
Wykaz zagadnień do egzaminu magisterskiego na kierunku 
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

1. Omów założenia taktyki i strategii w starożytnym Rzymie i w Grecji. 

2. Omów sztukę wojenną podczas I i II wojny światowej. 

3. Omów historię kształtowania się struktur Policji w Polsce w XX i XXI wieku. 

4. Proszę wskazać na czym w pracy śledczej, polega profilowanie sprawców przestępstw. 

5. Wyjaśnij pojęcie, wskaż zagrożenia odnoszące się do korupcji czynnej i biernej. Wskaż krajowe 

podmioty uprawnione do zwalczania korupcji.   

6. Opisz i porównaj zadania głów państw w odniesieniu do bezpieczeństwa na przykładzie systemu: 

prezydenckiego, parlamentarno-gabinetowego, semi-prezydenckiego i kanclerskiego. 

7. Omów rolę i znaczenie sił zbrojnych w strategiach bezpieczeństwa państw wczoraj i dziś, zmiany w 

okresie „dywidendy pokoju” oraz ich transformację wynikającą z mega trendów rozwojowych w 

obszarze bezpieczeństwa. 

8. Wskaż i dokonaj charakterystyki poglądów wybranego przez Ciebie historycznego stratega ze 

wskazaniem na zastosowanie jego poglądów we współczesnym świecie. 

9. Wskaż i krótko scharakteryzuj kierunki zmian w użyciu sił zbrojnych we współczesnym świecie. 

10. Wskaż i scharakteryzuj podmioty i formy ochrony osób i mienia. 

11. Omów koncepcję „jedno zdrowie” w kontekście bezpieczeństwa narodowego. 

12. Wskaż główne założenia współczesnej strategii bezpieczeństwa  Stanów Zjednoczonych i Federacji 

Rosyjskiej. Omów ich znaczenie w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.  

13. Omów rolę instytucji  zajmujących się bezpieczeństwem w systemie bezpieczeństwa regionalnego i 

międzynarodowego. 

14. Wskaż i opisz teorie i metody wykorzystywane w badaniu bezpieczeństwa. 

15. Misja, cel i zakres oraz pojęcie logistyki w sytuacjach kryzysowych. Określ znaczenie i organizację 

specjalistycznych usług logistycznych w sytuacji kryzysowej. 

16. Wskaż istotę funkcjonowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. 

17. Wymień i opisz mierniki efektywnego zarządzania w sytuacji kryzysowej. 

18. Wskaż istotę i rodzaje oraz dokonaj charakterystyki wybranych zagrożeń asymetrycznych. 

19. Wskaż rolę i zadania oraz strukturę i możliwości Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa 

państwa. 

20. Omów cele i system realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku (z 

perspektywą do 2030). 



21. Przedstaw założenia i cele aktualnych dokumentów strategicznych z zakresu Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE . Wskaż różnice w stosunku do strategii bezpieczeństwa  koncepcji 

strategicznej NATO. 

22. Na przykładzie Polski wskaż i omów czynniki wpływające na wewnętrzny i zewnętrzny wymiar 

bezpieczeństwa państwa. Wskaż i scharakteryzuj polskie dokumenty strategiczne w obszarze 

bezpieczeństwa. 

23. Omów charakterystyczne cechy systemu bezpieczeństwa zbiorowego Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i bezpieczeństwa kooperatywnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie. 

24. Wyjaśnij pojęcie, wskaż instytucje i omów zasady międzynarodowego bezpieczeństwa finansowego. 

25. Wskaż i opisz główne determinanty kształtujące współczesny wymiar międzynarodowego 

bezpieczeństwa energetycznego . 

26. Wskaż przykłady międzynarodowych i krajowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

żywnościowe. 

27. Opisz i przeanalizuj środowisko bezpieczeństwa w XXI wieku. – wyzwania, szanse, zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w aspekcie państw upadłych (problem migracji ludności, konflikty wewnętrzne, 

interwencje zewnętrzne). 

28. Wskaż rolę, miejsce i cele Strategii Rozwoju SBN-2022 w systemie dokumentów określających 

kierunki rozwoju kraju. 

29. Wskaż strategiczne kierunki transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego oraz Krajowego 

Systemu Cyberbezpieczeństwa w aspekcie obowiązujących dokumentów strategicznych. 

30. Wskaż i omów kryteria zapewnienia trwałego bezpieczeństwa narodowego (przygotowanie 

obronne społeczeństwa, udział w zbiorowych systemach bezpieczeństwa, zasady współpracy w 

ramach kształtowania systemu bezpieczeństwa międzynarodowego w warunkach postępu 

cywilizacyjnego i globalizacji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECJALNOŚĆ : ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

1. Wskaż podstawę prawną, skład osobowy, kompetencje i przykłady działań Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku działających na szczeblu  samorządu powiatowego. 

2. Podaj przykłady i omów zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. Podaj przykłady i rodzaje współdziałania organów samorządu terytorialnego 

ze służbami, inspekcjami i strażami.   

3. Wyjaśnij pojęcie i podaj przykłady prywatyzacji działań w obszarze bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

4. Proszę omówić pojęcie: środowisko bezpieczeństwa w województwie. 

5. Omów rolę i znaczenie Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego. 

6. Omów role i znaczenie  Państwowego Ratownictwa Medycznego w systemie bezpieczeństwa 

publicznego. 

7. Wyjaśnij pojęcie, podaj przykłady budynków użyteczności publicznej. Określ jakie służby są 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo tych budynków i ich użytkowników. 

8. Wskaż jakich formalności należy dopełnić celem zorganizowania imprezy masowej. Omów różnice 

między rodzajami imprez masowych. 

9. Wyjaśnij na czym polega zarząd nad drogami publicznymi. Podaj przykłady wykonywanych zadań w 

tym zakresie. 

10. Wyjaśnij pojęcie, wskaż podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo w gminnym publicznym 

transporcie zbiorowym. 

11. Wyjaśnij pojęcie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wskaż i omów rolę organów administracji 

publicznej oraz służb odpowiedzialnych z BRD. 

12. Omów środki i metody oraz cele zarządzania organizacją publiczną zajmującą się bezpieczeństwem. 

13. Wyjaśnij pojęcie planowania i organizowania  w instytucjach bezpieczeństwa publicznego. 

14. Omów zasady ogólne i szczegółowe postępowania administracyjnego. 

15. Dokonaj charakterystyki wybranej instytucji administracji publicznej zajmującej się 

bezpieczeństwem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

1. Wskaż przykłady i omów znaczenie łączności w systemach bezpieczeństwa wewnętrznego. Wskaż i 

omów podstawowe funkcje systemu łączności teleinformatycznej w zarządzaniu kryzysowym. 

2. Wskaż rolę geoinformacji w modelowaniu bezpieczeństwa. Omów cechy i funkcje oprogramowanie 

GIS (Geographic Information System). 

3. Wskaż cechy myślenia projektowego w bezpieczeństwie. Opisz etapy zarządzania projektem. 

4. Wskaż definicje i zadania planowania cywilnego. 

5. Wskaż i omów kompetencje organów samorządu terytorialnego, wojewody i jego służb w 

sytuacjach kryzysowych. 

6. Wskaż rolę i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych. 

7. Omów rolę i znaczenie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG) jako integralnej części 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

8. Wskaż etapy i krótko scharakteryzuj procedurę ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na 

obszarze województwa.   

9. Na czym polega i jak powinna przebiegać likwidacja zagrożenia i usuwanie skutków zdarzenia 

radiacyjnego o zasięgu wojewódzkim. 

10. Omów znaczenie Gminnego Planu Zaopatrzenia Ludności w Wodę. Na czym polega i ochrona źródeł 

wody. 

11. Wyjaśnij pojęcie  „Siatka bezpieczeństwa” - wskaż procedurę opracowania, korzyści. 

12. Wyjaśnij czym jest ryzyko: definicja, elementy składowe, sposoby reakcji. 

13. Wskaż miejsce i zadania zarządzania kryzysowego w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

14. Omów rolę systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w systemie bezpieczeństwa państwa. 

15. Określ rolę Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych. Określ rolę i 

zadania służb w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE 

1. Wskaż i scharakteryzuj  koncepcje geopolityki. 

2. Określ główne założenia oraz wpływ wybranych doktryn geopolitycznych na politykę mocarstw w 

XX wieku. 

3. Wyjaśnij na czym polega ochrona jeńców wojennych. 

4. Wskaż i krótko scharakteryzuj zasady międzynarodowego prawa humanitarnego . 

5. Czym jest wiarołomstwo? Uzasadnij dlaczego jest traktowane jako zbrodnia wojenna.  

6. Omów założenia obowiązujących dokumentów strategicznych z zakresu Wspólnej Polityki 

Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Wyjaśnij na czym polega budowanie odporności i zmniejszanie 

podatności wg koncepcji Unii Europejskiej. 

7. Opisz współpracę państw członkowskich UE w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

8. Wskaż i omów obszary współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie 

bezpieczeństwa.  

9. Wyjaśnij pojęcie bezpieczeństwa ekologicznego w stosunkach międzynarodowych. Wskaż źródła 

zagrożeń dla międzynarodowego bezpieczeństwa ekologicznego . 

10. Wskaż  i omów główne założenia koncepcji strategicznej NATO.  

11. Omów rolę i znaczenie potencjału militarnego w relacjach pomiędzy państwami na Bliskim 

Wschodzie. 

12. Wskaż i omów główne zmiany w zakresie definiowania potencjału militarnego państw w XXI wieku. 

13. Na przykładzie operacji innych niż wojna np.  misji pokojowych i stabilizacyjnych omów nowe 

płaszczyzny zastosowania sił zbrojnych. 

14. Określ na czym polega udział sił zbrojnych w zwalczaniu zagrożenia terrorystycznego. 

15. Wskaż i omów zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i procesów globalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY 

1. Omów historię przestępczości zorganizowanej i jej współczesne formy. 

2. Scharakteryzuj część ogólną prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń związanego z pracą 

Policji. 

3. Wyjaśnij czym jest przestępstwo w oparciu o część ogólną Kodeksu Karnego. W jaki sposób 

zdefiniujesz typy: podstawowy, kwalifikowany, uprzywilejowany. 

4. Wskaż służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Wskaż i omów jakie zasady obowiązują 

osobę kontrolowaną przez funkcjonariuszy ruchu drogowego?  

5. Na czym polegają czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze Policji – wskaż 

definicje, przykłady . 

6. Wskaż podstawy prawne i wyjaśnij na czym polegają czynności związane z legitymowaniem osoby, 

jej zatrzymaniem i zastosowaniem środków przymusu bezpośredniego. 

7. W oparciu o jakie mierniki można budować ocenę zagrożeń przestępczością kryminalną w ujęciu 

krajowym i lokalnym. 

8. Wskaż zakresy i omów formy międzynarodowej współpracy Policji. 

9. Wskaż podstawy prawne i omów na czym polega: kontrola osobista, przeglądanie zawartości 

bagażu, sprawdzanie ładunku. 

10. Wyjaśnij pojęcia: przymus bezpośredni i przymus pośredni, bierny i czynny opór. 

11. Wyjaśnij pojęcie pospolita przestępczość kryminalna. Omów procedurę zawiadomienia o 

przestępstwie, wyjaśnij na czym polega jej zapobieganie i zwalczanie. 

12. Jakie czynności składają się na: przesłuchanie świadka, oględziny na miejscu zdarzenia.  

13. Czym jest i jakie są zasady finansowania i rozliczania przedsięwzięć Funduszu Wsparcia Policji. 

14. Prawa człowieka i etyka zawodowa w pracy policjanta . 

15. Wskaż przykłady współpracy Policji z organami wykonawczymi i uchwałodawczymi jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECJALNOŚĆ : CYBERBEZPIECZEŃSTWO 

1. Wyjaśnij pojęcie cyberbezpieczeństwa i scharakteryzuj jego główne zagrożenia. 

2. Wskaż i scharakteryzuj karnomaterialne aspekty przestępstw przeciwko małoletnim za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych i sieci telekomunikacyjnych.  

3. Zdefiniuj i wskaż, na czy polega haktywizm w cyberprzestępczości. 

4. Podaj definicję i klasyfikację informacji niejawnych. 

5. Wyjaśnij pojęcie wolności w bezpieczeństwie w ujęciu  filozoficznym na wybranych przykładach. 

6. Wyjaśnij pojęcie i wskaż komponenty pojęcia: kultura bezpieczeństwa  w cyberprzestrzeni. 

7. Omów zasady kształtowania wizerunku w Internecie na przykładzie wybranych mediów 

społecznościowych. 

8. Scharakteryzuj działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni. Wskaż rolę i zadania Wojsk Obrony 

Terytorialnej w architekturze cyberbepzieczeństwa RP 

9. Wyjaśnij pojęcie zmiennej i wskaż jej wykorzystanie w programowaniu. 

10. Wskaż i scharakteryzuj główne zagrożenia dla systemów cyberbezpieczeństwa. 

11. Omów czym są i na czym polegają pasywne i aktywne elementy sieci komputerowych.  

12. Wyjaśnij pojęcie i wskaż przykłady cyberterroryzmu. 

13. Na wybranych przykładach dokonaj charakterystyki przestępstwa komputerowego. 

14. Wyjaśnij na czym polegają międzynarodowe śledztwa dziennikarskie. Na czym polega ich specyfika, 

jaką role i zadania wykonują informatorzy, jakie mogą być skutki takiej działalności. 

15. Wyjaśnij pojęcie otwarte źródło informacji. Podaj definicję i wskaż przykłady: wiarygodność, 

dostępność.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


