
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego, 

specjalizacja latynoamerykańska 

  

1. W jakich kręgach kulturowych na obszarze Ameryki Łacińskiej funkcjonowała gra 

w piłkę i jakie było jej znacznie.  

2. Wyjaśnij terminy ayllu i calpultin podając w jakich kręgach kulturowych 

funkcjonowały i wskaż na ewentualne podobieństwa. 

3. Scharakteryzuj proces zasiedlenia Wysp Antylskich.  

4. Przyczyny, charakterystyka i znaczenie wojen kwietnych.  

5. Scharakteryzuj organizację społeczno-polityczną Tahuantinsuyu.  

6. Scharakteryzuj antropologiczną koncepcję perspektywizmu odnoszącą się do 

kultur Indian obszaru Amazonii.  

7. Scharakteryzuj koncepcje indygenistyczne.  

8. Opisz role systemów pokrewieństwa wśród kultur amazońskich. Podaj przykłady.  

9. Odwołując się do koncepcji Benedicta Andersona, zdefiniuj pojęcie narodu oraz 

scharakteryzuj proces powstawania narodów w Ameryce Łacińskiej.  

10. Scharakteryzuj działania antropologów i misjonarzy jako agentów kontaktu w 

Amazonii.  

11. Czym charakteryzowały się pierwsze opisy dotyczące Nowego Świata? Podaj 

przykłady.  

12. Opisz panoramę poetycką Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku.  

13. Przedstaw charakterystykę wybranego społeczeństwa latynoamerykańskiego na 

podstawie co najmniej dwóch tekstów literackich.  

14. Cechy charakterystyczne realizmu magicznego w literaturze latynoamerykańskiej. 

Podaj przykłady.  

15. Scharakteryzuj twórczość pisarzy należących do pokolenia McOndo i crack.  

16. Międzyamerykański wymiar Ameryki Łacińskiej: stan obecny i przesłanki.  

17. Wkład polskich historyków II połowy XX wieku w poznawanie Ameryki 

Łacińskiej i Karaibów.  

18. Znaczenie badań Aleksandra Humboldta dla poznania Ameryki.  

19. Ameryka Łacińska – geneza tego pojęcia i ewolucja nazwy.  

20. Największe biblioteki latynoamerykańskie na świecie - krótka charakterystyka.  



21. Warunki klimatyczne Karaibów. Krótka charakterystyka.  

22. Wymień i krótko opisz rośliny Żywieniowe pochodzące z Ameryki.  

23. Piętrowość klimatyczna Andów a gospodarka rolna.  

24. Charakterystyka linii brzegowej Ameryki Północnej i Południowej.  

25. Zasoby hydrologiczne Ameryki Południowej i ich wykorzystanie.  

26. Geneza, przebieg i znaczenie pierwszej czterech podróży Kolumba.  

27. Opisz genezę, przebieg i znaczenie podboju Meksyku przez Korteza lub główne 

etapu podboju Peru – od pierwszej wyprawy F. Pizarro do ustanowienia 

Wicekrólestwa Peru.  

28. Scharakteryzuj główne procesy polityczno-społeczne w Wicekrólestwie Nowej 

Hiszpanii w XVI-XVIII w. lub w Wicekrólestwie Peru w XVI-XVIII w. lub w 

Ameryce portugalskiej w XVI-XVIII w.  

29. Reformy burbońskie w Hispanoameryce.  

30. Charakterystyka przyczyn wojen niepodległościowych w Hispanoameryce.  

31. Rola Nowego Świata w powstającej od XV/XVI wczesnonowożytnej gospodarce 

światowej.  

32. Formowanie niepodległych państw Ameryki Łacińskiej w I połowie XIX wieku  

33. Rewolucja meksykańska 1910 roku: od rewolucji politycznej do projektu zmian 

społeczno-gospodarczych.  

34. Teorie i praktyka nowego imperializmu przełomu XIX i XX wieku.  

35. Wpływ Wielkiego Kryzysu lat 30. XX wieku na politykę gospodarczą państw 

Ameryki Łacińskiej. 


