
Zagadnienia na egzamin końcowy (dyplomowy)WSP im. Janusza Korczaka 

Wydział Zamiejscowy w Lublinie (studenci wszystkich specjalności) 

Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych: 

1. Przedmiot, działy i metody psychologii. 
2. Stany psychiczne jako podstawa funkcjonowania psychofizycznego człowieka. 
3. Osobowość jako struktura integrująca i ukierunkowująca zachowanie jednostki. 
4. Czynniki warunkujące rozwój. 
5. Modele ciągu życia człowieka i rola kryzysów. 
6. Problemy gotowości szkolnej. 
7. Norma i patologia a zdrowie psychiczne. 
8. Dysfunkcje rozwojowe. 
9. Dysfunkcje organiczne. 
10. Przedmiot i funkcje dydaktyki. 
11. System dydaktyczno-wychowawczy w Polsce. 
12. Cele kształcenia. 
13. Program nauczania, jego istota i podstawowe funkcje. 
14. Teoria wielostronnego kształcenia. 
15. Pojęcie, cele i wdrażanie do samokształcenia. 
16. Klasyfikacja zasad kształcenia. 
17. Metody nauczania. 
18. Formy organizacyjne kształcenia w szkole i poza szkołą. 
19. Środki dydaktyczne. 
20. System oceniania: wewnątrzszkolny i zewnętrzny. 
21. Rola i znaczenie kontroli i oceny w procesie kształcenia. 
22. Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów. 
23. Etyka zawodu nauczyciela w szkole współczesnej. 
24. Uniwersalność proponowanych przez pedagogikę społeczną rozwiązań w 
zakresie wspierania rozwoju. 
25. Diagnozowanie problemów jednostek i grup społecznych. 
26. Działania profilaktyczne, kompensacyjne, ratownictwo w pracy   
socjalnowychowawczej 
27. Wsparcie społeczne i instytucjonalne wobec podopiecznych. 
28. Rola środowiska we wspomaganiu funkcjonowania jednostki. 
29. Metody pracy socjalno-wychowawczej i możliwości ich wykorzystania w pracy 
socjalno-wychowawczej 
30. Przemiany współczesnej rodziny. 
31. Oddziaływania wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
32. Pojęcie wychowania. 
33. Zasady wychowania. 
34. Metody oddziaływań wychowawczych. 
35. Formy wychowania. 
36. Podstawowe środowisko wychowawcze. 
37. Cele wychowania. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Zagadnienia w zakresie metodologii badań pedagogicznych 

1. Typologia badań pedagogicznych 
2. Pojęcie i główne cechy procesu badawczego 
3. Etapy postępowania badawczego 
4. Metody doboru próby badawczej 
5. Metody badań pedagogicznych 
6. Techniki badań pedagogicznych 
7. Pomiar w badaniach pedagogicznych 
8. Narzędzia badawcze. Konstrukcja i zastosowanie. 
9. Zasady opracowywania materiałów badawczych 
10. Interpretacja wyników badań 
11. Cele badań pedagogicznych. 
12. Problemy badawcze w pedagogice. 
13. Sondaż diagnostyczny w badaniach pedagogicznych. 
14. Studium przypadku w badaniach pedagogicznych. 
15. Wykorzystanie monografii w badaniach pedagogicznych. 
 

Zagadnienia na egzamin końcowy (dyplomowy) z zakresu przedmiotów 

specjalnościowych dla studentów specjalności: 

edukacja  przedszkolna i wczesnoszkolna– studia pierwszego stopnia 

 

1. Swoistość pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki 
2. Współczesne koncepcje nauczania integralnego 
3. Teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera i jej odzwierciedlenie w edukacji 
wczesnoszkolnej 
4. Kompetencje kluczowe nabywane przez uczniów w toku edukacji 
wczesnoszkolnej 
5. Kompetencje nauczycieli w zintegrowanej edukacji początkowej 
6. Aktywizujące metody i techniki nauczania w edukacji wczesnoszkolnej 
7. Podstawy merytoryczne i psychologiczne czynnościowego nauczania 
matematyki 
8. Wieloaspektowość pojęcia liczby naturalnej – poznawanie pojęć liczbowych w 
początkowej edukacji matematycznej 
9. Pojęcie działania arytmetycznego w początkowej edukacji matematycznej 
10. Rodzaje zadań tekstowych rozwiązywane w klasach początkowych 
11. Zadania tekstowe niestandardowe w początkowym nauczaniu matematyki 
12. Metody rozwiązywania zadań tekstowych w klasach I-III 
13. Nauczanie geometrii w klasach początkowych 
14. Pojęcie i struktura czynności czytania 
15. Pojęcie i struktura czynności pisania 
16. Etapy nauki czytania i pisania – zadania realizowane na poszczególnych etapach 
17. Metody nauki czytania- tok postępowania metodycznego przy wprowadzeniu 
nowej litery w klasie I 
18. Pojęcie i struktura umiejętności czytania ze zrozumieniem 
19. Etapy opracowywania czytanek w klasach I-III 
20. Praca z lekturą w klasach początkowych 
21. Podstawowe i pomocnicze formy wypowiedzi realizowane w klasach 



początkowych 
22. Rodzaje ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych w klasach I-III 
23. Rodzaje ćwiczeń ortograficznych realizowanych w klasach I-III 
24. Cele i treści edukacji środowiskowej na poziomie elementarnym 
25. Swoistość metod nauczania-uczenia się stosowanych przy poznawaniu 
środowiska 
26. Tematyka przyrodnicza w kształceniu zintegrowanym 
27. Sposoby realizacji zagadnień geograficznych z dziećmi w wieku 
wczesnoszkolnym 
28. Wybrane obszary edukacji dla bezpieczeństwa dzieci 
29. Rola wycieczek w edukacji środowiskowej 
30. Kształcenie postaw oraz umiejętności społecznego zachowania się u uczniów klas 
początkowych 
31. Główne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. 
32. Organizacja wychowania przedszkolnego w Polsce. 
33. Najnowsze tendencje w edukacji przedszkolnej. 
34. Istota diagnozy przedszkolnej. 
35. Programy wychowania przedszkolnego w ujęciu historycznym i współczesnym. 
36. Założenia systemu edukacyjnego Montessori. 
37. Zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach Montessori. 
38. Formy pracy nauczyciela z dzieckiem w oddziałach Montessori. 
39. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - podstawowe założenia i 
ich interpretacja. 
40. Miejsce książki pomocniczej w edukacji przedszkolnej. 
41. Pojęcie i zakres literatury dla dzieci. 
42. Funkcje literatury dla dzieci. 
43. Formy pracy z literaturą dziecięcą. 
44. Współczesne ujęcie umiejętności czytania i pisania. 
45. Dojrzałość do nauki czytania oraz jej specyficzne i niespecyficzne komponenty. 
46. Cele i zadania edukacji regionalnej i przyrodniczej. 
47. Metody i formy pracy w realizacji treści regionalnych i przyrodniczych. 
48. Rodzaje wad wymowy. 
49. Metoda projektów. 
50. Sposoby wspomagania rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 
51. Nauczyciel przedszkola- status zawodowy i cechy osobowości. 
52. Znaczenie instytucji wspomagających wychowanie dziecka. 
53. Regulacje prawne funkcjonowania placówek przedszkolnych w Polsce. 
54. Aktualny stan wychowania przedszkolnego w Polsce 
55. Zasady pracy pedagogicznej w przedszkolu. 
56. Metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 
57. Formy organizacyjne pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu. 
58. Organizacja przestrzeni w przedszkolu. 
59. Udział rodziców w edukacji małych dzieci. 
 

 

 

 


