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II STOPIEŃ 

Lot2-18 (2018-2020) STACJONARNE 

NLot2-18 (2018-2020) NIESTACJONARNE 

 

Moduł zasadniczy 

1. Przedstaw prawa i obowiązki państwa wynikające z konwencji chicagowskiej (1944)  

w zakresie wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego w przestrzeni powietrznej. 

2. Przedstaw główne postanowienia konwencji montrealskiej dotyczącej 

międzynarodowego przewozu lotniczego (1999). 

3. Scharakteryzuj odpowiedzialność cywilną przewoźnika lotniczego w międzynarodowym 

przewozie osób, bagaży i towarów na gruncie konwencji montrealskiej (1999). 

4. Wymień przestępstwa określone w konwencji pekińskiej o zwalczaniu bezprawnych 

czynów związanych z międzynarodowym lotnictwem cywilnym (2010). 

5. Scharakteryzuj system prawa lotniczego Unii Europejskiej. 

6. Przedstaw na czym polegają funkcje zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej  

i jaki organ sprawuje je w czasie pokoju, stanu wyjątkowego i wojny. 

7. Wymień i scharakteryzuj organy administracji lotnictwa cywilnego w Polsce. 

8. Przedstaw cele i scharakteryzuj przebieg realizacji programu jednolitej europejskiej 

przestrzeni powietrznej (SES). 

9. Omów założenia i stan realizacji programu badawczo-rozwojowego w zakresie 

modernizacji technicznej europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym 

(SESAR). 

10. Scharakteryzuj system skuteczności działania służb żeglugi powietrznej w obszarze 

jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES). 

11. Omów koncepcję utworzenia funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB)  

w Europie. Scharakteryzuj polsko-litewski Baltic FAB. 

12. Scharakteryzuj istotę czynnika ludzkiego w teorii Jamesa Reasona. 

13. Omów systemowe teorie dotyczące czynnika ludzkiego w lotnictwie 

14. Omów system analizy i klasyfikacji wpływu czynnika ludzkiego na powstawanie 

wypadków lotniczych. 

15.  Omów zjawisko dekompresji i hipoksji i opisz ich wpływ na zachowanie człowieka. 

16. Omów rytmikę czynności fizjologicznych i ograniczenia człowieka z nią związane. 

17. Omów ochronę lotnictwa cywilnego w ujęciu systemowym. 



18.  Omów podstawy prawne ochrony lotnictwa cywilnego. 

19. Podaj definicję społeczną marketingu (wg P. Kotlera) i wskaż na jej zastosowanie w 

usługach lotniczych. 

20. Wyjaśnij pojęcia popytu i podaży – podaj przykłady w usługach lotniczych. 

21. Wyjaśnij marketingowe pojęcie rynku – podaj przykłady w usługach lotniczych. 

22. Wskaż istotę usługi lotniczej jako produktu marketingowego. 

23. Wskaż na istotę ceny i wymień ich rodzaje na rynku usług lotniczych. 

24. Wskaż na różnice cen produktu i ceny rynkowej na przykładach w usługach lotniczych. 

25. Podaj pojęcie kanału dystrybucji i wskaż jego znaczenie na rynku usług lotniczych. 

26. Wskaż na istotę promocji w komunikacji rynkowej i podaj przykłady w usługach  

lotniczych. 

27. Wskaż współczesne uwarunkowania funkcjonowania lotnictwa cywilnego. 

28. Dokonaj identyfikacji lotnictwa pasażerskiego i przedstaw zakres jego funkcjonowania.  

29. Dokonaj identyfikacji lotnictwa towarowego i przedstaw zakres jego funkcjonowania.  

30. Dokonaj identyfikacji lotnictwa ogólnego i przedstaw zakres jego funkcjonowania.  

31. Dokonaj identyfikacji lotnictwa sanitarnego i przedstaw zakres jego funkcjonowania.  

32. Omów status prawny, rolę i zadania Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wskaż jego znaczenie 

w rozwoju lotnictwa cywilnego.  

33.  Omów status prawny, rolę i zadania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.  

34. Omów pojęcie rynku w działalności lotnictwa cywilnego.  

35.  Omów podmiot rynkowy i podaj jego przykłady z lotnictwa cywilnego.  

36. Omów elementy otoczenia i ich wpływ oraz znaczenie w działalności podmiotów 

lotniczych.  

37. Scharakteryzuj cykl życia produktu w usługach lotniczych. Podaj przykłady z obszaru 

lotnictwa.  

38. Wskaż współczesne uwarunkowania funkcjonowania lotnictwa cywilnego.  

39.  Zidentyfikuj oraz przedstaw zakres funkcjonowania lotnictwa sportowego.  

40. Wyjaśnij istotę restryktywnej polityki lotniczej i wskaż jej wpływ na rozwój lotnictwa 

cywilnego. 

41. Wyjaśnij istotę liberalnej polityki lotniczej i wskaż jej wpływ na rozwój lotnictwa 

cywilnego. 

42. Wyjaśnij znaczenie trzech pakietów liberalizacyjnych dla liberalizacji polityki lotniczej  

w Europie. 



43. Wyjaśnij czym są wolności lotnicze i wskaż ich znaczenie w restryktywnej polityce 

lotniczej. 

44. Wykaż zależności między liberalną polityką lotniczą, a powstaniem i zasadami 

funkcjonowania niskokosztowych linii lotniczych. 

45. Wykaż zależności między polityką lotniczą, a powstawaniem aliansów lotniczych. 

46. Wskaż czym są akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie i jaka jest polityka w zakresie 

przeciwdziałania tym aktom. 

47. Wyjaśnij założenia narodowej polityki lotniczej w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego 

w Polsce. 

48. Wskaż obszary współpracy pomiędzy lotnictwem służb porządku publicznego a 

lotnictwem wojskowym.  

49.  Omów rolę lotnictwa wojskowego w działaniach niemilitarnych.  

50.  Wskaż różnice między fuzją i przejęciem oraz podaj przykłady z lotnictwa cywilnego.  

51. Wskaż różnice w strategiach konkurencyjnych przyjmowanych przez przewoźników 

lotniczych.  

52.  Scharakteryzuj pojęcie zarządzania siatką połączeń przewoźników lotniczych.  

53. Scharakteryzuj porozumienie typu code-share przewoźnika lotniczego.  

54. Przedstaw i omów zasadnicze trendy na rynku przewozów lotniczych.  

55. Scharakteryzuj polski rynek przewozów lotniczych. Wskaż jego mocne i słabe strony.  

56. Przedstaw korzyści z funkcjonowania strategicznych aliansów lotniczych – dla klienta i 

dla linii lotniczej.  

57. Scharakteryzuj najważniejsze elementy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 

lotniczego. 

58. Scharakteryzuj konwencje rzymskie. 

59. Scharakteryzuj międzynarodową politykę lotnicza w zakresie „otwartego nieba”. 

60. Jakie są główne zagrożenia środowiska wynikające z działalności lotniczej. 

61. Jakie są główne międzynarodowe unormowania prawne w zakresie ochrony środowiska 

przed zagrożeniami z działalności lotniczej. 

62. Jakie są główne sposoby ochrony środowiska przed działalnością lotniczą. 

63. Omów przeznaczenie i zadania Lotnictwa Policji.  

64. Omów przeznaczenie i zadania Lotnictwa Straży Granicznej.  

65. Omów przeznaczenie i zadania Lotnictwa Sił Powietrznych.  

66. Wskaż rolę lotnictwa państwowego w przeciwdziałaniu skutkom katastrof i klęsk 

żywiołowych.  



67. Wskaż rolę lotnictwa państwowego w zabezpieczeniu imprez masowych.  

 

Moduł dla specjalności: Organizacje lotnicze 

1. Wymień znane Ci organizacje lotnicze i scharakteryzuj jedną z nich. 

2. Omów strategie zarządzania ryzykiem. 

3. Omów sposoby postępowania z ryzykiem. 

4.  Omów rodzaje i źródła ryzyka w lotnictwie cywilnym.  

5.  Wymień metody identyfikacji ryzyka, które można wykorzystać w zarządzaniu 

organizacjami lotniczymi i scharakteryzuj jedną z nich.  

6.  Omów cele i zakres zarządzania ryzykiem w lotnictwie.  

7. Dokonaj charakterystyki ochrony lotnictwa cywilnego w ujęciu systemowym.  

8. Omów militarne zagrożenia dla bezpieczeństwa lotnictwa.  

9. Omów niemilitarne zagrożenia dla bezpieczeństwa lotnictwa.  

10. Wskaż, jakie konwencje międzynarodowe normują ochronę lotnictwa cywilnego.  

11. Podaj przykłady zarządzania strategicznego w organizacjach lotniczych. 

12. Podaj przykłady zarządzania operacyjnego w organizacjach lotniczych. 

13. Omów planowanie i podaj przykłady planów w wybranych podmiotach lotniczych  

14. Na czym polega analiza strategiczna linii lotniczej? 

15. Wymień elementy biznesplanu linii lotniczej. 

16. Omów współdziałanie służb porządku publicznego w porcie lotniczym. 

17. Omów plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej w porcie lotniczym. 

18. Wymień podstawowe kryteria opisujące rynek przewozów lotniczych. 

19. Na czym polega globalizacja i konsolidacja rynku przewozów lotniczych. 

20. Scharakteryzuj główne możliwości i potrzeby światowego rynku lotniczych przewozów 

cargo. 

21. Scharakteryzuj koncepcję systemu transportu małymi samolotami. 

22. Wskaż główne kierunki zmian na światowym rynku przewozów lotniczych. 

23. Jakie przepisy prawa międzynarodowego regulują ochronę lotnictwa cywilnego? 

24. Wyjaśnij istotę działania jako zachowania celowego w organizacji lotniczej. 

25. Wyjaśnij pojęcie zasobów gospodarczych w organizacji lotniczej – podaj przykłady. 

26. Wyjaśnij pojęcie zarządzania organizacją – podaj przykłady z lotnictwa. 

27. Wyjaśnij pojęcia „podmiot” i „przedmiot” zarządzania w organizacji – podaj przykłady  

z lotnictwa. 

28. Przedstaw definicję organizacji – wskaż autora i podaj przykład organizacji lotniczej.  



29. Wyjaśnij pojęcie systemu zarządzania organizacją – podaj przykład z lotnictwa. 

30. Wymień podstawowe funkcje zarządzania – podaj ich interpretację na podstawie 

organizacji lotniczych. 

31. Wskaż istotę metody analizy SWOT – podaj przykłady wykorzystania w zarządzaniu 

organizacjami lotniczymi. 

32. Wskaż istotę procesu zarządzania operacyjnego – podaj przykłady wykorzystania  

w organizacjach lotniczych. 

 

 

Moduł dla specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie 

1. Scharakteryzuj współczesne zagrożenia bezpieczeństwa lotów. 

2. Wymień i omów zadania poszczególnych służb bezpieczeństwa i ochrony portu 

lotniczego. 

3. Dokonaj klasyfikacji aktów bezprawnej ingerencji. 

4. Zdefiniuj pojęcia: materiały niebezpieczne, biała lista, incydent i wypadek z udziałem 

materiałów niebezpiecznych.  

5.  Dokonaj klasyfikacji materiałów niebezpiecznych przewożonych drogą powietrzną. 

6.  Wymień i omów przepisy prawne normujące transport materiałów niebezpiecznych 

drogą powietrzną. 

7. Co to są ukryte materiały niebezpieczne? 

8. Omów zdarzenia  lotnicze związane z przewozem materiałów niebezpiecznych. 

9. Wyjaśnij istotę działania jako zachowania celowego w organizacji lotniczej. 

10. Wyjaśnij pojęcie zasobów gospodarczych w organizacji lotniczej – podaj przykłady. 

11. Wyjaśnij pojęcie zarządzania organizacją – podaj przykłady z lotnictwa. 

12. Wyjaśnij pojęcia „podmiot” i „przedmiot” zarządzania w organizacji – podaj przykłady  

z lotnictwa. 

13. Przedstaw definicję organizacji – wskaż autora i podaj przykład organizacji lotniczej.  

14. Wyjaśnij pojęcie systemu zarządzania organizacją – podaj przykład z lotnictwa. 

15. Wymień podstawowe funkcje zarządzania – podaj ich interpretację na podstawie 

organizacji lotniczych. 

16. Wskaż istotę metody analizy SWOT – podaj przykłady wykorzystania w zarządzaniu 

organizacjami lotniczymi. 

17. Wskaż istotę procesu zarządzania operacyjnego – podaj przykłady wykorzystania  

w organizacjach lotniczych. 



18. Scharakteryzuj Krajowy Program Bezpieczeństwa (SSP).  

19. Na czym polega System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w organizacji lotniczej.  

20. Dokonaj klasyfikacji sytuacji kryzysowych w lotnictwie cywilnym. 

21. Jakie mogą być zagrożenia niemilitarne dla portu lotniczego. 

22. Jakie mogą być zagrożenia militarne dla portu lotniczego. 

23. Na czym polega bezpieczeństwo powietrzne państwa. 

24. Scharakteryzuj służby zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym. 

25. Scharakteryzuj wybraną teorię bezpieczeństwa lotniczego. 

26. Scharakteryzuj zasadnicze zagrożenia dla bezpieczeństwa lotów. 

27. Omów cele i zakres zarządzania ryzykiem w lotnictwie. 

28. Wymień organa bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym i państwowym. 

29. Na czym polega obiektywna kontrola lotów w lotnictwie wojskowym w Polsce. 

30. Jaki jest cel i metodologia badania wypadków lotniczych. 

 

 

 

 


