
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

CZĘŚĆ OGÓLNA 30 zagadnień 

STUDIA II STOPNIA 

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 

1. Przedstaw pojęcie i istotę bezpieczeństwa. Podaj przykłady. 

2. Wymień i scharakteryzuj interesy bezpieczeństwa narodowego. 

3. Wymień i omów determinanty warunkujące bezpieczeństwo narodowe. 

4. Przedstaw i scharakteryzuj najważniejsze funkcje państwa w dziedzinie 

bezpieczeństwa. 

5. Wymień i omów materialne i niematerialne narzędzia bezpieczeństwa. 

6. Scharakteryzuj, czym jest system bezpieczeństwa narodowego. Wymień jego 

podsystemy. 

7. Wymień organizacje międzynarodowe mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe. 

Przedstaw, które z nich są istotne dla Polski. 

8. Uzasadnij powiązania infrastruktury krytycznej z bezpieczeństwem. 

9. Wymień zasadnicze sektory infrastruktury krytycznej. Uzasadnij, które z nich 

zasadniczo wpływają na bezpieczeństwo narodowe. 

10. Przedstaw miejsce i rolę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w systemie 

bezpieczeństwa. 

11. Uzasadnij, dlaczego odnawialne źródła energii stanowią podstawę bezpieczeństwa 

energetycznego Polski. 

12. Scharakteryzuj, które zagrożenia naturalne wpływają na bezpieczeństwo w Twoim 

miejscu zamieszkania. 

13. Scharakteryzuj, które zagrożenia techniczne wpływają na bezpieczeństwo w Twoim 

miejscu zamieszkania. 

14. Scharakteryzuj, które zagrożenia społeczne wpływają na bezpieczeństwo w Twoim 

miejscu zamieszkania. 

15. Dokonaj charakterystyki metody statystycznej. Wskaż, jakie techniki i narzędzia do niej 

stosujemy? 

16. Dokonaj charakterystyki metody sondażu diagnostycznego. Wskaż, jakie techniki  

i narzędzia do niej stosujemy. 

17. Wskaż najistotniejsze różnice pomiędzy geopolityką a geografią polityczną. 



18. Uzasadnij,  dlaczego USA są filarem bezpieczeństwa Polski. 

19. Uzasadnij, dlaczego UE jest filarem bezpieczeństwa Polski. 

20. Uzasadnij, dlaczego NATO jest filarem bezpieczeństwa Polski. 

21. Przedstaw, na czym polega socjologiczne podejście do bezpieczeństwa. 

22. Przedstaw istotę konfliktu i scharakteryzuj jego rodzaje. 

23. Omów pojęcie kryzysu społecznego oraz odnieś to zjawisko do wybranego kryzysu w 

czasach współczesnych. 

24. Uzasadnij, co decyduje o skutecznej komunikacji w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

25. Gdzie i kiedy został przyjęty program Partnerstwo dla Pokoju? Omów, czego dotyczył. 

26. Przedstaw, czym jest konflikt etniczny i omów go na wybranym przykładzie. 

27. Omów funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w RP. 

28. Omów, czym jest negocjacja i które jej style są najbardziej skuteczne w zarządzaniu 

kryzysowym. 

29. Wskaż i omów cechy i wspólne zjawiska przestępczości zorganizowanej. 

30. Scharakteryzuj wspólną politykę zagraniczną i obrony Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

20 ZAGADNIEŃ 

 

1. Bezpieczeństwo publiczne w teorii i praktyce - wskaż przykłady. 

2. Które sektory infrastruktury krytycznej decydują o bezpieczeństwie publicznym w Twoim 

miejscu zamieszkania? 

3. Scharakteryzuj zadania administracji na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

4. Wymień i scharakteryzuj siły i środki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 

publicznego w Twoim mieście. 

5. Wymień i scharakteryzuj zadania obywateli na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

6. Wymień i scharakteryzuj główne zadania straży pożarnej w działaniach na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego. 

7. Jakie są zobowiązania i odpowiedzialność prawna oraz względy humanitarne, nałożone na 

CIMIC, w zakresie bezpieczeństwa obywatelskiego. 

8. Przedstaw organy ścigania, mające w zakresie swoich kompetencji zwalczanie 

przestępczości w RP i UE. 

9. Uzasadnij, dlaczego ochrona informacji niejawnych stanowi podstawę bezpieczeństwa 

obywateli. 

10. Wymień i scharakteryzuj główne zadania straży gminnej w działaniach na rzecz    

  bezpieczeństwa publicznego. 

11. Wymień rodzaje zachowań antyspołecznych i podaj ich przykłady. 

12. Scharakteryzuj zasadnicze patologie społeczne i podaj przykłady ich wpływu na       

  bezpieczeństwo. 

13. Wymień i scharakteryzuj sposoby zapobiegania patologiom społecznym. 

14. Scharakteryzuj służby i straże powołane do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w  

   gminie. Przedstaw ich zadania. 

15. Przedstaw, jakie zadania i w jakich uwarunkowaniach prawnych mogą realizować siły  

  zbrojne na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

16. Omów zadania Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na poziomie  

  powiatu. 

17. Wymień i scharakteryzuj podstawowe dokumenty normatywne dotyczące bezpieczeństwa  

   narodowego, a w tym publicznego. 

18. Wskaż i omów miejsce i rolę bezpieczeństwa publicznego w systemie bezpieczeństwa  

  narodowego. 

19. Przedstaw miejsce bezpieczeństwa publicznego w samorządowej przestrzeni  

  cywilizacyjnej. 

20. Scharakteryzuj zakłócenia /zagrożenia społeczne/ bezpieczeństwa publicznego oraz  

  sposoby jego przywracania. 

 

 

 

 



SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

20 ZAGADNIEŃ 

1. Przedstaw i omów główne uwarunkowania wpływające na zarządzanie kryzysowe. 

2. Przedstaw relację między planami a procedurami w zarządzaniu kryzysowym. 

3. Wymień i scharakteryzuj usługi logistyczne świadczone ludności poszkodowanej  

w sytuacjach kryzysowych. 

4. Wymień i opisz składowe krajowego planu zarządzania kryzysowego. 

5. Wymień instytucje i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w Polsce, na 

poszczególnych poziomach. 

6. Wymień metody redukcji ryzyka zagrożeń i dopasuj je do hipotetycznych przypadków  

w praktyce. 

7. Omów przebieg procesu zabezpieczenia logistycznego w poszczególnych fazach 

zarządzania kryzysowego. 

8. Scharakteryzuj proces decyzyjny w sytuacji zagrożenia. 

9. Przedstaw pojęcie planowania cywilnego i zinterpretuj zadania wchodzące w jego zakres, 

w odniesieniu do hipotetycznych sytuacji lub do uwarunkowań konkretnego otoczenia 

społecznego. 

10. Omów zasady i procedurę opracowywania raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa 

narodowego. 

11. Omów, czym w zarządzaniu kryzysowym jest infrastruktura krytyczna. 

12. Przedstaw i opisz infrastrukturę krytyczną w polskich i unijnych uregulowaniach 

prawnych. 

13. Przedstaw zasadnicze sygnały o zagrożeniach bezpieczeństwa. 

14. Wymień zasadnicze obiekty infrastruktury krytycznej w Twoim miejscu zamieszkania i 

scharakteryzuj ich wpływ bezpieczeństwo obywateli. 

15. Omów strukturę i zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

16. Omów strukturę i zadania sytemu zarządzania kryzysowego w wojsku. 

17. Omów proces podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej. 

18. Omów, czym jest kryzys, zarządzanie kryzysowe, a czym jest sytuacja kryzysowa. 

19. Podaj definicję infrastruktury krytycznej i wymień, jakie obejmuje sektory. Scharakteryzuj 

zasadnicze. 

20. Wymień zadania z obszaru zarządzania kryzysowego, realizowanie na szczeblu 

miasta/gminy. 



SPECJALNOŚĆ: CYBERPRZESTRZEŃ I OCHRONA INFORMACJI 

NIEJAWNYCH 

20 ZAGADNIEŃ 

1. Omów, jakie uwarunkowania formalno-prawne składają się na system ochrony informacji 

niejawnych w RP. 

2. Przedstaw miejsce i rolę ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 

cyberbezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa RP. 

3. Omów, na czym polega reagowanie na incydenty zagrożeń bezpieczeństwa 

informatycznego. 

4. Uzasadnij, dlaczego incydent krytyczny skutkuje znaczną szkodą dla bezpieczeństwa. 

5. Przedstaw, czym jest system informacyjny/teleinformatyczny i scharakteryzuj jego 

elementy składowe. 

6. Przedstaw, na czym polega świadczenie usług drogą elektroniczną/cyfrową. Uzasadnij ich 

wpływ na bezpieczeństwo. 

7. Omów, na czym polega zarządzanie ryzykiem w zakresie zarządzania 

cyberbezpieczeństwem w odniesieniu do potencjalnego ryzyka. 

8. Przedstaw miejsce i rolę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w systemie 

bezpieczeństwa narodowego. 

9. Omów, jakie elementy obejmuje krajowy system cyberbezpieczeństwa. 

10. Omów, jaka odpowiedzialność karna grozi za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych. 

11. Wymień podstawowe zagrożenia internetowe. Omów ich wpływ na nasze bezpieczeństwo. 

12. Przedstaw sposoby ochrony/zapobiegania przed zagrożeniami w systemach oraz sieci 

teleinformatycznej. 

13. Przedstaw, na czym polega organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji 

niejawnych, w jednostce organizacyjnej. 

14. Przedstaw zasady oraz omów, w jaki sposób oznacza się dokumenty i materiały niejawne, 

w relacjach krajowych oraz międzynarodowych. 

15. Omów podstawy prawne funkcjonowania cyberprzestrzeni RP. 

16. Omów organizacyjno-techniczne aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. 

17. Scharakteryzuj systemy i sieci teleinformatyczne, jako fundament działania 

cyberprzestrzeni. 



18. Dokonaj analizy wpływu zagrożeń z cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo sieci 

teleinformatycznej. 

19. Wskaż sposoby ochrony/zapobiegania przed zagrożeniami w sieci. 

20. Wskaż i omów istotę i znaczenie bezpieczeństwa informacji w organizacji w kontekście 

cyberterroryzmu. 


