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 na kierunku Socjologia 

w roku akademickim 2019/2020 
 

 

1. Co charakteryzuje socjologię jako dyscyplinę naukową? 

2. Co oznacza pojęcie społeczeństwa? 

3. Jakie znaczenie w życiu człowieka pełni proces socjalizacji? 

4. Na czym polega różnica między pojęciem roli a pozycji społecznej? 

5. Jaka jest różnica między wiedzą naukową i potoczną? 

6. Jakie są podstawowe nurty w rozwoju socjologii oraz kim są ich przedstawiciele? 

7. Jakie są podstawowe formy aktywności ludzkiej? 

8. Co to jest interakcja społeczna, jakie są jej rodzaje? 

9. Co to jest postawa społeczna? 

10. Jak można sklasyfikować socjologiczne definicje religii? 

11. Co to jest więź społeczna, jakie są jej komponenty? 

12. Czym charakteryzuje się socjologiczna interpretacja narodu? 

13. Co to jest rodzina i jakie są jej funkcje? 

14. Jakie są czynniki rozwoju ruchów społecznych? 

15. Na czym polega schemat doboru próby badawczej? 

16.  Jakie są rodzaje metod badawczych? 

17. Co to jest technika badawcza i jakie są rodzaje technik badawczych? 

18. Na czym polegają różnice między kwestionariuszem ankiety a kwestionariuszem 

wywiadu?  

19. Co to jest przedmiot i problem badawczy? 

20. Czym charakteryzuje się społeczeństwo konsumpcyjne? 

21. Czym charakteryzuje się technika badań oparta na dokumentach osobistych? 

22. Jakie są zasady prowadzenia wywiadu? 

23. Jaką rolę w badaniach społecznych pełni obserwacja? 

24. Jakie są typowe błędy w badaniach społecznych? 

25. Jakie funkcje w życiu społeczeństwa pełnią media społeczne? 

26. Jakie są rodzaje mediów społecznych? 

27. Czym charakteryzuje się teoria władzy opisana przez N. Machiavellego? 

28. Jakie są główne cechy myśli pozytywistycznej A. Comte? 

29. Na czym polega ewolucjonizm H. Spencera? 

30. Na czym polegają główne założenia filozofii społecznej K. Marksa? 

31. Jakie są podstawowe założenia socjologizmu E. Durkheima? 

32. Na czym polega istota socjologii humanistycznej (F. Toennis, M. Weber, G. Simmel)? 

33. Czym charakteryzuje się kulturalizm F. Znanieckiego? 

34. Jakie są przyczyny i skutki bezrobocia? 

35. Na czym polega zjawisko dewiacji społecznej? 

36. Co to jest grupa społeczna, jakie są jej podstawowe elementy?  

37. W jaki sposób można przedstawić typologię grup społecznych? 

38. Jak można zdefiniować kulturę w ujęciu nauk socjologicznych?  

39. Czym różni się pojęcie pluralizmu kulturowego od etnocentryzmu kulturowego? 

40. Jakie są komponenty wielowymiarowego modelu zdrowia? 

41. Czym charakteryzują się procesy dyfuzji kulturowej i akulturacji? 

42. Czym charakteryzuje się teoria funkcjonalno-strukturalna? 



43. Na czym polega teoria średniego zasięgu? 

44. Co charakteryzuje teorię systemu T. Parsonsa? 

45. Na czym polegają założenia funkcjonalizmu systemowego N. Luhmanna? 

46. Jak charakteryzuje M. Castells społeczeństwo sieciowe? 

47. Na czym polega istota symbolicznego interakcjonizmu H. Blumera i M. Kuhna? 

48. Na czym polega dramaturgiczne ujęcie interakcji E. Goffmana? 

49. Co oznacza pojęcie nowoczesności? 

50. Na czym polega istota i jakie są cele spisu powszechnego? 

 

 

Pytania z zakresu specjalności: Diagnoza kryminologiczna: 
 

1. Co to jest przestępczość, jakie cechy posiada przestępczość zorganizowana? 

2. Co to jest przestępczość, jakimi cechami charakteryzuje się przestępczość 

przygraniczna? 

3. Jakie są współczesne sposoby zapobiegania przestępczości? 

4. Na czym polega przestępczość wynikająca z zaburzeń psychicznych oraz jakie są 

różnice między psychopatią a socjopatią? 

5. Jakie są rodzinne i środowiskowe uwarunkowania przestępczości? 

6. Co jest istotą teorii kryminologicznej C. Lombroso? 

7. Co oznaczają pojęcia: wiktymologia, wiktymność i wiktymizacja? 

8. Jaki jest wpływ przestrzeni miejskiej na przestępczość („szkoła chicagowska”)? 

9. Jaki jest wpływ podkultur na przestępczość? 

10. Czym charakteryzują się postawy społeczne wobec zjawiska przestępczości? 

11. Jakie są przyczyny recydywy przestępczej? 

12. Jaki jest wpływ uwięzienia na popełnianie przestępstw? 

13. Jakie są podstawowe źródła praw człowieka w Polsce, Europie i na świecie? 

14. Co to jest kontrola prawna? 

15. Jakie są podstawowe formy i narzędzia (środki) kontroli społecznej? 

16. Co to jest kara, jaki jest system kar obowiązujący w polskim prawie? 

17. Jakie są rodzaje konfliktów społecznych? 

18. Jakie są style rozwiązywania konfliktów społecznych? 

19. Jakie są przyczyny agresji i przemocy? 

20. Co to jest uzależnienie, jakie są przyczyny tego zjawiska? 

 


