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Zestaw zagadnień egzaminacyjnych
zawierający treści programowe dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA
1. Analiza walorów turystycznych regionów turystycznych świata według UNWTO.
2. Bilans przedsiębiorstwa turystycznego i wskaźniki efektywności gospodarowania (struktura
kapitału, płynność finansowa, rentowność sprzedaży).
3. Czas wolny, jego struktura, potrzeby i preferencje turystyczne ludności Polski.
4. Dokumenty w obsłudze ruchu turystycznego.
5. Formy ochrony przyrody w Polsce – charakterystyka, przykłady.
6. Główne cechy rekreacji.
7. Informacja turystyczna i jej znaczenie w organizacji i obsłudze ruchu turystycznego.
8. Krajowe organizacje turystyczne (specjalistyczne, samorządowe, społeczne i in.) i ich zadania
statutowe dla rozwoju rynku turystycznego.
9. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia krajobrazów.
10. Od I poł. XII w. do 1637 r. Pomorzem władała dynastia Gryfitów. Wymień najsłynniejszych
Gryfitów i Gryfitki i wzbogać ich charakterystykę o interesujące dla turystów opowieści.
11. Przedstaw genezę zróżnicowania kulturowego Warmii i Mazur
12. Pionierzy turystyki górskiej XIX wieku.
13. Podstawowe grupy składników odżywczych pokarmu.
14. Podział rekreacji – kryteria podziału, przekłady.
15. Podział roślin uprawnych i ich znaczenie dla gospodarki.
16. Polscy podróżnicy i eksploratorzy oraz ich udział w poznaniu Polski i świata.
17. Pomniki historii – znaczenie w turystyce i dziedzictwie kulturowym.
18. Regionalizacja turystyczna Polski. Uwarunkowania podziału Polski na regiony turystyczne.
19. Regionalizacje turystyczne świata. Kryteria i przykłady.
20. Zróżnicowanie zagospodarowania przestrzeni turystycznej i ruchu turystycznego w regionach
turystycznych świata.
21. Zróżnicowanie zagospodarowania przestrzeni turystycznej i ruchu turystycznego w
poszczególnych regionach turystycznych Polski.
22. Rozwój kartografii turystycznej na świecie i w Polsce.
23. Struktura funkcjonalno-organizacyjna i organizacja obsługi turystów w obiektach hotelarskich.
24. Typologia obiektów hotelarskich i pozostałych obiektów bazy noclegowej.
25. Typy biur podróży, ich podstawowe funkcje i usługi pośrednictwa na rynku turystycznym.
26. Typy krajobrazów w przestrzeni geograficznej.
27. Typy przedsiębiorstw turystycznych. Podstawowe elementy bazy materialno-technicznej oraz
wskaźniki stanu i efektywności wykorzystania środków trwałych.
28. Walory regionów turystycznych Polski.
29. Walory turystyczne – podział i charakterystyka. Przykłady z Polski i świata.
30. Znaczenie map tematycznych (w tym turystycznych) w działalności człowieka.
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zawierający treści specjalnościowe dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA
specjalność Turystyka w strefie nadmorskiej
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Atrakcje ekoturystyczne w nadmorskich regionach turystycznych.
Atrakcyjność turystyczna nadmorskich regionów świata – wybrane przykłady.
Atrakcyjność turystyczna polskiego wybrzeża.
Bariery przekształceń nadmorskich terenów poprzemysłowych.
Determinanty rozwoju turystyki i rekreacji w miastach nadmorskich.
Dziedzictwo kulturowe miast nadmorskich. Przykłady z Polski i świata.
Funkcja wypoczynkowa obszarów nadmorskich.
Zasady projektowania biznesplanów dla działalności gospodarczych realizowanych w polskiej
strefie nadmorskiej.
Marketing turystyczny w polskiej strefie nadmorskiej.
Media elektroniczne w promocji turystycznej miast nadmorskich.
Metody oceny atrakcyjności turystycznej obszarów nadmorskich.
Nadmorska przestrzeń turystyczna - definicja, cechy i determinanty rozwoju.
Nowe formy zagospodarowania terenów poprzemysłowych na obszarach nadmorskich.
Markowe produkty turystyczne wybrzeża i ich promocja.
Projekty turystyczne współfinansowane ze środków UE w polskiej strefie nadmorskiej.
Turystyczna działalność gospodarcza w strefie nadmorskiej.
Rola agroturystyki w aktywizacji nadmorskich obszarów wiejskich.
Ruch turystyczny w strefie nadmorskiej i jego charakterystyczne cechy – przykłady z Polski i
świata.
Formy rekreacji w nadmorskiej strefie turystycznej.
Turystyka dzieci i młodzieży w strefie nadmorskiej.
Społeczne skutki rozwoju turystyki i rekreacji w obszarach nadmorskich.
Sposoby rezerwacji i dystrybucji usług turystycznych w strefie nadmorskiej.
Nowe formy turystyki morskiej.
Turystyka pielgrzymkowa na obszarach nadmorskich. Przykłady z Polski i świata.
Turystyka uzdrowiskowa na polskim wybrzeżu.
Walory i zasoby przyrodnicze polskiej strefy nadmorskiej.
Walory i zasoby pozaprzyrodnicze polskiej strefy nadmorskiej.
Zagospodarowanie turystyczne obszarów nadmorskich. Przykłady z Polski i świata.
Zasady gospodarowania dobrami przyrodniczymi w strefie nadmorskiej.
Uwarunkowania planowania przestrzennego turystyki i rekreacji na obszarach nadmorskich.
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