Turystyka i Rekreacja
GRUPY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN KIERUNKOWY 2019/2020
I. MARKETING I ZARZĄDZANIE











Analiza rynku
Podstawowe informacje o MSP
Podstawy badań marketingowych
Metody badań marketingowych
Podstawy marketingu:
Zagadnienie produktu
Tworzenie produktu turystycznego
Zagadnienie ceny
Zagadnienie dystrybucji
Zagadnienie promocji

przykładowe pytanie:
1.

Który z poniższych czynników narusza warunek ceteris paribus dla prawa
popytu na rynku samochodów:
A. wzrost ceny benzyny
B. wzrost płac w przemyśle
C. spadek ceny samochodów
D. wzrost ceny samochodów

II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI











Przegląd najważniejszych definicji turystyki
Klasyfikacje turystyki
Typologie turystów
Organizacje turystyczne i administracja turystyczna
Rodzaje turystyki
Zarys historii turystyki, podróży i odkryć w Polsce i na świecie
Infrastruktura turystyczna
Obsługa ruchu turystycznego
Literatura turystyczna
Turystyka kwalifikowana

przykładowe pytanie:
1.

Definicja turystyki Waltera Hunzikera nie dopuszcza:
A. tanatoturystycznego charakteru wyjazdów
B. motywacyjnego charakteru wyjazdów
C. wypoczynkowego charakteru wyjazdów
D. zarobkowego charakteru wyjazdów

III. GOSPODARKA WALORAMI TURYSTYCZNYMI








Podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki walorami turystycznymi
Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i kulturowych
Rozwój zrównoważony a gospodarka walorami turystycznymi
Ocena walorów pod kątem wykorzystania w turystyce i ich zagospodarowanie
w turystyce
Zasady gospodarki przestrzenią i problematyka oceny i ochrony walorów
turystycznych
Wyodrębnianie walorów turystycznych
Rola promocji i reklamy w kreowaniu regionów turystycznych
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Organizacja turystyki w obszarach o różnych typach walorów
Początki krajoznawstwa i muzealnictwo
Krajoznawstwo a rodzaje turystyki

przykładowe pytanie:
1.
A.
B.
C.
D.

Według kryterium genezy do walorów turystycznych należą:
walory naturalne i kulturowe
walory antropogeniczne i specjalistyczne
walory przyrodnicze i specjalistyczne
walory krajoznawcze i specjalistyczne

IV. AKTYWNOŚĆ REKREACYJNA











Zarys dziejów rekreacji
Znaczenie rekreacji we współczesnym świecie
Biologiczne podstawy rekreacji
Psychologiczne aspekty rekreacji
Społeczne podstawy rekreacji
Metodyka rekreacji ruchowej
Metody i techniki badań stosowane w zajęciach wolnoczasowych i rekreacji
Metodyka i Organizacja imprez rekreacyjnych
Zagrożenia cywilizacyjne we współczesnym świecie a aktywność rekreacyjna
Znaczenie gier i zabaw w aktywności rekreacyjnej

przykładowe pytanie:
1.

Głównymi składowymi aktywności rekreacyjnej są:
A. odpoczynek, aktywność autoteliczna, samorozwój , integracja
B. odpoczynek , aktywność heteroteliczna, integracja
C. odpoczynek, aktywność autoteliczna, doskonalenie się w przekraczaniu swoich
możliwości, integracja
D. odpoczynek, aktywność autoteliczna, integracja, sport

V. PROCESY I FORMY GEOLOGICZNE











Wiek i budowa Ziemi
Ruch płyt litosferycznych
Magmatyzm
Metamorfizm
Deformacje tektoniczne
Geologiczna działalność lodowców
Geologiczna działalność wiatru
Geologiczna działalność morza
Geologiczna działalność rzek
Wietrzenie, Kras

przykładowe pytanie:
1.
A.
B.
C.
D.

W skład litosfery wchodzi:
astenosfera i skorupa
astenosfera i górna część płaszcza
górna część płaszcza i skorupa
płaszcz i skorupa
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