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Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego 
Kierunek Psychologia 

 
1. Dwa pytania losowane przez studenta z poniższej listy zagadnień. 
2. Jedno pytanie z pracy zadane przez Promotora lub Recenzenta. 
3. Ewentualne dodatkowe pytania członków komisji. 

 
Lista Pytań do egzaminu magisterskiego z psychologii 

 
I. Pytania z psychologii ogólnej: 

 
1. Podaj podstawowe definicje psychologii jako nauki i scharakteryzuj jej  

przedmiot. 
2. Podaj i krótko omów podstawowe metody badawcze w psychologii. 
3. Czym zajmuje się biopsychologia i jakie jest jej miejsce w psychologii? 
4. Na czym polega specyfika rozwoju psychicznego w okresie adolescencji. 
5. Scharakteryzuj proces kształtowania się tożsamości osobowej. 
6. Przedstaw definicję Układu Nerwowego Człowieka w kontekście podziału 

funkcjonalnego. 
7. Omów burzę mózgów jako metodę twórczego rozwiązywania problemów. 
8. Omów  funkcjonowanie układu krwionośnego i przedstaw jego podstawowe 

zadania. 
9. Co to jest percepcja, jakie są rodzaje percepcji i znaczenie w funkcjonowaniu 

człowieka? 
10. Scharakteryzuj pamięć jako fundament przetwarzania informacji. 
11. Krótko przedstaw klasyczne teorie emocji. 
12. Omów pojęcie osobowości w teoriach cech. 
13. Scharakteryzuj ujęcie osobowości  K. Horney i E. Fromma. 
14. Porównaj humanistyczne i egzystencjalne definiowanie osobowości. 
15. Geny a środowisko - omów poglądy na temat determinant zachowania. 
16. Krótko scharakteryzuj regulacyjną teorię temperamentu wg  J. Strelaua. 
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17. Dokonaj krótkiej analizy różnic między zdolnościami ogólnymi  a specjalnymi 
18. Omów I i II prawo Yerkesa-Dodsona w kontekście teorii uczenia się. 
19. Przedstaw i krótko scharakteryzuj podstawowe koncepcje człowieka. 
20. Podaj różnice między warunkowaniem klasycznym i instrumentalnym.  

 
 

II. Pytania ze specjalności Psychologia Kliniczna i  Osobowości: 
1. Czym się charakteryzują zaburzenia zachowania? 
2. Jakie są dziedziny zastosowań psychologii klinicznej? 
3. Scharakteryzuj podejście patogenetyczne i salutogenetyczne w psychologii 

klinicznej. 
4. Omów triadę objawów ADHD wraz z przykładami typowych dla nich 

zachowań. 
5. Jaka jest specyfika obrazu klinicznego depresji u niemowląt i u dzieci 

starszych.  
6. Co to jest diagnoza oparta na dowodach empirycznych? 
7. Co to jest postawa rodzicielska i z jakich elementów składa się postawa? 
8. Wymień 4 wiodące motywacje, którymi kierują się zabójcy. 
9. Czy AGRESJA i PRZEMOC są pojęciami tożsamymi, czy odmiennymi?  
10. Jaka jest istota zaburzeń w afazji? 

 
 

III. Pytana ze specjalności Psychologia Zarządzania: 
1. Jakie są psychologiczne uwarunkowania efektywności pracy? 
2. Scharakteryzuj patologiczne zjawiska w procesie podejmowania decyzji 

grupowych? 
3. Omów wpływ kultury organizacyjnej na proces  zarzadzania. 
4. Omów proces motywowania pracowników w kontekście koncepcji 

teoretycznych i praktyki. 
5. Na czym polega zjawisko  nadawania sensu  (sensemaking) w organizacji - 

istota i przykłady? 
6. Co decyduje o sukcesie zmiany organizacyjnej? 
7. Organizacja ucząca się - utopia czy konieczność? 
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8. Omów fenomen Doliny Krzemowej, jako psychospołeczne i organizacyjne 
źródła sukcesu. 

9. Co to jest komunikacja w organizacji, jakie są jej rodzaje i funkcje? 
10. Scharakteryzuj przywództwo transakcyjne i transformacyjne  w organizacjach.  


