
Pytania na egzamin dyplomowy Kierunek: Bezpieczeństwo 

wewnętrzne (I stopień) Pytania ogólnokierunkowe oraz dla 

specjalność – Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

1. Wymień i scharakteryzuj grupy podmiotów, które współtworzą system 

bezpieczeństwa wewnętrznego?  

2. Scharakteryzuj miejsce i rolę Polski we współczesnych 

międzynarodowych stosunkach politycznych. 

 3. Jaka jest rola godności w konstytucyjnym systemie ochrony praw 

człowieka w Polsce?  

4. Wymień kilka cech ustroju politycznego Rzeczpospolitej Polski (po 

uchwaleniu Konstytucji RP w 1997 roku), mogących mieć wpływ 

pozytywny lub negatywny na stabilność i bezpieczeństwo społeczne i 

polityczne kraju.  

5. Zdefiniuj rodzaje stanów nadzwyczajnych, zapisane w Konstytucji RP. 

Omów przesłanki, warunki i procedury ich wprowadzenia.  

6. Wymień i omów główne paradygmaty kryminologii.  

7. Zdefiniuj pojęcia przestępstwa i przestępczości z podziałem na 

przestępczość rzeczywistą, ujawnioną, stwierdzoną i osądzoną.  

8. Zdefiniuj pojęcie i mechanizmy biopolityki oraz polityki zdrowotnej Unii 

Europejskiej w obliczu zagrożeń epidemiologicznych (CoVID19). 

 9. Wymień i dokonaj typologii służb specjalnych w Polsce? 

 10. Jaka jest różnica pomiędzy statystyką opisową a wnioskowaniem 

statystycznym?  

11. Scharakteryzuj zjawisko współczesnych zmian demograficznych w 

Polsce na tle Europy? 

 12. Proszę wymienić i scharakteryzować przykładowe cechy stylu 

naukowego, charakterystyczne dla języka naukowego (mówionego i 

pisanego).  

13. Scharakteryzuj podstawowe elementy planowania każdego projektu 

badawczego: cel badań, przedmiot badań, problem badawczy, hipotezy 

badawcze. 



 14. Opisz najważniejsze konsekwencje geopolityczne, wynikające z II 

wojny światowej dla Polski  

15. Proszę wymienić najważniejsze przyczyny przemian ustrojowych, 

które nastąpiły w Polsce po 1989 roku.  

16. Proszę scharakteryzować pojęcie kultury we współczesnym rozumieniu 

antropologiczno-socjologicznym.  

17. Zdefiniuj pojęcia etnocentryzmu i relatywizmu kulturowego. Określ 

główne zagrożenia dla bezpieczeństwa kulturowego, wynikające z postawy 

etnocentrycznej i relatywistycznej.  

18. Proszę o scharakteryzowanie ewolucji pojęcia strategia w odniesieniu 

do sfery bezpieczeństwa państwa.  

19. Proszę opisać jakie są główne wyznaczniki nurtu realistycznego w 

teorii stosunków międzynarodowych.  

20. W czym przejawia się ekonomizacja bezpieczeństwa?  

21. Proszę o wyjaśnienie pojęć: agresja ekonomiczna i wojna 

ekonomiczna.  

22. W świetle działalności i filozofii Sokratesa proszę wyjaśnić na czym 

opierał się jego pogląd nazywany intelektualizmem etycznym. 

 23. Jakie były poglądy Machiavellego na naturę ludzką i jak wpływały na 

jego filozofię polityczną  

24. Wymień i omów organy systemu kierowania bezpieczeństwem 

lokalnym.  

25. Omów zadania Wojsk Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa 

narodowego. 

 26. Scharakteryzuj i omów system bezpieczeństwa narodowego 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

27. Omów analizę SWOT. 28. Zdefiniuj i omów pojęcie plagiatu?  

29. Zdefiniuj i omów pojęcie patentu?  

30. Omów wymogi dopuszczalności skargi indywidualnej do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka.  

31. Dopuszczalność pozbawienia wolności na podstawie Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka (art. 4 ust. 1 EKPCz).  



32. Omów podział przestępstw ze względu na ciężar gatunkowy  

33. Scharakteryzuj usiłowanie jako formę stadialną przestępstwa. 

 34. Omów obecny podział administracyjny (terytorialny) Polski. Jak 

zmieniał się od 1999 roku?  

35. Kto jest organem wykonawczym w gminie? Omów jego pozycję w 

systemie administracyjnym i zadania.  

36. Zdefiniuj rolę i zadania centrów reagowania i zarządzania kryzysowego 

na różnych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 

(gmina, powiat, województwo). 

 37. Jakie są mechanizmy prawno karne przeciwdziałania korupcji?  

38. Jakie są główne zagrożenia naturalne bezpieczeństwa Polski? 

 39. Zdefiniuj pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego i scharakteryzuj jego 

rodzaje (bezpieczeństwo społeczne, kulturowe, polityczne, demograficzne, 

ekonomiczne).  

40. Przedstaw podstawy prawne i rolę policji w zwalczaniu i zapobieganiu 

przestępczości.  

41. Wymień główne obszary zagrożeń dla bezpieczeństwa ekologicznego 

państwa na przykładzie Polski. 

 42. Zdefiniuj pojęcie zarządzania kryzysowego i określ jego główne fazy.  

43. Pojęcie, źródła i przykłady patologii społecznych. 

 44. Scharakteryzuj przestępczość i sprawców przestępstw w Polsce.  

45. Pojęcie i zakres wiktymologii. 

 46. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego – aspekty prawne i 

organizacyjne. 

 47. Przedstaw podstawowe zasady organizacji i zabezpieczania imprez 

masowych.  

48. Organizacja Policji przed i po 1990 roku w Polsce.  

49. Przedstaw istotę zagrożeń w komunikacji powszechnej i transporcie 

oraz sposoby, metody i środki służące eliminacji tych zagrożeń. 

 50. Omów ślady kryminalistyczne i metody ich zabezpieczania.  

51. Wymień organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w 

Polsce i przedstaw ich kompetencje.  



52. Opisz potencjalne zagrożenia jednostkowe i społeczne wynikające z 

rozwoju mediów cyfrowych i komunikacji w cyberprzestrzeni.  

53. Omów główne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, wynikające z 

rozwoju w cyberprzestrzeni. 54. Opisz główne zasady etyczne w pracy 

funkcjonariuszy służb państwowych, wymień przykłady patologii w tym 

zakresie.  

55. Podstawy prawne używania i wykorzystywania przez policję środków 

przymusu bezpośredniego oraz ich rodzaje.  

56. Zdefiniuj pojęcie terroryzmu oraz wymień jego cechy najczęściej 

występujące w definicjach terroryzmu.  

57. Podaj definicję czynu o charakterze terrorystycznym, wynikającą z 

polskiego kodeksu karnego. 

58. Wymień i scharakteryzuj funkcje nauki?  

59. Wymień i scharakteryzuj różnego rodzaju moc hipotezy? 

60. Scharakteryzuj pojęcie etyki zawodowej. 


