
Egzamin magisterski z psychologii 

 

I. Zagadnienia ogólne 

 

 

1. Psychologia w okresie przednaukowym 

2. W. Wundt – myśl i wkład w rozwój psychologii naukowej 

3. Psychoanaliza – założenia i specyfika w stosunku do innych kierunków 

psychologicznych 

4. Narodziny i rozwój behawioryzmu 

5. Narodziny i rozwój psychologii humanistycznej 

6. Narodziny i rozwój psychologii poznawczej 

7. Podstawowe twierdzenia teorii atrybucji 

8. Problem lokalizacji funkcji psychicznych w mózgu 

9. Lateralizacja funkcji psychicznych 

10. Psychologia procesu spostrzegania 

11. Psychologia uczenia się (procesy warunkowania) 

12. Psychologiczne modele pamięci 

13. Psychologiczne koncepcje myślenia 

14. Hierarchiczne i czynnikowe teorie inteligencji 

15. Proces rozwiązywania problemów. 

16. Proces podejmowania decyzji 

17. Proces emocjonalny, mechanizmy wzbudzania i wyrażania emocji 

18. Zależność pomiędzy emocjami i poznaniem 

19. Charakterystyka procesu motywacyjnego 

20. Zjawisko frustracji 

21. Stres psychologiczny 

22. Postawy a uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja 

23. Wywieranie wpływu a teorie społecznego uczenia się 

24. Sposoby wyjaśniania zachowań prospołecznych 

25. Modele porozumiewania się 

26. Psychologia konfliktu 



27. Zadania i kryzysy rozwojowe na różnych etapach życia człowieka 

28. Specyfika rozwoju dziecka w okresach wczesnego, średniego i późnego 

dzieciństwa. Podstawowe kierunki zmian 

29. Specyfika rozwoju człowieka w okresie adolescencji. Podstawowe 

kierunki zmian 

30. Specyfika rozwoju człowieka w okresie dorosłości. Podstawowe kierunki 

zmian 

31. Rozwój umysłowy dziecka 

32. Rozwój moralny na podstawie teorii poznawczo-rozwojowej Piageta i 

Kohlberga 

33. Teorie adaptacji do starości 

34. Teorie Ja w psychologii osobowości 

35. Pojęcie tożsamości narracyjnej 

36. Metody diagnozy osobowości 

37. Metody diagnozy inteligencji 

38. Korelacyjny i eksperymentalny schemat badawczy: różnice, wady i zalety 

39. Postępowanie badawcze w psychologii 

40. Definicja testu psychologicznego i wymagania formułowane wobec 

testów psychologicznych 

41. Metody projekcyjne w diagnozie psychologicznej – zalety, wady, zasady 

stosowania, ograniczenia 

42. Diagnoza psychologiczna – rodzaje, zastosowanie, kompetencje diagnosty 

43. Przedmiot i zadania psychologii klinicznej 

44. Kryteria normy i zaburzeń zdrowia psychicznego 

45.  Koncepcje niepełnosprawności 

46. Definiowanie i diagnozowanie niepełnosprawności intelektualnej 

47. Tajemnica zawodowa psychologa 

48. Etyka psychologicznych badań naukowych 

49. Rodzina jako system społeczny. Właściwości rodziny 

50. Podstawowe metody pomocy psychologicznej i ich charakterystyka 



 II. Zagadnienia szczegółowe 

 

specjalność:  psychologia społeczna 

 

1. Właściwości osób przedsiębiorczych z uwzględnieniem  cech 

osobowości, motywów działania oraz procesów poznawczych 

2. Teorie motywacji do pracy 

3. Stres w organizacji 

4. Rodzaje i metody rekrutacji oraz selekcji pracowników 

5. Teorie stylów kierowania 

6. Postawy jawne i ukryte – różnice 

7. Złudzenia w spostrzeganiu własnych szans oraz kontroli 

8. Modele postaw wobec pieniądza 

9. Psychologiczne metody stosowane w jakościowych badaniach rynku 

10. Teoria dysonansu poznawczego 

11. Trójczynnikowa koncepcja miłości Sternberga 

12. Konformizm informacyjny a normatywny 

13. Reguła niedostępności jako sposób wywierania wpływu 

14. Taktyki autoprezentacji 

15. Przemoc a agresja 

16. Fobie społeczne 

17. Reklama a perswazja 

18. Funkcje reklamy 

19. Wpływ przekazów racjonalnych vs emocjonalnych  na skuteczność 

reklamy 

20. Techniki działań ingracjacyjnych 

21. Syndrom grupowego myślenia i sposoby zapobiegania 

22. Psycholog społeczny w zespołach pomocowych 

23.  Charakterystyka i funkcje subkultury 

24. Definicja, cele i najważniejsze pojęcia psychologii międzykulturowej 



25. Kultura jako system wspólnych wartości i przekonań 

26. Istota akulturacji i jej psychologiczne skutki 

27. Przedmiot badań psychologii politycznej 

28. Sposoby kształtowania wizerunku polityka 

29. Nadawanie ram interpretacyjnych wydarzeniom politycznym 

30. Coaching – definicja, rodzaje, specyfika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



specjalność:   psychologia kliniczna 

 

1. Znaczenie obowiązujących systemów klasyfikacyjnych ICD i DSM dla 

procesów diagnozy psychologicznej 

2. Rys historyczny zaburzeń psychicznych: od Hipokratesa do teorii 

współczesnych 

3. Klasyfikacja zaburzeń wieku dziecięcego 

4. Specyficzne trudności w uczeniu się 

5. Rola rodziny w prewencji i terapii zaburzeń okresu wczesnoszkolnego 

6. Zaburzenia zachowania 

7. ADHD – przyczyny, objawy i leczenie 

8. Charakterystyka depresji młodzieńczej 

9. Całościowe zaburzenia rozwoju 

10. Obraz psychopatologiczny zaburzeń lękowych i afektywnych 

11. Zaburzenia depresyjne w świetle teorii psychologicznych 

12. Specyfika neuropsychologicznego funkcjonowania pacjentów ze 

schizofrenią 

13. Formułowanie się urojeń według wybranej koncepcji psychologicznej 

14. Neurobiologiczne i psychologiczne koncepcje powstawania omamów 

15. Specyfika (geneza, przebieg, konsekwencje) uzależnienia od alkoholu u 

kobiet i mężczyzn 

16. Współczesne problemy uzależnień behawioralnych 

17. Objawy swoiste i nieswoiste uzależnień od środków psychoaktywnych 

18. Nowe propozycje pomocy osobom uzależnionym od alkoholu na 

podstawie terapii redukcji szkód i pracy na zasobach 

19. Trudności i błędy w procesie diagnostyki neuropsychologicznej 

20. Charakterystyka zaburzeń neuropsychologicznych 

21. Neurobiologiczne podstawy uczenia się i pamięci 

22. Neurobiologiczne podstawy modalności zmysłowych 

23. Neuropsychologiczne zespoły uszkodzeń płatów mózgowych 



24. Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego 

25. Choroba somatyczna jako kryzys psychologiczny 

26. Konsekwencje poznawcze, emocjonalne i behawioralne w chorobie 

nowotworowej 

27. Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny 

28. Prawidłowy, niespecyficzny a patologiczny przebieg żałoby 

29. Psychoterapia: kiedy, jak, dlaczego i w którą stronę 

30. Specyfika diagnozy sądowo – psychologicznej 

 

 

 

 


