
 

Zakład Turystyki i Rekreacji 

 

Pytania do egzaminu dyplomowego: 

Student wybiera 3 pytania z zestawu 

 

 

1. Czym jest turystyka, co stanowi jej istotę 

2. Przedstaw i opisz motywy udziału w turystyce 

3. Przedstaw i opisz mocne strony polskiej turystyki 

4. Wyjaśnij pojęcie rekreacji 

5. Jakie znasz metody rekreacji fizycznej i psychicznej 

6. Jak należy rozumieć wymagania i status instruktora rekreacji fizycznej 

7. Czym charakteryzuje się łańcuch hotelowy 

8. Na czym polega usługa Room service 

9. Wymień znane Ci skróty określające strukturę wyżywienia w obiekcie hotelarskim. 

10. Wymień funkcje holu recepcyjnego 

11. Walory turystyczne, ich podział i przykłady z obszaru Polski 

12. Charakterystyka geograficzno-turystyczna wybranego regionu Polski 

13. Charakterystyka geograficzno-turystyczna wybranego państwa lub regionu na świecie 

14. Przedstaw dokonania Towarzystwa Tatrzańskiego jako najważniejszej organizacji 

turystyczno-krajoznawczej w 2. połowie XIX wieku 

15. Przedstaw dokonania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego jako najważniejszej 

organizacji krajoznawczej w 1. połowie XX wieku 

16. Przedstaw klasyfikację przestrzenną walorów krajoznawczych 

17. Przedstaw różnicę między walorami turystycznymi a walorami krajoznawczymi 



18. Scharakteryzuj przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie 

19. Omów rynek usług turystycznych 

20. Przedstaw istotę i cechy popytu turystycznego 

21. Określ determinanty ekonomiczne i pozaekonomiczne popytu turystycznego 

22. Zdefiniuj podaż turystyczną i jej determinanty 

23. Wymień koszty stałe i koszty zmienne w kalkulacji imprezy turystycznej 

24. Czym charakteryzuje sie umowa czarteru 

25. Jakie ubezpieczenie obligatoryjne powinien zawrzeć organizator turystyki na rzecz 

swoich klientów w turystyce zagranicznej 

26. Jakie czynniki wpływają na wysokość marży na imprezie turystycznej 

27. Społeczny zasięg turystyki i jego znaczenie w rekreacji fizycznej i umysłowej 

28. Definicja socjologii turystyki 

29. Jaki jest wpływ turystyki na rozwój społeczny 

30. Jaki czynniki społeczne wpływają na udział w turystyce 

31. Wymień najważniejsze akty prawne związane z funkcjonowaniem turystyki 

uzdrowiskowej 

32. Wymień naturalne surowce lecznicze wykorzystywane w leczeniu uzdrowiskowym 

33. Omów istotę obiektów Wellness & SPA  

34. Wymień podstawowe kategorie oraz rodzaje obiektów Wellness & SPA 

35. Wskaż podstawowe wyposażenie niezbędne do prowadzenia ośrodków Wellness & 

SPA 

36. Przedstaw podstawowe definicje, zakres działania i środki stosowane w odnowie 

biologiczne. 

37. Omów takie zagadnienie jak: zmęczenie i wypoczynek oraz wysiłek fizyczny i 

restytucja powysiłkowa 

38. Co to jest fizykoterapia i jaki jest jej związek z odnową biologiczną 



39. Wymień podstawowe usługi stosowane na terenie uzdrowisk oraz ośrodków Wellnes 

& SPA 

40. Wymień podstawowe zasady wykonywania masażu klasycznego 

41. Wymień podstawowe wskazania i przeciwwskazana do masażu klasycznego 

42. Jakie znasz techniki masażu klasycznego  

43. Omów znaczenie masażu klasycznego 

44. Wymień elementy profilaktycznego i leczniczego działania masażu klasycznego 

45. Omów wpływ czynników fizykalnych na organizm ludzki (czynniki termiczne: ciepło-

zimno, prąd elektryczny, pole elektromagnetyczne, światło, woda, złoża naturalne, 

czynniki mechaniczne), wykaż ich lecznicze działanie  

46. Wymień podstawowe przeciwwskazania do zastosowanie zabiegów terapii fizykalnej 

47. Wymień podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy 

48. Wymień podstawowe etapy udzielania pierwszej pomocy 

49. Co wiesz na temat zasad wzywania służb ratunkowych oraz ewakuacji 

poszkodowanego 

50. Wymień polskie uzdrowiska o zasięgu międzynarodowym oraz scharakteryzuj jedno z 

nich 

 

 

 

 


