercjalizacji wydarzeń 

14. Samorząd terytorialny jako organizator eventów 

15. Zakres obowiązków Event Managera 

16. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przestrzeni miejskiej na wybranych 

przykładach 

17. Formy rekreacji w mieście 

18. Zasady programowania aktywności ruchowej integracyjnej dla osób 

niepełnosprawnych 

19. Negatywne konsekwencje organizacji eventów dla środowiska przyrodniczego  

i społeczno-kulturowego 

20. Zasady organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 


