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Zagadnienia na egzamin magisterski: 

 

1. Problem niewolnictwa w świecie antycznym (refleksja teoretyczna, praktyka, powstania 

niewolników). 

2. Polis ateńska – typ wspólnoty obywatelskiej i zasady jej funkcjonowania. 

3. Zabytki starożytnego Rzymu – Rzym wzorcem urbanizacyjnym Imperium (zasady 

architektury, zakładanie miast i industrializacja państwa, topografia miasta i typowe dla niej 

budowle). 

4. Początki i rozwój chrześcijaństwa na tle religii świata rzymskiego (judaizm i 

chrześcijaństwo, relacje wobec religii „pogańskich”, Ojcowie Kościoła, tzw. edykt 

mediolański).  

5. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. 

6. Germańskie królestwa w świecie porzymskim: V-VIII wiek. 

7. Imperium Karola Wielkiego i renesans karoliński. 

8. Słowianie i ich dzieje w średniowieczu. 

9. Kościół średniowieczny - zmiany organizacji i doktryny.  

10. Herezje średniowieczne ze szczególnym uwzględnieniem husytyzmu. 

11. Chrzest Polski i jego znaczenie dla dziejów państwa i narodu. 

12. Zakres władzy monarszej w okresie monarchii patrymonialnej. 

13. Kolonizacja i osadnictwo na prawie niemieckim. 

14. Przywileje szlacheckie i ich wpływ na funkcjonowanie monarchii jagiellońskiej. 

15. Geneza i początki polskiego parlamentaryzmu. 

16. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski w XIV wieku. 

17. Społeczeństwo stanowe w Polsce późnego średniowiecza.  

18. Gospodarka Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Folwark szlachecki. 

19. Parlamentaryzm w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku i kierunki ewolucji. 

20. Struktury wyznaniowo-religijne w Rzeczypospolitej XVI-XVII wieku. 

21. Stanowa struktura społeczeństwa Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. 

22. Organizacja i funkcjonowanie struktur samorządowych w przedrozbiorowej Polsce 

(szlachta, miasta, wieś). 

23. Reformy Komisji Edukacji Narodowej. 

24. Polityczne, mentalne i społeczne skutki rewolucji francuskiej.  

25. Europa pod rządami Świętego Przymierza – 1815-1849. 

26. Polskie drogi do niepodległości w XIX wieku.  

27. Trójprzymierze i Trójporozumienie: koalicje i kryzysy polityczne w Europie na przełomie 

XIX i XX wieku.  

28. Sprawa polska w czasie I wojny światowej. 

29. Pierwsza wojna światowa – działania militarne na ziemiach polskich. 

30. Pierwsza wojna światowa na froncie zachodnim.  

31. Proces kształtowania się granic II Rzeczypospolitej. 

32. Stosunki polsko-rosyjskie w latach 1918-1939. 

33. Rządy sanacji w Polsce 1926-1939. 

34. Konstytucje II RP. 

35. Kryzys demokracji i kształtowanie się rządów autorytarnych w Europie w okresie 

międzywojennym.  

36. Sprawa polska na arenie międzynarodowej w okresie II wojny światowej. 

37. Geneza, wybuch i przebieg II wojny światowej. 

38. Polskie Państwo Podziemne. 

39. Podziemie antykomunistyczne w Polsce po II wojnie światowej 

40. Apogeum stalinizmu w Polsce w Polsce 1950 – 1953. 



41. Dekolonizacja i przekształcenia polityczne na obszarze Afryki i Azji po II wojnie światowej. 

42. Epoka tzw. małej stabilizacji w PRL.   

43. Dekada Edwarda Gierka. 

44. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. 

45. Opozycja antykomunistyczna w Europie Wschodniej w drugiej połowie XX wieku. 

46. Sposób pojmowania źródła historycznego przez historyków z kręgu narratywistycznej 

filozofii historii. 

47. Standardowe zasady metodologiczne obowiązujące w kręgu szkoły Annales. 

48. Koncepcja długiego trwania F. Braudela. 

49. Wyjaśnij pojęcia: historia, metodologia historii, historiografia. 

50. Wyjaśnij, na czym polega koncepcja zwrotu językowego w historiografii. 

51. Proszę omówić w jaki sposób pojmuje się fakt historyczny na gruncie obiektywistycznego 

modelu poznania i konstruktywistycznego modelu poznania. 

52. Proszę omówić sposób pojmowania źródła historycznego przez historyków z kręgu 

narratywistycznej filozofii historii. 

53. Proszę omówić najważniejsze standardowe zasady metodologiczne obowiązujące w kręgu 

szkoły Annales. 

54. Proszę omówić koncepcję długiego trwania Fernanda Braudela. 

55. Proszę wyjaśnić pojęcia: historia, metodologia historii, historiografia. 

56. Proszę wyjaśnić na czym polega koncepcja zwrotu językowego w historiografii. 

57. Proszę wyjaśnić czym różni się dyskurs pamięci od dyskursu historii. 

58. Proszę wymienić i omówić główne formy dziejopisarstwa zachodnioeuropejskiego 

średniowiecza.  

59. Proszę omówić Szkołę pruską w historiografii niemieckiej. 

60. Proszę omówić różnice w poglądach na dzieje Polski historyków z Warszawskiej  

i Krakowskiej szkoły historycznej.  

61. Rola Francji w Europie w dobie rewolucji francuskiej i Napoleona. 

62. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 1815-1849. 

63. Rola Bałkanów w polityce europejskiej w 2 poł. XIX i na początku XX wieku. 

64. Trzej najwybitniejsi politycy europejscy XIX wieku – wybór, uzasadnienie i charakterystyka 

dokonań. 

65. I wojna światowa: fronty militarne, główni gracze i ich interesy polityczne.  


