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LISTA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH  

NA EGZAMIN KOŃCOWY STUDIÓW II STOPNIA 

(program 2017/2018r.) 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA 

1. Wymień metody wykorzystywane podczas zajęć rekreacji adaptacyjnej w profilaktyce 

i leczeniu otyłości 

2. Scharakteryzuj zasady planowania i realizacji zajęć z zakresu rekreacji adaptacyjnej w 

chorobach sercowo-naczyniowych 

3. Wymień najczęstsze błędy w treningu adaptacyjnym osób starszych. 

4. Wymień możliwości wykorzystania sprzętu rekreacyjnego w zajęciach rekreacji 

plenerowej  

5. Wymień rodzaje gier plenerowych i scharakteryzuj zasady ich organizacji. 

6. Znaczenie witamin i składników mineralnych w żywieniu człowieka. 

7. Scharakteryzuj rolę wody w organizmie człowieka. 

8. Wymień zasady planowania jadłospisów. 

9. Wymień podmioty działalności turystycznej w regionie. 

10. Wymień etapy organizacji imprez rekreacyjnych, na przykładzie festynu. 

11. Wymień zasady bezpieczeństwa podczas organizacji imprez turystycznych. 

12. Wymień zasady treningu zdrowotnego, reguły ćwiczeń 

13. Scharakteryzuj komponenty treningu zdrowotnego 

14. Scharakteryzuj trening funkcjonalny, jako formę treningu zdrowotnego  

15. Od czego należy zacząć tworzenie nowego produktu turystycznego? 

16. Jakie cechy odróżniają produkt turystyczny od materialnych produktów 

konsumpcyjnych? 

17. Czym różni się produkt turystyczny obszaru od produktu turystycznego 

wykreowanego przez organizatora turystyki? 

18. Określ podmioty kreujące obszarowy produkt turystyczny 

19. Przedstaw definicje i omów różnice pomiędzy zasobem turystycznym, walorem 

turystycznym i atrakcją turystyczną. 

20. Na czym polega metoda bonitacji punktowej i jak możemy ją wykorzystać w ocenie 

zasobu kulturowego? Przedstaw kryteria tej oceny. 

21. Na czym polega metoda bonitacji punktowej i jak możemy ją wykorzystać w ocenie 

atrakcyjności krajobrazowej? 
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22. Czym jest polityka turystyczna, kto może ją realizować, jakie są jej instrumenty oraz 

cele? 

23. Wymień i omów elementy składające się na strategię rozwoju turystyki jednostki 

samorządu terytorialnego. 

24. W jaki sposób marketing sensoryczny aktywizuje zmysły klienta w proces odbioru 

produktu? Podaj przykład dla każdego zmysłu.  

25. Jaka jest różnica w stosowaniu marketingu produktu oraz doświadczeń w promowaniu 

obszaru turystycznego?  

26. Wyjaśnij pojęcie coaching turysty. Czym różni się klasyczne doradztwo od 

coachingu?  

27. Jak powinien przebiegać profesjonalny proces doradztwa turystycznego w Punkcie 

Informacji Turystycznej? 

28. Wybitni przedstawiciele literatury okresu humanizmu we Włoszech, Hiszpanii i 

Francji. 

29. Opisz wybraną metodę walki ze stresem. 

30. Podaj sposoby minimalizowania negatywnych skutków pracy. 

 


