
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla kierunku „Pedagogika” 
 

1. Klasyczna definicja prawdy Arystotelesa.  

2. Materializm i idealizm jako najważniejsze nurty ontologii. 
3. Kredo Kartezjusza „cogito ego sum”  jako współczesna definicja człowieka. 

4. Przemiany i zagrożenia współczesnej rodziny.  
5. Podstawowe działania społeczne: profilaktyka, kompensacja, pomoc, opieka. 

6. Wsparcie społeczne i jego rodzaje. 
7. Zagrożenia globalne i lokalne: nierówności społeczne, ubóstwo, marginalizacja 

i wykluczenie. 
8. Wykorzystanie sił społecznych w kształtowaniu środowiska życia.    

9. Psychologiczne koncepcje człowieka: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistycz-
na, poznawcza (zdający przedstawia teorię wskazaną przez Komisję). 

10. Pamięć: definiowanie, proces i rodzaje pamięci. 
11. Myślenie: definicja, struktura oraz rodzaje myślenia (zdający przedstawia wybrane kategorie 

operacji umysłowych prostych lub złożonych, wskazane przez Komisję). 
12. Motywacja: definiowanie i rodzaje motywacji, główne rodzaje konfliktów motywacyjnych. 

13. Osobowość: definiowanie, główne wymiary osobowości według teorii H. Eysecka 
i „Wielkiej Piątki”, kryteria dojrzałej osobowości  według G. Allporta. 

14. Uczenie się poprzez warunkowanie sprawcze i modelowanie. 
15. Średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny: charakterystyka głównych zmian rozwojowych 

w sferze poznawczej, osobowościowej i społecznej. 
16. Późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny: charakterystyka głównych zmian rozwojowych 

w sferze poznawczej, osobowościowej i społecznej. 
17. Adolescencja: charakterystyka głównych zmian rozwojowych w sferze poznawczej, osobo-

wościowej i społecznej we wczesnej i późnej adolescencji. 
18. Struktura i style myślenia pedagogicznego. 

19. Różnice między typami naukowej wiedzy pedagogicznej a potocznymi teoriami pedago-
gicznymi. 

20. Aporie pedagogiczne: przymus i swoboda w wychowaniu, wychowanie jako urabianie i jako 
wspomaganie rozwoju, wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne, wychowanie 
a manipulacja. 

21. Działania zawarte w strukturze aktu pedagogicznego.  

22. Główne idee, zasady i linie rozwoju Nowego Wychowania. 
23. Kultura jako pa idea, jej zagrożenia, konsumpcja, zjawiska negatywne i pozytywne. 

24. Stadia międzykulturowego uczenia się. Czynniki mające wpływ na empatię międzynarodo-
wą. Reakcje wywoływane przejściem z obszaru własnej kultury do kultury obcej. 

25. Pojęcie doktryny pedagogicznej. Charakterystyka antypedagogiki jako radykalnej antytezy 
tradycyjnej pedagogicznej koncepcji człowieka, jako istoty potrzebującej wychowania 
i neokonserwatyzmu pedagogicznego jako ruchu jej przeciwstawnego.  
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26. Powstanie i rozwój pedagogiki ekologicznej. Charakterystyka głównych nurtów we  współ-
czesnej ekologii. 

27. Znaczenie, zakres działania i struktura współczesnych instytucji edukacyjnych. 

28. Historia instytucji edukacyjnych. Szkoły elementarne, średnie, uniwersytety. Ich rola 
w rozwoju kultury i nauki. Analiza porównawcza (zdający przedstawia wskazany przez ko-
misję egzaminacyjną szczebel kształcenia). 

29. XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa – myśl pedagogiczna Johana 
Heinricha Pestallozziego, Friedricha Wilhelma Froebla, Herberta Spencera, Johanna Friedri-
cha Herbarta (zdający przedstawia poglądy 1 pedagoga, wskazanego przez komisję egzami-
nacyjną). 

30. Myśl pedagogiczna w II Rzeczpospolitej: myśl i praktyka pedagogiczna Stefanii Sempołow-
skiej, Henryka Rowida, Heleny Radlińskiej, Marii Grzegorzewskiej, Zygmunta Karola My-
słakowskiego (zdający przedstawia poglądy 1 pedagoga, wskazanego przez komisję egza-
minacyjną). 

31. Oświata i wychowanie w PRL do połowy lat 50-tych XX wieku: odbudowa i rozwój szkol-
nictwa, pierwszy etap ideologizacji oświaty. 

32. Humanizm w wychowaniu w poglądach Erazma z Rotterdamu i Jana Ludwika Vivesa. 

33. Pedagogika i pedagogia Jana Amosa Komeńskiego. 
34. Reformy szkolne w Polsce w wieku XVIII (na przykładzie Collegium Nobilium oraz Szkoły 

Rycerskiej Korpusu Kadetów). 
35. Komisja Edukacji Narodowej – ideały wychowawcze: poglądy pedagogiczne Stanisława 

Konarskiego, Adama Kazimierza Czartoryskiego, Grzegorza Piramowicza, Onufrego Kop-
czyńskiego, Franciszka Bielińskiego, Hugo Kołłątaja (zdający przedstawia poglądy 
2 pedagogów, wskazanych przez komisję egzaminacyjną). 

36. Pedagogika Marii Montessori. 

37. Pedagogika Celestyna Freineta. 
38. Pedagogika Janusza Korczaka. 

39. Aksjologiczne i teleologiczne przesłanki wychowania. 
40. Struktura procesu wychowania i jego dynamika. Wychowanie jako proces intencjonalny. 

Dysonans społeczny w wychowaniu. 
41. Metodyczne aspekty wychowania: technologie wychowania, zasady, metody, techniki 

i środki wychowania (zdający przedstawia 1 wyznacznik, wskazany przez komisję egzami-
nacyjną). 

42. Dziedziny wychowania i ich realizacja w świecie współczesnym: wychowanie moralne, es-
tetyczne, umysłowe, zdrowotne, fizyczne, seksualne, patriotyczne, do ideałów demokra-
tycznych, do świata wielokulturowego, itd. (zdający przedstawia 1 dziedzinę, wskazaną 
przez komisję egzaminacyjną). 

43. Proces nauczania i uczenia się: jego ogniwa i elementy składowe. 
44. Cele i treści kształcenia. Formy organizacyjne kształcenia. 

45. Strategie i metody nauczania (zdający omawia wskazaną przez komisję egzaminacyjną 
1 strategię kształcenia oraz  występujące w niej metody). 

46. Zasady nauczania (zdający omawia 2 zasady, wskazane przez komisję egzaminacyjną) 
47. Klasa szkolna jako środowisko uczenia się. Uczeń: jego potrzeby i zainteresowania. 
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