
Zagadnienia do egzaminu wstępnego z informatyki społecznej 
 

1. W jaki sposób zjawiska społeczne wpływają na rozwój technologiczny i same ulegają 
wpływom technologicznym? 

2. Co to jest innowacja? Czym różni się od inwencji (wynalazku)? Jakie są rodzaje 
innowacji? 

3. Czym jest design thinking? Z jakich etapów się składa? Do czego służy? 
4. Na czym polega empatia/empatyzacja w podejściu design thinking? Przy pomocy 

jakich metod się ją realizuje? 
5. Na czym polega specyfika podejścia design thinking w tworzeniu i rozwijaniu 

pomysłów? Jaką rolę pełnią prototypy? 
6. Czym metody jakościowe badań społecznych różnią się od metod ilościowych? Do 

czego się je stosuje? 
7. Jakie znasz metody i techniki badawcze w zakresie metod jakościowych badań 

społecznych? Do czego się je stosuje? Jakie są ich wady i zalety? 
8. W jaki sposób dobiera się próbę do badań jakościowych? Czym dobór próby w 

badaniach jakościowych różni się od doboru próby w badaniach ilościowych? 
9. Czym jest audyt użyteczności?  (W jakim celu się go robi, na jakim etapie?  Jakie 

można wyróżnić jego typy? Czym te typy różnią się od siebie. Wg jakich wytycznych 
przeprowadza się audyt dot. heurystyk? Wymień znane Ci heurystyki, jak mogą być 
one odzwierciedlone na stronach? Kto przeprowadza audyt?  

10. Na czym polega proces dobierania uczestników do badań użyteczności? Jaka jest 
optymalna liczba respondentów w badaniu użyteczności? Dlaczego? Na jakiej 
podstawie dobierać respondentów do badań użyteczności? Jakie narzędzie może w 
tym pomóc? 

11. Czym są badania korytarzowe? Jakie są z zalety i wady takiego badania 
12. Jakie są  metody badawcze, które można dobierać na etapie badania potrzeb. W jaki 

sposób dobrać metodę badawczą do projektu badawczego?  
13. Jakie są metody badawcze, które można dobierać na etapie ewaluacji? W jaki sposób 

dobrać metodę badawczą do projektu badawczego?  
14. Jakie są metody badawcze, które można dobierać na etapie optymalizacji W jaki 

sposób dobrać metodę badawczą do projektu badawczego?  
15. Pojęcie informacji. Formy i miary informacji. 
16. Struktury i architektura logiczna systemów komputerowych. 
17. Tworzenie nowego oprogramowania (i związanych z nim nowych usług 

informatycznych) jako tworzenie podstawy do nowych form aktywności społecznej. 
18. Pojęcie sieci komputerowej. Klasyfikacja sieci. Organizacja pracy sieci. 
19. Modelowanie strategii rozwoju organizacji wspieranej przez ICT. 
20. Atrybuty jakości systemów informatycznych. 
21. Metody zwinne i klasyczne rozwoju systemów ICT. 
22. Regresja liniowa, korelacja i kowariancja – definicje i zastosowania. 
23. Analiza składowych głównych, analiza dyskryminacyjna – definicje i przykłady 

zastosowań. 
24. Podstawowe narzędzia informatyczne stosowane w przetwarzaniu i analizie danych. 



25. Podstawowe metody redukcji wymiarowości i reprezentacji danych 
wielowymiarowych. 

26. Relacyjne bazy danych: koncepcja, system zarządzania bazą danych, architektura 
klient-serwer. 

27. Analiza częstotliwościowa sygnałów – podstawy teoretyczne i zastosowania. 
28. Metody składowania i przetwarzania wiedzy semantycznej. Zastosowania technologii 

semantycznych. 
29. Główne metody klasyfikacji i klasteryzacji danych oraz ich zalety i ograniczenia. 
30. Kryteria i metody oceny jakości systemów klasyfikacji. 
31. Analiza dużych zbiorów danych – Big Data – definicja Big Data, metody i narzędzia 

informatyczne, zastosowania praktyczne. 
32. Modelowanie danych i modelowanie procesów. Definicje i przykłady. 
33. Statystyczne modele generatywne – przykłady i zastosowania. 
34. Kwantytatywna analiza języka i stylu i jej zastosowania. 
35. Data journalism. 
36. Złożoność obliczeniowa i metody jej oceny. 
37. Narzędzia do analizy testów A/B, śledzenia kliknięć i ruchów myszki. 
38. Eyetracking i jego zastosowanie w badaniu interfejsów. 
39. Porównanie subiektywnych i obiektywnych metod badania doświadczeń 

użytkownika. 
40. Do czego w programowaniu służy funkcja i jaka jest ogólna składnia definiowania 

funkcji w językach programowania? 
41. Do czego w programowaniu służą instrukcje sterujące? Proszę opisać różnego typu 

instrukcje sterujące. 
42. Na czym polega programowanie obiektowe i jakie są podstawowe cechy 

charakterystyczne programowania obiektowego? 
43. Do czego w programowaniu służą zmienne i operatory? Czym się różni operator 

przypisania od operatora porównania? Na czym polega przeciążanie operatorów? 
44. Do czego w programowaniu używa się struktur danych? Wymień i porównaj 

podstawowe struktury danych (np. dostępne w języku Python). 
45. Jak działają podstawowe algorytmy sortowania? Wymień przykładowe algorytmy i 

opisz dokładniej działanie jednego z nich. 
46. Jakie są zasady, które odnoszą się do teorii percepcji Gestalt, wykorzystywane przy 

projektowaniu interfejsów  
47. Jakie są standardy i wytyczne dotyczące dostępności (ang. accessibility) treści 

internetowych  
48. Czym jest Design System 
49. Podstawowe funkcje nauki (deskryptywna, eksplanacyjna, predyktywna, praktyczna).  
50. Socjologia w systemie Augusta Comte’a (klasyfikacja nauk, statyka i dynamika, prawo 

trzech stadiów).  
51. Instytucje w teorii organizacji Herberta Spencera (domowe, obrzędowe, polityczne, 

kościelne, zawodowe, przemysłowe).  
52. Integracja społeczeństwa w socjologii Emila Durkheima (religia i jej funkcje, 

samobójstwo jako fakt społeczny, pojęcie anomii).  



53. Psychologistyczna teoria działań ludzkich Vilfreda Pareta (działania logiczne i 
pozalogiczne, pojęcie rezyduów i derywacji, teoria krążenia elit).  

54. Władza i kapitalizm w socjologii polityki Maxa Webera (etyka protestancka i geneza 
kapitalizmu, pojęcie władzy, trzy„czyste typy panowania”).  

55. Społeczeństwo nowoczesne w sensie historycznym i analitycznym (następstwo 
wielkich rewolucji; aspekty nowoczesności: indywidualizm, dyferencjacja, 
racjonalność, ekonomizm, ekspansywność; rozczarowanie nowoczesnością).  

56. Późna nowoczesność i jej cechy (zaufanie, ryzyko, nieprzejrzystość, globalizacja).  
57. Wizje i teorie cyklicznych zmian społecznych (G. Vico, O. Spengler, A. Toynbee,      P. 

Sorokin, S. Huntington).  
58. Podział współczesnego świata na państwa „centra” i „peryferie” (teorie zależności, 

eksploatacja i wyzysk peryferii, I. Wallerstein i symptomy „końca” kapitalizmu). 
 

 

 


