
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

CZĘŚĆ OGÓLNA 40 zagadnień 

STUDIA I STOPNIA KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 
1. Przedstaw pojęcie i istotę bezpieczeństwa. 

2. Wymień interesy bezpieczeństwa narodowego. 

3. Wymień determinanty warunkujące bezpieczeństwo narodowe. 

4. Przedstaw najważniejsze funkcje państwa w dziedzinie bezpieczeństwa 

5. 5.Wymień materialne i niematerialne narzędzia bezpieczeństwa. 

6. Omów system bezpieczeństwa narodowego i wymień jego podsystemy. 

7. 7.Wymień organizacje międzynarodowe mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe. 

8. 8.Wymień sektory infrastruktury krytycznej, które wpływają na bezpieczeństwo w Twoim 

miejscu zamieszkania. 

9. Wymień zagrożenia naturalne, które wpływają na bezpieczeństwo w Twoim miejscu 

zamieszkania. 

10. Wymień zagrożenia techniczne, które wpływają na bezpieczeństwo w Twoim miejscu 

zamieszkania. 

11. Wymień zagrożenia społeczne, które wpływają na bezpieczeństwo w Twoim miejscu 

zamieszkania. 

12. Co to jest metoda badawcza? Wymień jej zasadnicze rodzaje. 

13. Co to jest technika badawcza? Wymień jej zasadnicze rodzaje. 

14. Co to jest narzędzie badawcze? Wymień jego zasadnicze rodzaje. 

15. Przedstaw wpływ USA na bezpieczeństwo Polski. 

16. Przedstaw wpływ UE na bezpieczeństwo Polski. 

17. Przedstaw wpływ NATO na bezpieczeństwo Polski. 

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

19. Przedstaw istotę konfliktu i scharakteryzuj jego rodzaje. 

20. Omów funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w RP. 

21. Scharakteryzuj wspólną politykę zagraniczną i obrony Unii Europejskiej. 

22. Zdefiniuj pojęcie kultury i wskaż elementy, które mogą być przyczyną konfliktów. 

23. Scharakteryzuj pojęcie migracji, jako elementu mogącego wywołać konflikt kultur. 

24. Przedstaw geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski. 

25. Przedstaw główne skutki globalizacji dla bezpieczeństwa międzynarodowego. 

26. Przedstaw kompetencje władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa. 

27. Wskaż priorytety polityki bezpieczeństwa Polski. 



28. Określ i scharakteryzuj uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w XXI wieku  

w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa w tym okresie. 

29. Scharakteryzuj polityczne inicjatywy bezpieczeństwa regionalnego z udziałem 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

30. Wymień style i bariery komunikacyjne. 

31. Wymień determinanty bezpieczeństwa europejskiego w latach 1918 –1939. 

32. Omów pojęcie klas społecznych. 

33. Przedstaw istotę asymetrii. Dokonaj charakterystyki środków asymetrycznych oceniając, 

które z nich wpływają na bezpieczeństwo publiczne. 

34. Omów konstytucyjny system źródeł prawa obowiązującego w RP. 

35. Co to jest dyplomacja? Co to jest protokół dyplomatyczny? 

36. Zdefiniuj pojęcie „edukacja dla bezpieczeństwa”, a następnie scharakteryzuj jej znaczenie 

w kontekście bezpieczeństwa publicznego/zarządzania kryzysowego. 

37. Określ istotę oraz scharakteryzuj główne instytucje UE, ze szczególnym uwzględnieniem 

ich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa. 

38. Wymień i omów fazy zarządzania kryzysowego. 

39. Podaj następujące definicje: zagrożenia, kryzysu, sytuacji kryzysowej. Omów różnice 

między tymi pojęciami. 

40. Omów formy kierowania w organizacji zmilitaryzowanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

20 ZAGADNIEŃ 

1. Omów, czym jest dla Ciebie bezpieczeństwo publiczne. 

2. Przedstaw, które sektory infrastruktury krytycznej decydują o bezpieczeństwie 

publicznym w Twoim miejscu zamieszkania. 

3. Scharakteryzuj zadania administracji na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

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

bezpieczeństwa publicznego. 

5. 5.Wymień rodzaje zachowań antyspołecznych i podaj ich przykłady. 

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

bezpieczeństwo. 

7. Wymień i scharakteryzuj siły i środki przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa 

publicznego. 

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

9. Wymień zależności i relacje między gospodarką, a bezpieczeństwem państwa.  

10. Wymień podstawowe programy krajowe, dotyczące bezpieczeństwa społeczności 

lokalnych. 

11. Scharakteryzuj pojęcie impreza masowa i wymień jej rodzaje. 

12. Wymień zadania służb porządkowych, związane z przygotowaniem i organizacją 

imprezy masowej.  

13. Omów obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej przed jej rozpoczęciem 

i w trakcie jej trwania. 

14. Scharakteryzuj podstawowe problemy bezpieczeństwa społecznego w społecznościach 

lokalnych. 

15. Wymień i omów programy profilaktyczne, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa 

lokalnego.  

16. Przedstaw podstawowe zadania samorządów gminnych w zakresie bezpieczeństwa. 

17. Przedstaw podstawowe zasady bezpieczeństwa przewozu ładunków specjalnych  

w transporcie lądowym. 

18. Przedstaw znaczenie pojęcia i istotę bezpieczeństwa energetycznego RP. 

19. Wyjaśnij pojęcie black outna na wybranym przykładzie. 

20. Wymień zadania realizowane przez wojsko na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

 



SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

20 ZAGADNIEŃ 

1. Omów zadania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy i powiatu. 

2. Przedstaw i opisz zadania oraz kompetencje powiatowego centrum oraz zespołu 

zarządzania kryzysowego. 

3. Omów zadania wykonywane w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego, na 

szczeblu gminy i powiatu.  

4. Przedstaw zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

5. Omów zadania i strukturę Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. 

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

7. Omów zadania policji w systemie zarządzania kryzysowego. 

8. Omów zadania straży pożarnej w systemie zarządzania kryzysowego. 

9. Omów zadania straży miejskiej w systemie zarządzania kryzysowego 

10. Przedstaw rolę sił zbrojnych w działaniach ratowniczych. 

11. Omów, na jakich zasadach pododdziały sił zbrojnych RP mogą być wykorzystane do 

wykonywania zadań z zarządzania kryzysowego.  

12. Podaj definicje następujących pojęć: zagrożenie, kryzys, sytuacja kryzysowa, 

zarządzanie kryzysowe. 

13. Przedstaw istotę i źródła zagrożeń asymetrycznych związanych z bezpieczeństwem 

państwa. 

14. Scharakteryzuj wpływ migracji na bezpieczeństwo kulturowe i społeczne. 

15. Omów założenia i funkcjonowanie samoobrony ludności w Polsce. 

16. Wymień części składowe krajowego planu zarządzania kryzysowego.  

17. Omów zasady współpracy z mediami w sytuacjach kryzysowych. 

18. Wyjaśnij, czym charakteryzują się standardowe procedury operacyjne w zarządzaniu 

kryzysowym.  

19. Wymień etapy procesu podejmowania decyzji w zarządzaniu kryzysowym. 

20. Wskaż, jak nazywa się podstawowy dokument normujący zasady zarządzania 

kryzysowego, wykonywany na szczeblu gminy i wymień jego elementy składowe. 

 


