
ZARZĄDZENIE NR 14 z dnia  16.03.2021 r. 

DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA 

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki 

 

w sprawie: zestawu zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów pierwszego stopnia o profilu 

praktycznym na kierunku „Dowodzenie” – studia wojskowe. 

 

 

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 Statutu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała 

Tadeusza Kościuszki oraz § 12 ust. 6 Zasad redagowania i oceniania prac dyplomowych oraz 

trybu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla studiów pierwszego stopnia  

o profilu praktycznym na kierunku „Dowodzenie” – studia wojskowe, obowiązujący  

w roku akademickim 2020/2021. 

2. Zestaw zagadnień, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

DZIEKAN 

Wydziału Zarządzania 

 

/…/ 

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Pracownicy Wydziału Zarządzania 

- Dyrektor Instytutu Dowodzenia 

- Szef Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia 

- Samorząd studencki  
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 14 z 16.03.2021 r. 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

Kierunek studiów: DOWODZENIE (studia wojskowe) 

Specjalność: DOWODZENIE PODODDZIAŁAMI 

Poziom studiów: pierwszego stopnia 

Grupa treści przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

1. Zdefiniuj pojęcie zarządzania i określ jego miejsce w dziedzinie nauk. 

2. Zdefiniuj dowodzenie i wskaż różnice pomiędzy zarządzaniem a dowodzeniem. 

3. Wskaż kluczowe kompetencje dowódcy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-

polityczno-technologicznych.  

4. Wymień typowe rodzaje struktur organizacyjnych instytucji politycznych, prawnych, 

ekonomicznych, kulturowych i bezpieczeństwa państwa. 

5. Wymień występujące więzi w organizacjach i instytucjach politycznych, prawnych, 

ekonomicznych, kulturowych i bezpieczeństwa państwa.  

6. Omów współczesne oczekiwania pracowników względem pracy i pracodawcy.  

7. Wymień metody statystyczne i informatyczne gromadzenia i analizy danych umożliwiające 

interpretację wybranych zjawisk ekonomicznych  i społecznych.  

8. Omów aktualne trendy i zmiany w zarządzaniu  wobec dokonujących się zmian w otoczeniu  

organizacji. 

9. Wymień zasady ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i praw autorskich.  

10. Wskaż instrumenty ekonomiczne do podejmowania racjonalnych decyzji i ich oceny.  

11. Wymień organy jednostek samorządu terytorialnego i podaj kilka zasad działania organów 

administracji publicznej. 

12. Omów znaczenie dla współczesnych organizacji wdrażania i eksploatacji informatycznych 

systemów zarządzania, projektowania baz i hurtowni danych.  

13. Wskaż trendy i zmiany z zakresu nowoczesnych technologii obronnych.  

14. Wymień główne przyczyny, źródła i konsekwencje konfliktów zbrojnych.  

15. Omów wpływ kulturowych, politycznych, technologicznych i środowiskowych zmian  

w otoczeniu, mających istotny wpływ na współczesne organizacje militarne.  

16. Wskaż wybrane unormowania prawne związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi  

w organizacjach cywilnych i wojskowych.  

17. Wskaż narzędzia statystyczne i informatyczne, właściwe dla nauk o zarządzaniu,  

pozwalające analizować, oceniać i selekcjonować dane. 

18. Wymień działania, metody oraz procedury, pozwalające zapewnić bezpieczeństwo 

informacyjne.  

19. Wymień funkcje zarządzania we współczesnych organizacjach, w tym mundurowych. 

20. Krótko omów metody, techniki i narzędzia zarządzania. 

21. Wskaż kluczowe kompetencje pracowników w świetle współczesnych wymagań 

stawianych organizacjom.  

22. Omów czynniki kształtujące motywację współczesnych pracowników. 

23. Omów role pełnione w grupie i opisz dobór członków zespołu projektowego. 
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24. Określ czynniki mające wpływ na efektywność działań dowódczych. 

25. Wskaż sposoby rozwoju pracowników w organizacji, z uwzględnieniem ich różnorodności.  

26. Omów znaczenie etyki w zarządzaniu organizacjami, w szczególności w celu 

rozwiązywania problemów.  

27. Zdefiniuj pojęcie kompetencji społecznych i relacji interpersonalnych w organizacji a także 

określ ich wpływ na dowodzenie.  

28. Zdefiniuj pojęcie kapitału ludzkiego i określ jego znaczenie w organizacjach militarnych.  

29. Określ w jaki sposób można kształtować postawę patriotyczną i pro obywatelską  

w działalności zawodowej żołnierza.  

30. Omów zmiany w zarządzaniu ukierunkowane na zrównoważony rozwój organizacji i ich 

społeczną odpowiedzialność. 

Grupa treści przedmiotów specjalistycznych 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: PANCERNO-ZMECHANIZOWANA 

Specjalność: ZMECHANIZOWANA 

1. Obowiązki osób funkcyjnych drużyny w działaniach taktycznych. 

2. Struktury organizacyjne pododdziałów zmechanizowanych. 

3. Rodzaje i podstawowe dane taktyczno-techniczne wozów bojowych będących na 

wyposażeniu pododdziałów zmechanizowanych/piechoty zmotoryzowanej. 

4. Miejsce i zadania plutonu zmechanizowanego w marszu.  

5. Miejsce i zadania plutonu zmechanizowanego w rejonie wyjściowym (ześrodkowania). 

6. Miejsce i zadania plutonu zmechanizowanego w obronie. 

7. Miejsce i zadania plutonu zmechanizowanego w natarciu. 

8. Przebieg procesu dowodzenia na szczeblu drużyny i plutonu zmechanizowanego. 

9. Rozkaz bojowy i zarządzenie przygotowawcze w procesie dowodzenia. 

10. Zasady opracowania szkicu działania. 

11. Miejsce i zadania drużyny zmechanizowanej  w działaniach opóźniających. 

12. Zadania drużyny działającej jako ubezpieczenie bezpośrednie. 

13. Elementy zabezpieczenia bojowego drużyny zmechanizowanej w rejonie ześrodkowania. 

14. Ubezpieczenia bezpośrednie na szczeblu drużyny zmechanizowanej. 

15. Charakterystyka działania drużyny zmechanizowanej w warunkach ograniczonej 

widoczności. 

16. Charakterystyka działania drużyny zmechanizowanej w terenie lesistym (lesisto–

jeziornym). 

17. Charakterystyka działania drużyny zmechanizowanej w terenie zabudowanym 

(zurbanizowanym). 

18. Algorytm przygotowania dowódcy drużyny – instruktora do realizacji szkolenia  

w punkcie nauczania. 

19. Model podstawowy instruowania. 

20. Rola instruktażu w procesie przygotowania instruktora do zajęć. 
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Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: PANCERNO-ZMECHANIZOWANA 

Specjalność: PANCERNA 

1. Obowiązki osób funkcyjnych załogi czołgu w działaniach taktycznych. 

2. Struktury organizacyjne pododdziałów czołgów. 

3. Rodzaje i podstawowe dane taktyczno-techniczne czołgów będących na wyposażeniu SZ 

RP. 

4. Miejsce i zadania plutonu czołgów w marszu.  

5. Miejsce i zadania plutonu czołgów w rejonie wyjściowym (ześrodkowania). 

6. Miejsce i zadania plutonu czołgów w obronie. 

7. Miejsce i zadania plutonu czołgów natarciu. 

8. Przebieg procesu dowodzenia na szczeblu załogi i plutonu czołgów. 

9. Rozkaz bojowy i zarządzenie przygotowawcze w procesie dowodzenia. 

10. Zasady opracowania szkicu działania. 

11. Załoga jako ubezpieczenie bezpośrednie. 

12. Elementy zabezpieczenia bojowego plutonu czołgów w rejonie ześrodkowania. 

13. Ubezpieczenia bezpośrednie na szczeblu plutonu czołgów. 

14. Pluton jako ubezpieczenie postoju. 

15. Formy manewru ogniem. 

16. Charakterystyka działania załogi czołgu w warunkach ograniczonej widoczności. 

17. Charakterystyka działania załogi czołgu w terenie lesistym (lesisto – jeziornym). 

18. Charakterystyka działania załogi czołgu w terenie zabudowanym (zurbanizowanym). 

19. Algorytm przygotowania dowódcy załogi – instruktora do realizacji szkolenia  

w punkcie nauczania. 

20. Model podstawowy instruowania. 

21. Rola instruktażu w procesie przygotowania instruktora do zajęć. 

 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: AEROMOBILNA 

1. Definicja działań powietrznodesantowych oraz główne zadania wojsk 

powietrznodesantowych. 

2. Struktury organizacyjne batalionu, kompanii i plutonu szturmowego wojsk 

powietrznodesantowych.  

3. Definicja działań aeromobilnych oraz główne zadania wojsk aeromobilnych.  

4. Struktury organizacyjne batalionu, szwadronu i plutonu szturmowego wojsk 

aeromobilnych.  

5. Ugrupowanie plutonu szturmowego do szturmu na obiekt oraz przeznaczenie i zadania 

jego zasadniczych elementów. 

6. Zasady desantowania pododdziałów powietrznodesantowych. 

7. Fazy i etapy działań powietrznodesantowych oraz ich charakterystyka. 

8. Etapy działań aeromobilnych oraz ich charakterystyka. 

9. Istota planowania wstecznego działań aeromobilnych. 

10. Przedstawianie za pomocą znaków wojskowych ugrupowania plutonu szturmowego 

do obrony obiektu. 
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11. Organizacja systemu ognia plutonu szturmowego w obronie. 

12. Miejsce i zadania plutonu szturmowego w szturmie na obiekt.  

13. Możliwe relacje dowodzenia tworzone w plutonie szturmowym podczas prowadzenia 

szturmu na obiekt. 

14. Czynniki wpływające na możliwość realizacji zadań przez drużynę-pluton szturmowy 

prowadzący działania taktyczne w wybranym specyficznym środowisku walki. 

15. Kolejność pracy dowódcy plutonu szturmowego podczas planowania działań po 

otrzymaniu zadania w działaniach aeromobilnych. 

16. Zdefiniuj działania  kolejne, ich istotę i podział. Scharakteryzuj wybrane. 

17. Specyficzne rejony w działaniach powietrznodesantowych i aeromobilnych oraz 

charakterystyka wybranego rejonu. 

18. Skład zamiaru dowódcy plutonu. 

19. Zasady tworzenia rejonu zbiórki po desantowaniu (RZD) na przykładzie plutonu 

szturmowego. 

20. Zasady opisywania obiektów szturmu w działaniach powietrznodesantowych. 

21. Czynności dowódcy plutonu szturmowego podczas analizy zadania oraz przedstawienie 

wniosków. 

22. Formy postawienia zadań stosowane przez dowódcę plutonu szturmowego w działaniach 

taktycznych. 

23. Definiowanie pojęcia przyczółka desantowego, zasady jego tworzenia na przykładzie 

kompani szturmowej oraz miejsce i zadania plutonu szturmowego. 

24. Istota szturmu zwanego potocznie „zbiórką na obiekcie”. 

25. Zasady załadowania na statki powietrzne podczas prowadzenia działań 

powietrznodesantowych. 

26. Kompetencyjny zakres obowiązków dowódcy drużyny szturmowej. 

27. Formy działalności szkoleniowo-metodycznej na szczeblu drużyny szturmowej. 

28. Musztra bojowa. 

29. Procedury nauczania modelem podstawowym i problemowym – podobieństwa i różnice. 

30. Wykorzystanie systemów symulacji taktycznych do szkolenia taktycznego. 

 

Korpus osobowy: ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ 

Grupa osobowa: ROZPOZNANIA OGÓLNEGO 

1. Organizacja oraz podstawowe środki walki batalionu ogólnowojskowego (batalion 

czołgów, batalion zmotoryzowany) Sił Zbrojnych Federacji  Rosyjskiej. 

2. Zagrożenia jakie mogą wystąpić dla pododdziału rozpoznawczego w ugrupowaniu 

przeciwnika będącego w izolacji od wojsk własnych. 

3. Metody prowadzenia obserwacji obiektu brane pod uwagę przez dowódcę drużyny 

rozpoznawczej w trakcie planowania i stawiania rozkazu bojowego do obserwacji obiektu.  

4. Ogólne zasady organizacji patrolu rozpoznawczego, działanie drużyny rozpoznawczej jako 

drużyna patrolowa. 

5. Elementy koordynacyjne uwzględniane przez dowódcę drużyny rozpoznawczej w trakcie 

planowania i stawiania rozkazu bojowego do prowadzenia  rozpoznania obiektu. 

6. Kryteria jakimi powinien kierować się dowódca drużyny rozpoznawczej wybierając 

miejsce na organizację posterunku obserwacyjnego. 
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7. Zasady wykonania szkicu obserwacji na posterunku obserwacyjnym przez dowódcę PO. 

8. Techniki rozpoznania jakie powinien uwzględnić dowódca drużyny rozpoznawczej  

w trakcie planowania i stawiania rozkazu bojowego do rozpoznania rejonu. 

9. Elementy koordynacyjne jakie powinien uwzględnić dowódca drużyny rozpoznawczej  

w trakcie planowania i stawiania rozkazu bojowego do organizacji zasadzki. 

10. Etapy jakie powinien uwzględnić dowódca drużyny rozpoznawczej w trakcie planowania  

i stawiania rozkazu bojowego do wykonania zasadzki. 

11. Działanie poszczególnych podgrup w etapie wykonania zasadzki. 

12. Zasadnicze przyczyny niepowodzenia zasadzek i sposoby ich uniknięcia. 

13. Kryteria jakimi powinien kierować się dowódca drużyny rozpoznawczej planując miejsce 

na rejon bazy dla patrolu rozpoznawczego. 

14. Czynności (procedury) zajmowania bazy pasywnej przez drużynę rozpoznawczą. 

15. Etapy jakie powinien uwzględnić dowódca drużyny rozpoznawczej w trakcie planowania  

i organizacji napadu. 

16. Działanie poszczególnych podgrup w czasie wykonania napadu na obiekt. 

17. Fazy, etapy i czynności realizowane w ramach procesu dowodzenia przez dowódcę 

drużyny rozpoznawczej w trakcie planowania działań rozpoznawczych. 

18. Sposoby, którymi dowódca elementu rozpoznawczego może zdobywać informacje 

rozpoznawcze z rejonu odpowiedzialności rozpoznawczej zgodnie z doktryną 

„Rozpoznanie Wojskowe” D-2B. 

19. Rodzaje zagrożeń jakie należy brać pod uwagę w trakcie planowania działań 

rozpoznawczych w środowisku wysokogórskim w zimie. 

20. Przedsięwzięcia realizowane przez dowódcę drużyny rozpoznawczej w trakcie analizy 

zadania w ramach procesu dowodzenia. 

21. Przeznaczenie, struktury i wyposażenie pododdziałów rozpoznania ogólnowojskowego 

w Wojskach Lądowych. 

 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: RAKIETOWA I ARTYLERII 

Specjalność: ARTYLERIA RAKIETOWA 

1. Zasady użycia WRiA. 

2. Relacje wsparcia ogniowego. 

3. Ugrupowanie bojowe plutonu artylerii rakietowej. 

4. Podstawowe zadania WRiA we wsparciu ogniowym wojsk. 

5. Przeznaczenie, podział i wyposażenie Wojsk Rakietowych i Artylerii. 

6. Zadania i elementy koordynacji wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu (kompanii) 

zmechanizowanej. 

7. Dokumenty bojowe dowódcy wyrzutni. 

8. Dokumenty bojowe dowódcy sekcji wysuniętych obserwatorów. 

9. Przedsięwzięcia realizowane w pododdziałach artylerii w celu przygotowania do działań. 

10. Przeznaczenie, zadania, skład i wyposażenie GR-P baterii artylerii rakietowej. 

11. Proces dowodzenia w plutonie artylerii rakietowej. 

12. Przemieszczanie i rozmieszczanie plutonu artylerii rakietowej w składzie baterii artylerii 

rakietowej. 
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13. Przeznaczenie i układ procedury wezwania ognia z pola walki (CFF). 

14. Zadania i rodzaje rozpoznania artyleryjskiego. 

15. Prowadzenie rozpoznania wzrokowego z punktu obserwacyjnego. 

16. Osiąganie gotowości do otwarcia ognia przez pluton artylerii rakietowej 

na przygotowanym i nieprzygotowanym stanowisku ogniowym. 

17. Przygotowanie strzelania i kierowania ogniem w pododdziałach artylerii rakietowej. 

18. Sposoby określania nastaw do ognia skutecznego w pododdziałach artylerii rakietowej. 

19. Określanie odchyłki temperatury prochu w baterii artylerii rakietowej. 

20. Sposoby wyznaczania azymutów topograficznych kierunków orientacyjnych  

w pododdziałach artylerii oraz omówienie jednego ze sposobów. 

21. Sposoby rozwiązywania zadania geodezyjnego zwykłego i odwrotnego oraz omówienie 

jednego ze sposobów. 

 

Korpus osobowy: WOJSK LĄDOWYCH 

Grupa osobowa: RAKIETOWA I ARTYLERII 

Specjalność: ARTYLERIA LUFOWA 

1. Zasady użycia WRiA. 

2. Relacje wsparcia ogniowego. 

3. Ugrupowanie bojowe plutonu ogniowego. 

4. Podstawowe zadania WRiA we wsparciu ogniowym wojsk. 

5. Przeznaczenie, podział i wyposażenie Wojsk Rakietowych i Artylerii. 

6. Zadania i elementy koordynacji wsparcia ogniowego na szczeblu batalionu (kompanii) 

zmechanizowanej. 

7. Dokumenty bojowe dowódcy działa. 

8. Dokumenty bojowe dowódcy sekcji wysuniętych obserwatorów. 

9. Przedsięwzięcia realizowane w pododdziałach artylerii w celu przygotowania do działań. 

10. Przeznaczenie, zadania, skład i wyposażenie GR-P baterii artylerii samobieżnej. 

11. Proces dowodzenia w plutonie ogniowym. 

12. Przemieszczanie i rozmieszczanie plutonu ogniowego w składzie baterii artylerii 

samobieżnej. 

13. Przeznaczenie i układ procedury wezwania ognia z pola walki (CFF). 

14. Zadania i rodzaje rozpoznania artyleryjskiego. 

15. Prowadzenie rozpoznania wzrokowego z punktu obserwacyjnego. 

16. Osiąganie gotowości do otwarcia ognia przez pluton artylerii na przygotowanym  

i nieprzygotowanym stanowisku ogniowym. 

17. Przygotowanie strzelania i kierowania ogniem w pododdziałach artylerii lufowej. 

18. Sposoby określania nastaw do ognia skutecznego w pododdziałach artylerii lufowej. 

19. Określanie sumarycznej odchyłki prędkości początkowej w baterii artylerii. 

20. Sposoby wyznaczania azymutów topograficznych kierunków orientacyjnych  

w pododdziałach artylerii oraz omówienie jednego ze sposobów. 

21. Sposoby rozwiązywania zadania geodezyjnego zwykłego i odwrotnego oraz omówienie 

jednego ze sposobów. 
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Korpus osobowy: PRZECIWLOTNICZY 

Grupa osobowa: ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ 

1. Cel obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych. 

2. Zadania obrony przeciwlotniczej. 

3. Manewry w wojskach obrony przeciwlotniczej. 

4. Kolejność i tok pracy dowódcy plutonu przeciwlotniczego podczas przygotowania 

do prowadzenia działań taktycznych. 

5. Dokumenty dowodzenia dowódcy plutonu przeciwlotniczego w działaniach taktycznych.  

6. Podsystemy w systemie obrony przeciwlotniczej. 

7. Cechy obrony przeciwlotniczej. 

8. Planowanie działań w pododdziale przeciwlotniczym. 

9. Interpretacja komend kierowania ogniem dotyczących zakazu lub zezwolenia prowadzenia 

ognia przez pododdziały przeciwlotnicze.  

10. Ocena przeciwnika powietrznego w pododdziale przeciwlotniczym. 

11. Pojęcie cyklu strzelania w pododdziałach i oddziałach wojsk OPL. 

12. Metody i sposoby oceny przeciwnika powietrznego w pododdziale przeciwlotniczym. 

13. Sposoby obrony przeciwlotniczej. 

14. Zasady, jakie musi spełniać obrona przeciwlotnicza. 

15. Przeznaczenie oraz skład elementów zautomatyzowanego systemu dowodzenia 

ŁOWCZA-REGA. 

16. Rola i zadania sił i środków przeciwlotniczych w systemie OPL. 

17. Warunki, jakie musi spełniać ugrupowanie bojowe wojsk OPL. 

18. Pojęcie koordynacji działań w przestrzeni powietrznej w pododdziałach 

przeciwlotniczych. 

19. Przeznaczenie, struktury i wyposażenie oddziałów przeciwlotniczych Wojsk Lądowych.   

20. Przeznaczenie, struktury i wyposażenie pododdziałów przeciwlotniczych Wojsk 

Lądowych. 

 

Korpus osobowy: OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA 

Grupa osobowa: ROZPOZNANIA I LIKWIDACJI SKAŻEŃ 

1. Struktury organizacyjne wojsk chemicznych. 

2. Zasady działania plutonu rozpoznania skażeń. 

3. Zasady działania plutonu likwidacji skażeń. 

4. Działanie drużyny rozpoznania skażeń na POSk. 

5. Działanie drużyny rozpoznania skażeń jako patrol rozpoznania skażeń. 

6. Proces dowodzenia w plutonie wojsk chemicznych. 

7. Zasady przemieszczenia i rozmieszczenia plutonu wojsk chemicznych.  

8. Działanie plutonu likwidacji skażeń na punkcie likwidacji skażeń. 

9. Zasady zabezpieczenia bojowego na szczeblu plutonu wojsk chemicznych.  

10. Zasady stawiania zadań i dowodzenia plutonem wojsk chemicznych  

w czasie działań. 

11. Czynności dowódcy plutonu wojsk chemicznych w czasie planowania działań.  

12. Dokumenty dowodzenia na szczeblu plutonu wojsk chemicznych. 

13. Układ i treść rozkazu bojowego na szczeblu plutonu wojsk chemicznych. 
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14. Zasady działania plutonu chemicznego podczas zadań wsparcia OPBMR oddziału. 

15. Organizacja systemu OPBMR w oddziale.     

16. Układ załącznika OPBMR do rozkazu bojowego w oddziale. 

17. Działanie plutonu likwidacji skażeń podczas likwidacji skażeń drogi i infrastruktury. 

18. Działanie plutonu rozpoznania skażeń w RWOS. 

19. Działanie plutonu rozpoznania skażeń podczas rozpoznania stref skażeń. 

20. Działanie plutonu chemicznego przed czołem maszerujących wojsk. 

 


