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ZAGADNIENIA	na	egzamin	licencjacki	BN	2022	
	
Przedmioty	KIERUNKOWE	
	
K-1.	 Scharakteryzuj	 trzy	 czynniki	 istotne	 dla	 bezpieczeństwa	 personalnego	 w	 modelu	
salutogenetycznym	?	
K-2.	Przedstaw	trzy	wybrane	filozoficzne	koncepcje	człowieka.	
K-3.	 Omów	 najważniejsze	 zagrożenia	 dla	 współczesnych	 państw	 narodowych,	 wynikające		
z	aktywności	ruchów	separatystycznych	i	ekstremistycznych	(podaj	przykłady).	
K-4.	Przedstaw	klasyfikację	szczebli	administracyjnych	w	systemie	zarządzania	kryzysowego	
oraz	omów	ich	strukturę	i	zadania.	
K-5.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 taksonomia	 zagrożeń	 i	 opisz	 jej	 przedmiot	 oraz	 podaj	 podstawowy	
podział	zagrożeń.	
K-6.	 Scharakteryzuj	 bezpieczeństwo	 informacyjne	 jako	 sektor	 bezpieczeństwa	 i	 w	 ujęciu	
systemowym.	
K-7.	Opisz	metody	manipulacji	informacją	i	przedstaw	jej	skutki	społeczne	i	polityczne.		
K-8.	Omów	proces	kształtowania	się	granic	Polski	w	latach	1918-1922.	
K-9.	Scharakteryzuj	uniwersalizm	europejskiego	Średniowiecza.	
K-10.	Omów	zagrożenia	bezpieczeństwa	zakłócające	skuteczną	realizację	prawa.	
K-11.	 Przedstaw	 koncepcję	 fal	 demokratyzacji	 Samuela	 Huntingtona,	 a	 następnie	wykonaj	
analizę	stanu	demokracji	na	świecie,	uwzględniając	wpływ	"kolorowych	rewolucji"	(od	2003	
r.),	 "arabskiej	 wiosny"	 (2011-2014),	 oraz	 pandemii	 COVID-19	 (2020-2021)	 na	 systemy	
polityczne	państw.	
K-12.	Zanalizuj	podobieństwa	i	różnice	w	priorytetach	polityki	zagranicznej	RP	na	początku	lat	
90.	i	współcześnie	oraz	zdiagnozuj	ich	przyczyny.	
K-13.	Przedstaw	i	uzasadnij	priorytety	polityki	zagranicznej	RP	na	następne	trzy	lata.	
K-14.	Omów	współczesne	zagrożenia	procesu	integracji	europejskiej,	uwzględniając	czynniki	
międzynarodowe	i	krajowe	oraz	przedstaw	własny	scenariusz	rozwoju	Unii	Europejskiej.	
K-15.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 precedencja	 dyplomatyczna	 i	 przedstaw	 zasady	 ustalanie	
pierwszeństwa	pomiędzy	państwami	i	ich	przedstawicielami.	
K-16.	Przedstaw	zakres	pojęciowy	współczesnej	dyplomacji	oraz	opisz	jej	funkcję	w	polityce	
zagranicznej	państwa?	
K-17.	 Przedstaw	 główne	 problemy	 bezpieczeństwa	 XXI	 wieku	 i	 podaj	 warianty	 ich	
rozwiązywania.	
K-18.	Scharakteryzuj	Konstytucję	RP	pod	względem	cech	szczególnych,	konstytucyjnych	zasad	
ustroju	RP	oraz	bezpieczeństwa	państwa	i	obywateli.	
K-19.	 Scharakteryzuj	 utwór	 jako	 przedmiot	 prawa	 autorskiego	 (pojęcie	 utworu,	 katalog	
utworów	w	świetle	prawa	autorskiego,	wyłączenia	ustawowe).	
K-20.	 Podaj	 definicje	 autorskich	 praw	 majątkowych	 i	 autorskich	 praw	 osobistych	 oraz	
przedstaw	odpowiednie	konsekwencje	ich	posiadania.	
K-21.	Omów	działalność	edukacyjną	w	obszarze	bezpieczeństwa	w	kontekście	współczesnych	
zagrożeń.	
K-22.	 Przedstaw	 programy	 edukacyjne	 na	 rzecz	 bezpieczeństwa	 realizowane	 na	 szczeblu	
lokalnym	oraz	krajowym	i	ocen	ich	skuteczność.	
K-23.	 Scharakteryzuj	 modele	 systemów	 bezpieczeństwa	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	
triady	pentagonalnej.	
K-24.	Opisz	rodzaje	wnioskowania.	
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K-25.	Przedstaw	trzy	warstwy	bezpieczeństwa	personalnego	oraz	ich	wzajemne	oddziaływanie	
na	siebie	i	na	bezpieczeństwo	strukturalne.	
K-26.	Scharakteryzuj	dwie	wybrane	teorie	geopolityczne.	
K-27.	Oceń	stan	bezpieczeństwa	na	wybranym	kontynencie	(obecne	i	potencjalne	wyzwania,	
zagrożenia).	
K-28.	Scharakteryzuj	uwarunkowania	współczesnych	konfliktów	zbrojnych.	
K-29.	Przedstaw	program	Aloha	oraz	współpracujące	z	nim	programy	Marplot	i	Cameo.	
K-30.	 Scharakteryzuj	 style	 radzenia	 sobie	 ze	 stresem	 i	 wskaż	 na	 styl	 najbardziej	 istotny		
w	konstruktywnym	radzeniu	sobie	w	sytuacji	trudnej.	
K-31.	Omów	style	komunikacyjne.	
K-32.	Przedstaw	i	omów	funkcje	kultury.	
K-33.	 Scharakteryzuj	 "cykl	 strategiczny	 analiz	 i	 studiów	 w	 dziedzinie	 bezpieczeństwa"	
zdefiniowany	 w	 "Białej	 Księdze	 Bezpieczeństwa	 Narodowego	 RP"	 i	 opisz	 dokładniej	 jeden		
z	jego	etapów.	
K-34.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 bezpieczeństwo	 narodowe	 i	 przedstaw	 filary	 bezpieczeństwa	 RP	
zawarte	w	"Strategii	Bezpieczeństwa	Narodowego	Rzeczypospolitej	Polskiej"	z	2020	r.		
K-35.	Przedstaw	utopijne	koncepcje	państwa	według	poglądów	Thomasa	More’a	(Morusa),	
Tomaso	Campanelli	i	Francisa	Bacona	
K-36.	Wymień	rodzaje	operacji	pokojowych	ONZ	i	opisz	jedną	z	ich	konkretnych	realizacji.	
K-37.	Opisz	sposoby	rozwiązywania	konfliktów	między	stronami	wymienione	w	rozdziale	VI		
i	VII	Karty	Narodów	Zjednoczonych	ONZ,	podaj	dwa	konkretne	przykłady	wprowadzenia	ich	w	
życie.		
K-38.	 Zdefiniuj	 formację	 –	 Siły	 Zbrojne	 RP,	 wymień	 ich	 rodzaje,	 opisz	 ich	 misję	 i	 ich	
konstytucyjne	zadania.	
K-39.	 Scharakteryzuj	 rolę	 Sejmu	 RP,	 Senatu	 RP,	 Prezydenta	 RP	 i	 Rady	 Ministrów		
w	podsystemie	kierowania	bezpieczeństwem	narodowym.	
K-40.	 Wymień	 	 algorytm	 stosowania	 czynności	 wobec	 osoby	 dorosłej,	 nieprzytomnej,	
oddychającej	wg	wytycznych	Europejskiej	Rady	Resuscytacji	z	2021	roku.	
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Przedmioty	SPECJALISTYCZNE,	Bezpieczeństwo	publiczne	
	
BP-1.	Określ	kompetencje	organów	jednostek	samorządowych	do	realizacji	imprezy	masowej	
oraz	wykaż	rolę	kontrolną	wojewody	w	tym	zakresie.	
BP-2.	Wykonaj	analizę	ryzyka	meczu	piłki	nożnej	o	podwyższonym	ryzyku,	określ	siły	i	środki	
(organizatora)	niezbędne	do	zapewnienia	bezpieczeństwa	uczestników	imprezy	masowej.	
BP-3.	 Opisz	 model	 powiązania	 budowania	 strategii	 z	 opracowywaniem	 programów	
bezpieczeństwa	lokalnego.	
BP-4.	 Podaj	 kryteria	 wyodrębniania	 poziomów	 bezpieczeństwa	 lokalnego	 oraz	 opisz	 ich	
strukturę	i	wzajemne	zależności.	
BP-5.	Omów	rolę	organizatora	imprezy	masowej	w	zapewnieniu	bezpieczeństwa	oraz	podaj	
przykłady	współpracy	z	służbami	odpowiedzialnymi	za	ład	i	porządek	publiczny.		
BP-6.	Opisz	strukturę	wymiaru	sprawiedliwości	RP.	
BP-7.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 bezpieczeństwo	 publiczne,	 wymień	 instytucje	 bezpieczeństwa	
publicznego	oraz	przedstaw	ich	zadania.		
BP-8.	 Opisz	 działanie	 sektorów	 infrastruktury	 krytycznej	 zapewniających	 bezpieczeństwo	
publiczne	w	Twoim	miejscu	zamieszkania.		
BP-9.	 Wymień	 rodzaje	 zachowań	 antyspołecznych	 i	 opisz	 ich	 konsekwencje	 dla	
bezpieczeństwa	publicznego.		
BP-10.	Scharakteryzuj	najczęstsze	patologie	społeczne	i	opisz	ich	wpływ	na		
bezpieczeństwo	publiczne.		
BP-11.	Wymień	 i	 scharakteryzuj	 siły	 i	 środki	 przeciwdziałania	 zagrożeniom	bezpieczeństwa	
publicznego.		
BP-12.	Wymień	i	scharakteryzuj	zadania	obywateli	na	rzecz	bezpieczeństwa	publicznego.		
BP-13.	Wymień	podstawowe	programy	krajowe,	dotyczące	bezpieczeństwa	społeczności		
lokalnych	i	oceń	ich	skuteczność	na	wybranych	dwóch	przykładach		
BP-14.	Scharakteryzuj	pojęcie	impreza	masowa	w	oparciu	o	obowiązujące	dokumenty	prawne	
i	wymień	jej	rodzaje.		
BP-15.	 Opisz	 podstawowe	 problemy	 bezpieczeństwa	 społecznego	 w	 społecznościach	
lokalnych	i	sposoby	ich	rozwiązywania.		
BP-16.	Wymień	i	omów	programy	profilaktyczne,	ukierunkowane	na	poprawę	bezpieczeństwa	
lokalnego;	podaj	konkretne	przykłady	i	oceń	skuteczność	realizacji	celów	programów.		
BP-17.	 Wymień	 i	 omów	 elementy	 projektowania	 geometrycznego	 drogi	 samochodowej		
w	aspekcie	bezpieczeństwa	ruchu.		
BP-18. Omów podobieństwa i różnice między logistyką wojskową, kryzysową, humanitarną i 
rynkową.	
BP-19.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 black	 out,	 podaj	 przykład	 zjawiska	 i	 	 oceń	 jego	 skutki	 dla	
bezpieczeństwa	publicznego	i	narodowego. 
BP-20.	Opisz	 zadania	wyznaczone	dla	 SZ	RP	na	 rzecz	bezpieczeństwa	publicznego,	wymień	
podstawę	prawną	do	tych	zadań	i	podaj	dwa	przykłady	ich	realizacji.	
BP-21.	Zdefiniuj	pojęcie	ryzyko	w	powiązaniu	z	narażeniem	i	podatnością	oraz	zilustruj	je	na	
przykładzie	pandemii.	
BP-22.	 Opisz	 sposób	 wykorzystania	 programu	 Aloha	 do	 modelowania	 zagrożenia	
chemicznego.	
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BP-23.	Zdefiniuj	pojęcie	czas	krytyczny	oraz	omów	cel	i	zasady	obliczania	czasu	krytycznego	
dla	pomieszczenia	w	przypadku	zagrożenia	pożarowego.			
BP-24.	 Poddaj	 analizie	 katalog	 współczesnych	 zagrożeń	 w	 cyberprzestrzeni	 z	 perspektywy	
bezpieczeństwa	użytkownika	sieci	globalnej	oraz	bezpieczeństwa	państwa.	
BP-25.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 zdarzenie	 (wypadek)	 oraz	 wymień	 podział	 zdarzeń	 oraz	 opisz	
przynajmniej	dwa	z	nich.	
BP-26.	Przedstaw	strukturę	i	zadania	systemu	Państwowego	Ratownictwa	Medycznego	–		
w	 tym	Systemu	Wspomagania	Dowodzenia	Państwowego	Ratownictwa	Medycznego;	oceń	
jego	funkcjonalność.	
BP-27.	 Przedstaw	 kompetencje	 w	 zakresie	 zapewnienia	 bezpieczeństwa:	 Prezydenta	 RP	
(wynikające	z	Konstytucji),	Prezesa	RM	(wynikające	z	ustawy	o	RM),	Marszałka	województwa	
(w	porównaniu	z	kompetencjami	Wojewody	w	tym	zakresie),	Starosty	powiatu	(w	porównaniu	
z	Komendantem	Powiatowym	Policji).	
BP-28.	 Wymień	 i	 omów	 zagrożenia	 bezpieczeństwa	 transgranicznego,	 z	 podkreśleniem	
współcześnie	 najpoważniejszych	 dla	 Polski,	 oraz	 oceń	 stan	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	
transgranicznego	w	Polsce.	
BP-29.	 Przedstaw	 prawne	 i	 instytucjonalne	 ujęcie	 ochrony	 granicy	 państwowej	
Rzeczypospolitej	Polskiej.	
BP-30.	 Wymień	 źrodła	 energii	 odnawialnej	 oraz	 przedstaw	 i	 oceń	 stan	 przygotowań	
Rzeczypospolitej	Polski	do	transformacji	energetycznej	w	Unii	Europejskiej.	
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Przedmioty	SPECJALISTYCZNE,	Zarządzanie	kryzysowe	

ZK-1.	Wymień	i	scharakteryzuj	błędy	argumentowania.	
ZK-2.	Wymień	i	scharakteryzuj	pięć	wybranych	rodzajów	argumentu.	
ZK-3.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 problem	 decyzyjny	 i	 określ	 standardy	 informacji	 konieczne	 do	
spełnienia	w	podejmowaniu	właściwej	decyzji	
ZK-4.	Scharakteryzuj	proces	zarządzania	ryzykiem	w	zarządzaniu	kryzysowym.	
ZK-5.	Wskaż	na	podmioty	bezpieczeństwa	narodowego	i	omów	ich	cele	i	rolę.	
ZK-6.	Zdefiniuj	neutralność,	wymień	i	opisz	jej	podstawowe	formy,	wskaż	na	różnice	między	
nimi.	
ZK-7.	 Zdefiniuj	 środowisko	 bezpieczeństwa	 oraz	 wskaż	 na	 podmioty	 je	 tworzące	 oraz	
scharakteryzuj	ich	zadania.	
ZK-8.	Wymień	stopnie	gotowości	alarmowej	państwa	i	scharakteryzuj	każdy	z	nich.	
ZK-9.	Wymień	stopnie	gotowości	obronnej	państwa	i	scharakteryzuj	każdy	z	nich.	
ZK-10.	Przedstaw	strukturę	i	zadania	Systemu	Obronny	Państwa.		
ZK-11.	 Wskaż	 na	 siedzibę	 i	 strukturę	 Centrum	 Zarządzania	 Kryzysowego	 MON	 oraz	 opisz	
zadania	realizowane	przez	Siły	Zbrojne	RP	w	zakresie	zarządzania	kryzysowego.	
ZK-12.	Wymień	stany	nadzwyczajne	w	Polsce	i	omów	każdy	z	nich.	
ZK-13.	Scharakteryzuj	sytuację	kryzysową	i	omówić	relacje	czasowe	na	przykładzie	ewakuacji.	
ZK-14.	 Omów	 zadania	 systemu	 zarządzania	 kryzysowego,	 wykonywane	 w	 poszczególnych	
fazach	zarzadzania	kryzysowego	na	szczeblu	gminy	i	powiatu.		
ZK-15.	 Przedstaw	 zadania	 Krajowego	 Systemu	 Ratowniczo-Gaśniczego	 i	 scharakteryzuj	
podmioty	systemu.		
ZK-16.	Omów	zadania	i	strukturę	Państwowego	Systemu	Ratownictwa	Medycznego.		
ZK-17.	 Zdefiniuj	 pojęcie	 infrastruktura	 krytyczna	 w	 zarządzaniu	 kryzysowym	 oraz	
scharakteryzuj	ją.		
ZK-18.	Omów	zadania	policji	w	systemie	zarządzania	kryzysowego.		
ZK-19.	Omów	zadania	straży	pożarnej	w	systemie	zarządzania	kryzysowego.		
ZK-20.	Omów	zadania	straży	miejskiej	w	systemie	zarządzania	kryzysowego		
ZK-21.	Podaj	definicje	następujących	pojęć:	zagrożenie,	kryzys,	sytuacja	kryzysowa,		
zarządzanie	kryzysowe	oraz	wymień	i	opisz	zagrożenia	prowadzące	do	sytuacji	kryzysowej.	
ZK-22.	 Przedstaw	 istotę	 i	 źródła	 zagrożeń	 asymetrycznych	 związanych	 z	 bezpieczeństwem	
państwa.	
ZK-23.	Scharakteryzuj	wpływ	migracji	na	bezpieczeństwo	kulturowe	i	społeczne	oraz	wskaż	na	
warunki	powstania	zagrożeń.		
ZK-24.	Omów	założenia	i	funkcjonowanie	samoobrony	ludności	w	Polsce	oraz	oceń	jej	realną	
skuteczność	w	razie	zagrożeń.		
ZK-25.	Wymień	i	opisz	części	składowe	krajowego	planu	zarządzania	kryzysowego.		
ZK-26.	Omów	zasady	współpracy	z	mediami	w	sytuacjach	kryzysowych	oraz	podaj	konkretne	
przykłady	współpracy.		
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ZK-27. Zdefiniuj	pojęcie	ryzyko	w	powiązaniu	z	narażeniem	i	podatnością	oraz	zilustruj	je	na	
przykładzie	pandemii.	
ZK-28.	Omów	system	i	zadania	Obrony	Cywilnej	w	Polsce.	
ZK-29.	Opisz	zestaw	systemów	 informatycznych	wspierających	podejmowanie	działań	 i	omów	
jeden	z	systemów.	
ZK-30.	Zdefiniuj	pojęcie	procedura	operacyjna	w	powiązaniu	z	pojęciem	planu	ciągłego.	
	
	
	

 
	
	
	


