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PYTANIA NA OBRONĘ PRACY DYPLOMOWEJ 

W ROKUAKADEMICKIM 2017/2018 
 

 

PYTANIA OGÓLNE 

 
1. Charakterystyka stylów architektonicznych – proszę podać przykłady 

2. Pojęcie sztuki i jej podział chronologiczny  

3. Omów czynniki warunkujące wydolność fizyczną człowieka 

4. Określ normy podstawowych parametrów układu krążenia 

5. Omów piramidę potrzeb wg Maslowa z uwzględnieniem potrzeb realizowanych w 

turystyce i rekreacji 

6. Przyczyny gwałtownego rozwoju ekologii i ochrony środowiska w latach 60. ubiegłego 

wieku 

7. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze 

8. Omów turystyczny rynek pracy 

9. Podstawowe definicje i pojęcia: turystyka, rodzaje turystyki, turysta, odwiedzający 

10. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 

11. Definicja rekreacji i czasu wolnego 

12. Miejsce rekreacji w kulturze fizycznej 

13. Funkcje rekreacji i czasu wolnego 

14. Rekreacja ruchowa składową zdrowego stylu życia 

15. Scharakteryzuj jeden z krajów regionu turystycznego Europa Śródziemnomorska 

16. Dokonaj podziału Polski na regiony turystyczne i jeden z nich scharakteryzuj 

17. Pojęcie krajoznawstwa – funkcje i wartości 

18. Biuro turystyczne – struktura organizacyjna i zasady działania 

19. Teczka imprezy turystycznej 

20. Produkt turystyczny i jego cechy 

21. Klasyfikacja obiektów noclegowych 

22. Czynniki determinujące zachowania wolnoczasowe człowieka 

23. Wymień podstawowe zadania pedagogiki czasu wolnego 

24. Zastosowanie marketingu  MIX w turystyce 

25. Analiza  SWOT 

26. Opisz styl pracy i cechy instruktora rekreacji ruchowej 

27. Etapy procesu rekreacji ruchowej 



28. Czynniki warunkujące zdrowie człowieka   /   Trening sportowy a trening zdrowotny* 

29. Etapy edukacji zdrowotnej według Demela  / Struktura rzeczowa treningu sportowego* 

30. Rodzaje przestrzeni turystycznej i ich charakterystyka 

31. Zasady użytkowania turystycznego obszarów chronionych 

32. Rola i znaczenie pilota w obsłudze imprez turystycznych 

33. Działalność pilota wycieczek w wybranych sytuacjach losowych 

34. Zastosowanie zasad marketingu w działalności firmy turystycznej 

35. Zarządzanie turystyką na szczeblu lokalnym 

36. Polska Organizacja Turystyczna 

37. Rola  prognozowania w turystyce 

38. Wyjaśnij pojęcie reglamentacji prawnej działalności  biur podróży 

39. Przedstaw okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora turystyki 

40. Rola i miejsce informacji w gospodarce turystycznej  /  Różnice między tanimi a 

tradycyjnymi liniami lotniczymi* 

41. Podział świata na regiony turystyczne 

42. Charakterystyka walorów turystycznych regionu śródziemnomorskiego 

43. Różnice między agroturystyką a turystyką wiejską  /  Charakterystyka ekoturystów* 

44. Rodzaje specjalistycznych gospodarstw agroturystycznych  /  Formy ekoturystyki* 

45. Cele turystyki osób niepełnosprawnych  /  Biologiczne i psychospołeczne czynniki 

przyspieszające starzenie się* 

46. Wyjaśnij i omów zasadę dostępności usług turystycznych dla osób z 

niepełnosprawnością  /  Aktywność fizyczna w profilaktyce gerontologicznej i promocji 

zdrowego starzenia się

 

47. Wyjaśnij pojęcie własności intelektualnej 

48. Metody badań naukowych 

49. Techniki badań naukowych 

50. Omów metodę sondażu diagnostycznego 

 

 

 

                                                           
  Zagadnienia z przedmiotów do wyboru 



 

PYTANIA – SPECJALNOŚCI 

 

TURYSTYKA I REKREACJA ZDROWOTNA 

 

1. Omów pojęcie aktywność fizyczna 

2. Jakie grupy chorób stanowią największe zagrożenie zdrowotne w Polsce? 

3. Jakimi kryteriami określamy zdrowy stylu życia współczesnego człowieka? 

4. Omów podstawowe założenia Karty Toronckiej 

5. Na czym polega trening personalny i jakie mogą być jego formy? 

6. Omów podstawowe zasady programowania treningu 

7. Jakimi cechami osobowości powinien charakteryzować się trener personalny? 

8. Turystyka uzdrowiskowa  a turystyka zdrowotna 

9. Zasady organizacji turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych 

10. Sposoby współpracy z niepełnosprawnym turystą 

11. Czas wolny osób starszych i niepełnosprawnych  

12. Najczęstsze błędy popełniane podczas organizacji turystyki i rekreacji osób z 

ograniczoną sprawnością 

13. Schorzenia rehabilitowane za pomocą hipoterapii 

14. Wymogi wobec konia użytkowanego w hipoterapii 

15. Rasy koni najbardziej przydatnych do hipoterapii 

16. Przeciwwskazania do hipoterapii 

17. Wyjaśnij pojęcie „impreza turystyki krajoznawczej” 

18. Co powinien zawierać regulamin imprezy rekreacyjnej? 

19. Najważniejsze zadania organizatorów imprez rekreacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 

20. Na czym polega team building – przykład 

 

MENEDŻER TURYSTYKI I HOTELARSTWA 

1. Omów proces komunikacji 

2. Problem asymetrii w komunikacji zespołowej 

3. 7Ps usług marketingowych 

4. Usługi hotelowe – definicja, podział  



5. Promocja usług hotelowych (definicja i funkcje) 

6. Dokonaj podziału usług gastronomicznych oferowanych w hotelarstwie 

7. Omów podstawową strukturę organizacyjną gastronomii hotelowej 

8. Omów warianty żywieniowe w ofercie hotelowej  

9. Omów podstawowe kryteria oceny jakości hotelowych usług gastronomicznych 

10. Opisz wybrany elektroniczny system rezerwacji stosowany w biurach podróży  

11. Omów proces tworzenia ofert w systemach rezerwacji 

12. Jakie zadania można realizować w systemach rezerwacyjnych? 

13. Istota i cele zarządzania finansami podmiotów gospodarczych 

14. Rodzaje rynków i instytucji finansowych 

15. Źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - rodzaje sprawozdań 

finansowych 

16.  Jakie umiejętności powinien posiadać dobry menedżer? 

17. Struktura menu 

18. Wymień główne działy w hotelu 

19. Jakie rodzaje hoteli funkcjonują na rynkach turystycznych? 

20. Housekeeping i jego zadania 

 


