
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 23/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i 

Społecznych z dnia 13.03.2019 r. 

zagadnienia na egzamin dyplomowy 

kierunek pedagogika studia II stopnia (magisterium) 

metodologia badań pedagogicznych  

1. Jak zdefiniuje Pani/ Pan pojęcie badań pedagogicznych? 

2. Jakie zna Pani/ Pan modele badań pedagogicznych? 

3. Co może być, zdaniem Pani/Pana, przedmiotem badań pedagogicznych? 

4. Jakie są najczęściej stosowane techniki badawcze w badaniach 

pedagogicznych? 

5.  Jak zinterpretuje Pani/ Pan pojęcie „metoda badań” i „technika badań”? 

6. Jak rozumie Pani/ Pan pojęcie „badań ilościowych” a jak „badań 

jakościowych”? 

7. Na czym polega, Pani/ Pana zdaniem, istota badań pedagogicznych? 

8. Jakie są, Pani/Pana zdaniem, różnice między ankietą a wywiadem? 

9. Co to jest hipoteza badawcza, jakie są podstawowe warunki jej 

poprawności oraz jaką rolę, Pani/ Pana zdaniem, pełni ona w badaniu 

pedagogicznym? 

10. Co to są zmienne, jakie są ich rodzaje i jaką rolę pełnią w badaniu 

pedagogicznym?  

11. Co to są wskaźniki, jakie są ich rodzaje i jaką rolę pełnią w badaniach 

pedagogicznych? 

12. Jaka, Pani/Pana zdaniem, istnieje relacja pomiędzy problemem 

badawczym, hipotezą, zmiennymi i wskaźnikami w badaniu 

pedagogicznym? 

13. Jakie są najczęstsze błędy występujące w pytaniach ankietowych i jakie są 

ich skutki dla przebiegu i wyniku badania? 

14. Co to są badania pilotażowe i jaka jest ich rola w procesie badawczym? 

15. Co Pani/ Pan rozumie przez pojęcie „pytanie badawcze” i „problem 

badawczy”? 

16. Na czym polega obserwacja pedagogiczna i jakie są, Pani/Pana zdaniem, jej 

zalety i wady jako metody badawczej?  

17. Jaką metodę badań pedagogicznych, Pani/Pana zdaniem, może zastosować 

nauczyciel chcąc poznać strukturę klasy i relacje interpersonalne pomiędzy 

uczniami? Proszę uzasadnić. 

18. Jakie jest, Pani? Pana zdaniem, zastosowanie eksperymentu 

pedagogicznego w pracy badawczej nauczyciela? Proszę podać przykłady. 

19. Jaką rolę, Pani/Pana zdaniem, w pracy dydaktyczno-wychowawczej 

nauczyciela pełni metoda indywidualnych przypadków? Proszę uzasadnić.  

20. Jakie rodzaje dokumentów, Pani/Pana zdaniem, mogą zostać poddane 

metodzie analizy dokumentów w badaniach pedagogicznych?  Proszę 

uzasadnić i podać przykłady. 

 

 


