
Egzaminy magisterskie 
 

1. Proszę wyjaśnić, co oznacza pojęcie „ład przestrzenny”, jaki akt prawny do niego się odwołuje i 
co sprawia, że w Polsce nie jest on osiągany.  

2. Proszę wyjaśnić pojęcie „środowisko zamieszkania” i omówić jakie aspekty są najważniejsze w 
jego kształtowaniu. 

3. Proszę scharakteryzować i ocenić cechy miasta funkcjonalnego, które było promowane w XX 
wiecznej urbanistyce. 

4. Na przykładzie wybranej realizacji, proszę omówić cechy jednostki sąsiedzkiej Charlesa 
Perry’ego.  

5. Proszę omówić, czym miało być miasto-ogród wg Ebenezera Howarda, jakie miało mieć 
parametry ilościowe i jak mają się do tej idei polskie realizacje.  

6. Proszę wyjaśnić na czym polegał model systemu przyrodniczego Warszawy, przyjęty w planie 
Stanisława Różańskiego z 1931 r. oraz w jaki sposób wpłynął on na późniejsze opracowania 
planistyczne i obecną strukturę przyrodniczą miasta.  

7. Proszę omówić  współczesne postulaty kształtowania środowiska zamieszkania i wyjaśnić, jak się 
one mają do znanych Panu/Pani realizacji.  

8. Na przykładzie wybranej realizacji proszę omówić  postulaty „Nowego Urbanizmu”. 
9. Proszę omówić modelowe układy terenów zieleni miejskiej i przyczyny ich systemowego 

kształtowania.  
10. Proszę omówić genezę i znaczenie pojęcia „rozwój zrównoważony” i ocenić jego praktyczne 

zastosowanie w rozwoju miast.  
11. Proszę wyjaśnić, co oznacza odporność miasta i jak można jej sprzyjać za pomocą rozwiązań 

architektonicznych i urbanistycznych. 
12. Na wybranych przykładach miast (co najmniej dwóch) proszę omówić co to jest zielona 

infrastruktura i w jakim celu jest ona wprowadzana.   
13. Proszę omówić rodzaje problemów mieszkaniowych na świecie i w Polsce. 
14. Proszę omówić, jakie rodzaje wskaźników statystycznych charakteryzują najdobitniej 

niekorzystną sytuację mieszkaniową w Polsce na tle Europy. 
15. Proszę wymienić organizacje/instytucje powołane dla rozwiązywania „kwestii mieszkaniowej” w 

Polsce międzywojennej oraz skomentować ich działania i różnice pomiędzy nimi.  
16. Proszę omówić zjawisko gentryfikacji miast i wyjaśnić, jakie rodzi ono problemy.  
17. Proszę wyjaśnić, dlaczego promowana jest wielofunkcyjność zespołów zabudowy miejskiej we 

współczesnej urbanistyce.   
18. Proszę omówić przyczyny dynamicznego rozwoju miast przemysłowych, podając kiedy wystąpiło 

to zjawisko.   
19. Proszę omówić priorytety koncepcji rozwoju urbanistycznego opartego na transporcie/tranzycie 

(TOD) i ocenić tę koncepcję na wybranym przykładzie.   
20. Proszę wyjaśnić, jak można rozumieć pojęcia: „zielona urbanistyka” i „urbanistyka wodna” i 

omówić przykład realizacji urbanistycznej, podporządkowanej jednemu z tych podejść. 
21. Proszę omówić problemy związane z szeroko pojętą rewitalizacją miast, w tym rolę architektów 

i urbanistów w tym procesie. 
22. Na przykładzie wybranego miasta proszę wyjaśnić na czym polegają konflikty rozwojowe na 

terenach śródmieść? 
23. Na wybranym przykładzie proszę wyjaśnić pojęcie „modernizacja urbanistyczna”, podając jakie 

są jej najważniejsze cele i założenia.  
24. Na wybranych przykładach proszę omówić przyczyny transformacji terenów miejskich w 

przeszłości i obecnie. 
25. Na podstawie wybranych przykładów z miast europejskich, proszę wyjaśnić dlaczego w ostatnich 

latach tak wiele terenów poprzemysłowych stało się miejscem nowych realizacji 
urbanistycznych. 



26. Proszę wymienić na jakich zagadnieniach koncentrują się współczesne polityki ulepszania miast 
oraz podać i omówić dwa wybrane przykłady realizacji, odnoszące się do różnych działań z tego 
zakresu. 

27. Proszę wyjaśnić pojęcie „obszar metropolitalny” oraz na wybranym przykładzie omówić i ocenić 
procesy jakie w nim zachodzą.  

28. Proszę omówić genezę i etapy tworzenia się aglomeracji Warszawy, począwszy od końca XIX 
wieku oraz przedstawić hipotezę, jak rozwój tej aglomeracji może przebiegać w przyszłości, w 
perspektywie 50 lat. 

29. Proszę omówić pojęcia „suburbanizacja” i „urban sprawl” i wyjaśnić różnice między nimi. 
30. Proszę omówić problem dezurbanizacji i podać przykłady miast, w których występuje to  

zjawisko.  
31. Proszę omówić znaczenie dystansu pieszego dla planowania miast oraz podać przykłady modeli 

urbanistycznych, bazujących na długości dojścia pieszego i ocenić ich zastosowanie w praktyce. 
32. Na wybranym przykładzie proszę omówić korzyści, wynikające ze stosowania zielonej 

infrastruktury jako narzędzia w planowaniu miejskim. 
33. Proszę wyjaśnić, jak należy rozumieć hasło miasta dostępnego dla wszystkich i  omówić 

przykładowe rozwiązania. 
34. Na wybranych przykładach proszę omówić realizację elementów krajobrazu miasta, 

oddziałujących na obserwatora, według Kazimierza Wejcherta.  
35. Proszę wyjaśnić od czego zależy charakter i spójność wnętrza urbanistycznego, ilustrując swoją 

wypowiedź konkretnymi przykładami.  
36. Proszę powiedzieć, w jakich rolach powinien odnajdować się współczesny urbanista i 

scharakteryzować jedną z tych ról.  
37. Proszę wyjaśnić, na czym polegają dylematy w gospodarowaniu przestrzenią, z punktu widzenia 

realizacji zasad ustroju demokratycznego. 
38. Proszę omówić, jakie zmiany w rozwoju sektorów gospodarki występują współcześnie w Europie 

i jaki mają (oraz mogą mieć) wpływ na strukturę przestrzenną miasta, posługując się wybranym 
przykładem. 

39. Proszę powiedzieć, jacy autorzy przedstawiali krytykę idei miasta funkcjonalnego w literaturze 
zawodowej i  omówić wybraną publikację jednego z nich.  

40. Jaki nurt współczesnej myśli urbanistycznej uważasz za szczególnie atrakcyjny i warty 
rozwijania? 


