
Lista zagadnień do egzaminu magisterskiego  

(specjalność geografia regionalna i turystyki) 

 

 

1. Miejsce geografii regionalnej w systemie nauk geograficznych. 

2. Zadania badawcze geografii regionalnej. 

3. Pojęcie regionu geograficznego. 

4. Metody regionalizacji geograficznej. 

5. Zadania badawcze geografii turyzmu. 

6. Metody oceny środowiska geograficznego na potrzeby turystyki. 

7. Regiony turystyczne Polski. 

8. Regiony turystyczne Europy. 

9. System ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce i na świecie. 

10. Stan zagrożenia środowiska geograficznego Polski. 

11. Podział polityczny Europy (monarchie, republiki, zmiany granic, nowe państwa, państwa 

związkowe): 

 a) przed I wojną światową, 

 b) po I wojnie światowej, 

 c) po II wojnie światowej. 

12. Ludy i języki w Europie, zgodność lub niezgodność zasięgu grup etnicznych z granicami 

państwa. 

13. Wyznania religijne w Europie (związek wyznań z grupami etnicznymi, historią kultury  

w Europie). 

14. Regiony Europy – różne podziały wynikające z różnych kryteriów: 

 a) polityczne, 

 b) gospodarcze, 

 c) rolnicze – typy upraw. 

15. Zmiany zasięgu państwa polskiego i wynikające stąd zmiany składu etnicznego. 

16. Rasy ludzkie – podstawowe cechy, rozmieszczenie geograficzne. 

17. Główne religie świata – zasięg geograficzny, podstawowe cechy, wyraz krajobrazowy,  

wpływ na gospodarkę. 

18. Rozprzestrzenienie kultury europejskiej poza Europę: 

 a) zasięg geograficzny, 

 b) skutki kulturowe. 

19. Języki europejskie poza Europą. 

20. Śląsk: 

 a) kraina historyczna, 

 b) podział geograficzny, 

 c) charakterystyka geograficzna (fizyczna i gospodarcza), 

 d) ludność przed i po II wojnie światowej, 

 e) miasta śląskie – lokalizacja (linia Odry, linia podgórska – graniczne grody), 

 f) atrakcyjność turystyczna. 

21. Morfogenetyczne typy krajobrazów Polski: 

 a) krajobrazy erozyjne obszarów górskich: 

i. erozja rzeczna, 

ii. erozja lodowcowa – formy akumulacyjne, 

iii. różnice wynikające z budowy geologicznej; 

 b) krajobrazy polodowcowe: 

i. górskie, 

ii. niżowe; 



 c) krajobrazy peryglacjalne (denudacyjne): 

i. obszary zlodowaceń starszych od bałtyckiego, 

ii. wyżyna środkowo-polska (łódzka), 

iii. obszary przedgórskie, 

iv. złagodzenie form polodowcowych i erozyjnych; 

 d) krajobrazy akumulacji eolicznej: 

i. obszary wydmowe-nadrzeczne, sandrowe, 

ii. obszary lessowe; 

 e) krajobrazy krasowe; 

 f) krajobrazy nadmorskie 

i. akumulacyjne, 

ii. erozyjne, 

iii. jeziora nadbrzeżne i ich geneza. 

22. Podstawowe pojęcia związane z geografią turyzmu. 

23. Metody badania ruchu turystycznego. 

24. Scenariusze opracowań strategicznych dla regionu na przykładzie turystyki. 

25. Gospodarcze aspekty turystyki. 

26. Stopień rozwoju turystyki międzynarodowej. 

27. Współczesne trendy w turystyce światowej. 

28. Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej. 

29. Ważniejsze atrakcje turystyczne Polski. 

30. Ważniejsze atrakcje turystyczne Europy. 

 

 

 


