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1. Wyjaśnij pojęcie kierowania i zarządzania.  

2. Scharakteryzuj funkcje zarządzania. 

3. Wyjaśnij pojęcie organizacji w ujęciu atrybutowym, rzeczowym i czynnościowym. 

4. Omów cykl działania zorganizowanego. 

5. Wyjaśnij pojęcie sprawności. 

6. Omów klasyczną koncepcję (kierunek) zarządzania. 

7. Zdefiniuj pojęcie otoczenia organizacji i dokonaj jego charakterystyki. 

8. Wyjaśnij pojęcie struktury organizacji, wymień rodzaje struktur. 

9. Scharakteryzuj etapy projektowania struktur organizacyjnych. 

10. Wyjaśnij pojęcie zmiany organizacyjnej oraz przyczyny zmian. 

11. Scharakteryzuj etapy przeprowadzania zmian w organizacji. 

12. Scharakteryzuj przyczyny oporu pracowników wobec zmian organizacyjnych oraz sposoby 

ich przezwyciężenia. 

13. Wyjaśnij istotę zarządzania projektami. 

14. Wyjaśnij cel i fazy zarządzania kryzysowego.  

15. Wymień i krótko scharakteryzuj elementy systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. 

16. Co to jest infrastruktura krytyczna? 

17. Co to jest planowanie cywilne? 

18. Jakie są zasady użycia pododdziałów Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań administracji 

publicznej w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych? 

19. Wyjaśnij i omów elementy składowe systemu komputerowego.   

20. Omów klasyfikację oprogramowania z uwzględnieniem przykładów aplikacji stosowanych 

w organizacji.  

21. Omów zagrożenia dla bezpieczeństwa danych w sieci komputerowej.  

22. Omów metody i środki ochrony danych w sieciach teleinformatycznych.   

23. Omów usługi sieci Internet.  

24. Scharakteryzuj obszary zastosowania sieci korporacyjnej w organizacji.   

25. Wyjaśnij pojęcie bazy danych oraz omów jej znaczenie dla funkcjonowania organizacji.  

26. Wyjaśnij pojęcie systemów informatycznych zarządzania oraz omów ich klasyfikację. 

27. Wyjaśnij pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, obszary działania 

oraz klasy wdrożeń.  

28. Wymień składowe opisu stanowiska pracy oraz wyjaśnij rolę opisu stanowiska w procesach 

zarządzania zasobami ludzkimi. 

29. Scharakteryzuj czynniki warunkujące sprawną pracę na stanowisku pracy. 

30. Wymień procesy zarządzania zasobami ludzkimi (procesy personalne) i scharakteryzuj proces 

oceniania. 

31. Omów funkcje oceny pracowników. 

32. Scharakteryzuj czynniki warunkujące skuteczność pozyskiwania pracowników o wyma-

ganych kompetencjach. 



33. Wyjaśnij znaczenie selekcji pracowników oraz scharakteryzuj 5 podstawowych metod 

selekcji pracowników. 

34. Wyjaśnij pojęcie doskonalenia oraz omów etapy procesu doskonalenia (szkolenia) praco-

wników. 

35. Wyjaśnij istotę i zalety zarządzania karierami oraz scharakteryzuj ścieżkę kariery. 

36. Omów źródła władzy w organizacji. 

37. Omów istotę motywacji, wyjaśnij pojęcia: motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, motywacja 

pozytywna i negatywna. 

38. Wyjaśnij pojęcie motywowania, motywu i motywacji. 

39. Wyjaśnij dwuczynnikową teorię F. Herzberga. 

40. Scharakteryzuj istotę przywództwa, wymień zachowania typowe dla przywódcy w orga-

nizacji. 

41. Wyjaśnij krótko koncepcję zarządzania wiedzą w organizacji. 

42. Wyjaśnij pojęcie kultury organizacyjnej, posługując się modelem kultury E. Scheina. 


