
Pytania egzaminacyjne - patologia społeczna
- kierunek: pedagogika

1. Wymień  podstawowe  kryteria  stanowiące  podstawę  wyodrębnienia  zjawisk 
patologicznych - uzasadnij ich zastosowanie. Relatywizm czy rygoryzm moralny?

2. Zdefiniuj pojęcie dewiacji, biorąc pod uwagę kryterium normatywne, kryterium 
oczekiwań społecznych i kryterium reakcji społecznej, oceniając ich stosowalność.

3. Pojęcia dezorganizacji społecznej, problemu społecznego, patologii społecznej 
i zagrożenia społecznego (metafora drzewa) – wzajemne ich powiązania, wzajemny 
stosunek (różnice, podobieństwa, zależności).

4. Omów podstawowe założenia strukturalnych i kulturowych koncepcji dewiacji 
oraz  kierunku  kontroli  społecznej  -  wskaż  główne  podobieństwa  i  różnice  w 
sposobach wyjaśniania zjawisk dewiacyjnych charakterystycznych dla powyższych 
koncepcji.

5. Jakie są główne założenia koncepcji reakcji społecznej wyjaśniającej zjawisko 
dewiacji?  Dokonaj  porównania  pomiędzy  tym  kierunkiem  a  koncepcjami 
etiologicznymi.

6. Teoria  dezorganizacji  w  ujęciu  W.Thomasa  -  Znanieckiego  -  symptomy 
dezorganizacji społecznej i jej wpływ na osobowość jednostki 

7. Interakcjonizm symboliczny i teoria stygmatyzacji (Lemert, Becker). Konsekwencje 
stygmatyzacji instytucjonalnej i w mikrostrukturach. 

8. Omów  pojęcia:  patologia  społeczna  (indywidualna,  grupowa,  instytucji), 
przestępczość,  dewiacja  (pozytywna,  negatywna,  pierwotna,  wtórna), 
dezorganizacja,  dezintegracja,  nieprzystosowanie,  niedostosowanie,  wykolejenie 
społeczne, dysfunkcjonalność rodziny.

9. W oparciu o teorię anomii (napięcia, napięcia motywacyjnego) R. K. Mertona 
wyjaśnij w jaki sposób dochodzi do pojawienia się zachowań dewiacyjnych.

10. Omów  charakterystyczne  cechy  poszczególnych  typów  indywidualnego 
przystosowania  jednostki  do  warunków  społecznych  wyodrębnione  przez  R.K. 
Mertona. Dokonaj próby określenia jakiego typu zachowania dewiacyjne mogą być 
konsekwencją  poszczególnych  typów  adaptacji  i  omów  charakter  socjalizacji 
jednostki w poszczególnych typach adaptacji.

11. Omów podstawowe założenia  teorii  zróżnicowanych powiązań (asocjacji)  E. 
Sutherlanda z uwzględnieniem kształtowania się zachowań dewiacyjnych różnego 
rodzaju.

12. Omów  koncepcję  dewiacji  E.  Durkheima  jako  podstawę  rozwoju  kierunku 
kontroli społecznej w wyjaśnianiu zachowań dewiacyjnych.

13. Omów podstawowe założenia współczesnych koncepcji kontroli społecznej na 
podstawie koncepcji A. Reissa, I. Nye’a, T. Hirschiego.

14. Omów podstawowe założenia teorii reakcji społecznej.
15. Omów  koncepcję  zachowań  dewiacyjnych  H.  Beckera,  z  uwzględnieniem 

pojmowania  dewiacji,  dewianta  oraz  utworzoną  przezeń  typologię  zachowań 
dewiacyjnych  i  model  dewiacji  oraz  opisany  proces  tworzenia  i  egzekwowania 
reguł społecznych.



16. Omów  podstawowe  rodzaje  dewiacji  (pozytywna,  negatywna,  osiągnięta, 
przypisana),  typy  naznaczania  społecznego  (naznaczanie,  samonaznaczanie)  i 
mechanizmy naznaczania (stereotyp, uprzedzenie, degradacja statusu, interpretacje 
retrospektywne, uzgadnianie rzeczywistości, normalizacja).

17. Podstawowe  pojęcia  związane  z  uzależnieniem  –  uzależnienie  społeczne, 
psychiczne  i  fizyczne,  współuzależnienie,  pojęcie  nałogu  i  nawyku,  zespół 
abstynencyjny, tolerancja.

18. Pojęcie i geneza subkultur.
19. Teorie  wykolejenia  społecznego  (antropologiczna,  endokrynologiczna, 

genetyczna).
20. Podstawowe mechanizmy uzależnienia.
21. Podstawowe klasyfikacje toksykomanii.
22. Motywy – czynniki – warunki: wyjaśnij i rozwiń w kontekście warunkowania 

zjawiska uzależnienia.
23. Fazy – stadia uzależnienia wg T. Dimoffa i S. Carpera.
24. Uzasadnij  dlaczego  alkoholizm  jest  chorobą,  cechy  choroby  alkoholowej, 

znaczenie dla procesu wychodzenia z uzależnienia.
25. Podstawowe cechy alkoholika i  uzależnienia od alkoholu, patologiczny wzór 

picia.
26. Jakie są osiowe objawy choroby alkoholowej, alkoholizm jako zespół kliniczny 

i psychologiczno-społeczny.
27. Wyjaśnij  pojęcia   pamięci  selektywnej  i  euforycznej  oraz  racjonalizacji  i 

projekcji,  jako  podstawowych  mechanizmów  obronnych  i  fałszujących 
rzeczywistość spostrzeganą przez      alkoholika.

28. Omów  podstawowe  skutki  choroby  alkoholowej  dla  indywidualnego  i 
społecznego       funkcjonowania  alkoholika  (biologiczne,  psychologiczne, 
psychospołeczne) oraz jej powiązania z innymi przejawami patologii społecznej - 
głównie  z  przestępczością  nieletnich  i  patologią  rodziny  (z  uwzględnieniem 
charakterystycznych cech alkoholizmu młodzieńczego, kobiecego, męskiego).

29. Sytuacja dzieci w rodzinie alkoholiczej.
30. Omów  w  jaki  sposób  funkcjonuje  rodzina  z  problemem  alkoholowym 

(współuzależnienie, role patologiczne, fazy współuzależnienia).
31. Omów zjawisko narkomanii jako problemu społecznego z uwzględnieniem jego 

definicji,  etiologii,  symptomatologii  oraz  skutków  w  sferze  psychofizycznej  i 
społecznej  (także  w  aspekcie  powiązań  z  innymi  dewiacjami  -  przestępczość, 
prostytucja).

32. Samobójstwo jako zjawisko patologiczne - problemy definicyjne, typologiczne, 
moralne, prawne.

33. Sposoby definiowania samobójstwa i klasyfikacje samobójstw.
34. Omów  główne  koncepcje  zachowań  suicydalnych  ze  szczególnym 

uwzględnieniem koncepcji E. Durkheima i B. Hołysta,.
35. Przyczyny i czynniki zachowań suicydalnych ze szczególnym uwzględnieniem 

cech osobowości osób zagrożonych samobójstwem.
36. Rozmiary  zjawiska,  główne  tendencje  w  rozwoju  i  zapobieganie 

samobójstwom.



37. Omów  główne  poglądy  na  temat  homoseksualizmu  z  uwzględnieniem  jego 
definicji i poglądy dotyczące etiologii zjawiska.

38. Typy homoseksualistów i homoseksualizmu.
39. Omów prawne systemy traktowania zjawiska prostytucji w Polsce i na świecie.
40. Wyodrębnij podstawowe kryteria konstruowania definicji prostytucji, 
41. Konsekwencje  prostytucji  w  sferze  funkcjonowania  psychospołecznego 

prostytutek i ich najbliższego otoczenia.
42. Omów podstawowe formy i kategorie prostytucji.
43. Scharakteryzuj  zjawisko  prostytucji  w  aspekcie  jego  powiązań  z 

przestępczością                 i innymi zjawiskami o charakterze patologicznym oraz 
główne przemiany w tym zakresie.

44. Przyczyny i czynniki warunkujące zjawisko prostytucji.
45. Pedofila  –  kryteria  diagnostyczne,  rodzaje  pedofilii,  typy  pedofilów 

i uwarunkowania pedofilii.
46. Rodzaje i poziomy działań profilaktycznych.
47. Przyczyny, rodzaje i skutki przestępczości wśród nieletnich.
48. Jakie znasz różne formy pomocy w przypadku: nieprzystosowania społecznego, 

patologicznej  nieśmiałości,  fobii,  nerwic,  osobowości  wielorakiej,  zaburzeń 
psychosomatycznych i neurologicznych, psychoz,? Czy i jak można łączyć różne 
formy pomocy? Co to jest podejście systemowe?

49. Interdyscyplinarny  charakter  patologii  społecznej  jako nauki,  jej  historyczny 
rozwój i przedmiot badań.

50. Sposoby poznawania zjawisk patologicznych.
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