
 

Zagadnienia na egzamin licencjacki TiR 

MODUŁ KIERUNK0WY 

Przedmiot Zagadnienia 

Materialne 

dziedzictwo 

kulturowe 

1. Lista światowego dziedzictwa UNESCO ze szczególnym uwzględnieniem obiektów polskich 

2. Architektura romańska i gotycka w Polsce i w Europie 

3. Architektura barokowa i naoklasycystyczna w Polsce i w Europie 

Fizjologia 

człowieka 

1. Stres – hormony stresu - adrenalina i kortyzol  

2. Tętnice i żyły 

3. Przyczyny powstawania urazów w turystyce i w sporcie 

Podstawy 

psychologii 

1. Rola sportu i rekreacji w kształtowaniu odporności na stres 

2. Czynniki warunkujące rozwój człowieka 

3. Rozwój motoryczny człowieka 

Podstawy ochrony 

przyrody i 

kształtowanie 

środowiska 

1. Współczesne zagrożenia środowiska przyrodniczego 

2. Wpływ turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze 

3. Formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie 

Zarządzanie w 

turystyce i 

rekreacji 

1. Podmioty turystyczne i warunki ich funkcjonowania w gospodarce 

2. Promocja w turystyce i rekreacji 

3. Innowacyjność w turystyce i rekreacji 

Prawo w turystyce 

i rekreacji 

1. Źródła prawa w obszarze usług turystycznych 

2. Regulacje prawne w zakresie organizacji imprez turystycznych  

3. Przepisy regulujące bezpieczeństwo podczas uprawiania różnych form rekreacji fizycznej 

Podstawy 

turystyki i 

rekreacji 

1. Zarys dziejów turystyki w Polsce  

2. Eufunkcje i dysfunkcje rozwoju współczesnej turystyki 

3. Czynniki rozwoju turystyki w Polsce i na świecie 

4. Definicja pojęć: turystyka, turysta, ruch turystyczny, baza turystyczna 

Geografia 

turystyczna 

1. Regionalizacja turystyczna Polski 

2. Główne regiony turystyczne świata 

3. Walory turystyczne w wybranym regionie turystycznym Polski lub świata  

Krajoznawstwo 
1. Inwentaryzacja krajoznawcza 

2. Formy i kierunki działalności krajoznawczej 

3. Rozwój krajoznawstwa w Polsce 

Obsługa ruchu 

turystycznego 

1. Rodzaje ruchu turystycznego, formy jego obsługi i metody pomiaru  

2. Informacja w obsłudze ruchu turystycznego 

3. Nowoczesne techniki informatyczne w obsłudze ruchu turystycznego 

Podstawy 1. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów noclegowych  



hotelarstwa 2. Definicje obiektów noclegowych 

3. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie 

Pedagogika czasu 

wolnego 

1. Ewolucja pojęcia czasu wolnego i jego kulturowe implikacje 

2. Determinanty kultury czasu wolnego 

3. Budżet czasu wolnego 

Podstawy 

geoturystyki 

1. Atrakcje geoturystyczne – definicja, klasyfikacje, przykłady 

2. Potencjał geoturystyczny form krasowych 

3. Znaczenie geoturystyki na obszarach turystycznie peryferyjnych 

Żywienie 

człowieka i 

dietetyka 

1. Składniki odżywcze 

2. Zapobiegania zatruciom w żywieniu zbiorowym 

3. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 

Metodyka i 

organizacja 

rekreacji 

1. Metody prowadzenia zajęć ruchowych 

2. Zasady organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej 

3. Zasady treningu rekreacyjnego, zdrowotnego 

4. Rekreacja – definicja i klasyfikacja 

Turystyka 

kwalifikowana - 

obóz zimowy 

1. Sposoby hamowania przez narciarza na stoku 

2. Dekalog narciarski 

3. Cechy jazdy na nartach karwingowych 

Atrakcje 

turystyczne Polski 

1. Walory turystyczne a atrakcje turystyczne – podobieństwa i różnice 

2. Kryteria delimitacji regionów turystycznych Polski 

3. Atrakcje środowiska przyrodniczego w regionach turystycznych Polski 

4. Atrakcje antropogeniczne w regionach turystycznych Polski 

Kartografia w 

turystyce i 

rekreacji 

1. Mapa jej właściwości, elementy składowe i zakres treści turystycznych   

2. Klasyfikacji jakościowych i ilościowych metod wykorzystywanych do przedstawiania treści map turystycznych  

              oraz map tematycznych prezentujących zagadnienia związane z zagospodarowaniem i ruchem turystycznym 

3. Znaczenie i sposoby kartowania turystycznego 

Podstawy 

geografii fizycznej 

1. Procesy wewnętrzne (edogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne) kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi 

2. Elementy klimatu i ich pomiar (przykłady)  

3. Anomalie pogodowe i związane ze zmianami pogody zagrożenia, z którymi spotkać się mogą turyści  

Podstawy 

geografii 

społeczno-

ekonomicznej 

1. Czynniki kształtujące rozmieszczenie ludności w Polsce i na świecie  

2. Zmiany struktury zatrudnienia wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym państw 

3. Procesy urbanizacji na świecie. Urbanizacja właściwa, suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja 

Zagospodarowanie 

turystyczne 

1. Definicja i zakres pojęcia zagospodarowanie turystyczne 

2. Podział urządzeń i usług turystycznych 

3. Zagospodarowanie turystyczne wybranego ośrodka lub obszaru turystycznego 

Edukacja 

zdrowotna 

1. Definiowanie zdrowia i choroby - profesjonalne i potoczne 

2. Czynniki warunkujące zdrowie 

3. Edukacja zdrowotna a terapia, profilaktyka i promocja zdrowia 



Marketing w 

turystyce 

1. Istota marketingu usług 

2. Promocja i reklama w usługach turystycznych 

3. Produkt turystyczny jako element marketingu 

Turystyka na 

obszarach 

chronionych 

1. Czynniki determinujące rozwój turystyki na obszarach chronionych 

2. Podstawy edukacji przyrodniczej na terenie parków narodowych i krajobrazowych 

3. Nadrzędne zadania turystyki na obszarach chronionych 

4. Znaczenie ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych 

Agroturystyka 
1. Formy turystyki wiejskiej – definicje i klasyfikacje 

2. Główne czynniki wpływające na rozwój agroturystyki  

3. Usługi w gospodarstwie agroturystycznym 

 
 

 
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY  

Organizacja i obsługa ruchu turystycznego 

Przedmiot Zagadnienia 

Pilotaż i 

przewodnictwo 

turystyczne 

1. Prawne uwarunkowania pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek w Polsce 

2. Metodyka i technika pracy przewodnika turystycznego i pilota wycieczek  

3.  Standardy jakości usług w przewodnictwie turystycznym i pilotażu 

4.  Kodeks etyki w przewodnictwie turystycznym i pilotażu wycieczek 

Zastosowanie 

informatyki  

w turystyce 

1. Internetowe metody promocji produktu turystycznego 

2. Mapy Google i Google Street View w pracy pilota i przewodnika wycieczek 

3. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania dla biur podróży 

Biura podróży  

i touroperatorzy 

1.  Historyczny rozwój pośrednictwa na rynku turystycznym 

2.  Regulacje prawne dotyczące rynku biur podróży i touroperatorów w Polsce 

3.  Polityka jakości na rynku biur podróży i touroperatorów 

Organizacja 

imprez 

turystycznych 

 

1.  Rodzaje usług uwzględnianych w organizacji imprez turystycznych 

2.  Rodzaje imprez turystycznych wg różnych kryteriów 

3.  Podobieństwa i różnice między programem ramowym a szczegółowym imprezy turystycznej 

4. Podstawy kalkulacji kosztów imprezy turystycznej 

 
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

Hotelarstwo 

Przedmiot Zagadnienia 
Rynek hotelarski 1. Definicja i zakres pojęcia rynek hotelarski 

2. Definicja i zakres pojęcia hotelarstwo systemowe 

3. Tendencje w światowym hotelarstwie 

Organizacja 

pracy  

w hotelarstwie 

1.  Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hotelarstwie 

2.  Organizacja pracy w poszczególnych działach hotelu 

3.  Hotelarskie usługi dodatkowe 

4.  Obsługa gościa hotelowego 

Zastosowanie 

informatyki w 

hotelarstwie 

 

1. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania do obsługi recepcji hotelowej 

2. Dokumentacja fotograficzna i video bazy hotelowej (wirtualne spacery, panoramy)  



3. Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w obsłudze hotelu 

Zarządzanie 

hotelem 

i rachunkowość 

1. Rola dyrektora, kierowników i pracowników w obsłudze gościa 

2. Struktura organizacyjna hotelu i jej wpływ na wyniki sprzedażowe hotelu 

3. Koszty stałe, zmienne i mieszane w hotelarstwie 

4. Wskaźniki operacyjne w hotelarstwie – Departament Pokoje, Departament Gastronomia 

 
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY 

Turystyka zdrowotna 

Przedmiot Zagadnienia 

Nowe trendy  

w turystyce 

zdrowotnej 

1.  Rodzaje turystyki zdrowotnej wg UNWHO 

2. Czynniki wpływające na wzrost popularności turystyki medycznej 

3.  Kontrowersyjne aspekty ożywienia turystyki medycznej 

4.  Istota turystyki „Wellness” 

Turystyka 

uzdrowiskowa 

1. Wpływ uwarunkowań przyrodniczych na rozmieszczenie przestrzenne uzdrowisk w Polsce  

2. Układy funkcjonalno-przestrzenne obszarów i miejscowości uzdrowiskowych w Polsce 

3. Walory turystyczne i kulturowe trzech wybranych uzdrowisk w Polsce położonych w różnych krainach geograficznych  

4. Współczesne problemy funkcjonowania uzdrowisk  

Zastosowanie 

informatyki  

w turystyce 

1. Internetowe sposoby promocji produktu turystycznego 

2. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania dla biur podróży 

3. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania do obsługi recepcji hotelowej 

 


