
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

STUDIA I STOPNIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW KOŃCZĄCYCH STUDIA W 

ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH  

KIERUNEK:   PEDAGOGIKA 

STOPIEŃ:   PIERWSZY 

 

1. Przednaukowy rozwój pedagogiki. 

2. Pedagogika jako nauka. 

3. Subdyscypliny pedagogiki. 

4. Charakterystyka procesu badawczego. 

5. Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej . 

6. Wielostronność kształcenia we współczesnym systemie dydaktycznym. 

7. Kompetencje dydaktyczne współczesnego nauczyciela. 

8. Indywidualizacja pracy ucznia we współczesnym systemie dydaktycznym. 

9. Główni przedstawiciele myśli pedagogicznej. 

10. Główne idee kształcenia i wychowania w poszczególnych epokach. 

11. Obraz nauczyciela na przestrzeni wieków. 

12. Istota wychowania (pojęcie, cechy, cele). 

13. Wychowanie w świetle koncepcji pedagogicznych i psychologicznych. 

14. Metody oddziaływań wychowawczych. 

15. Rodzina i szkoła jako środowisko wychowawcze. 

16. Współczesne teorie wyjaśniające genezę zachowań patologicznych. 

17. Zachowania patologiczne (pojęcie, klasyfikacje). 

18. Rozwój zawodowy nauczyciela. 

19. Organizacja systemu oświatowo-wychowawczego w Polsce. 

20. Wychowawcze i edukacyjne implikacje zróżnicowania kulturowego społeczeństw. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH   

KIERUNEK:   PEDAGOGIKA 

SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM 

PRZEDSZKOLNYM                               

STOPIEŃ:   PIERWSZY  

 

1. Prawne i pedagogiczno-psychologiczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej 

            w przedszkolu i szkole. 

2. Specyficzne właściwości organizacji procesu kształcenia dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

3. Psychopedagogiczne uwarunkowania pracy z uczniem. 

4. Diagnoza gotowości szkolnej dziecka – obszary i metody. 

5. Teoretyczne podstawy diagnostyki pedagogicznej – zasady, narzędzia. 

6. Nauczyciel języka obcego w przedszkolu i szkole. 

7. Potrzeby środowiska rodzinnego dziecka w wieku przedszkolnym. Sposoby wsparcia 

rodziny. 

8. Proces adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły. 

9. Znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka. 

10. Cele, zasady, metody i formy organizacyjne wychowania przedszkolnego  . 

11. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych . 

12. Koncepcje i założenia pedagogiczne wdrażane we wczesnej edukacji dziecka. 

13. Znaczenie zabawy dla rozwoju i edukacji dziecka. 

14. Specyfika kształcenia językowego w klasach początkowych. 

15. Kształcenie literackie we wczesnej edukacji dziecka. 

16. Początkowa nauka czytania i pisania. 

17. Monograficzne opracowanie liczb pierwszej dziesiątki w edukacji wczesnoszkolnej. 

18. Praca z zadaniami tekstowymi w klasach I-III. 

19. Tendencje w propedeutycznym nauczaniu treści przyrodniczych. 

20. Kształtowanie pojęć przyrodniczych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH   

KIERUNEK:   PEDAGOGIKA 

SPECJALNOŚĆ: SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA Z RESOCJALIZACJĄ                               

STOPIEŃ:   PIERWSZY  

 

1. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej. 

2. Struktura pedagogiki resocjalizacyjnej. 

3. Przedstawiciele polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. 

4. Norma i patologia w zachowaniu człowieka. 

5. Pojęcie kontroli społecznej i autonomii. 

6. Patologie społeczne – pojęcie, istota i uwarunkowania  - charakterystyka wybranych 

zjawisk patologii społecznych. 

7. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży (fenomenologia, etiologia, diagnoza). 

8. Resocjalizacja nieletnich w środowisku otwartym. 

9. Funkcjonowanie kurateli sadowej wobec problemów rodziny. 

10. Diagnoza klimatu społecznego instytucji resocjalizujących. 

11. Prawo wobec nieletnich. 

12. Readaptacja i reintegracja społeczna. 

13. Socjoterapia – założenia i obszary działań. 

14. Diagnoza w resocjalizacji. 

15. Metody stosowane w pracy resocjalizacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAGADNIENIA Z METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH   

KIERUNEK:   PEDAGOGIKA 

STOPIEŃ:   PIERWSZY  

 

 

1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. 

2. Metody badań ilościowych w pedagogice. 

3. Metoda, technika, narzędzie badawcze - relacje pomiędzy metodami, technikami i 

narzędziami badawczymi. 

4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja). 

5. Hipoteza. 

6. Zmienne i wskaźniki - pojęcie i rodzaje. 

7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych. 

8. Etapy badań pedagogicznych. 

9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych. 

10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych. 

11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych. 

12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych . 

13. Wywiad - rodzaje wywiadów. 

14. Organizacja i przebieg badań. 

15. Sposoby doboru populacji do badań. 


