
1 Podaj i przedyskutuj znane Ci definicje ryzyka.

2
Scharakteryzuj grupę zgrożeń opisanych jako CBRNe. Podaj przykłady oraz sposób oddziaływania na ludzi, 

mienie i środowisko.

3 Omów zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju.

4 Podaj definicje profilu ryzyka. Wymień przykłady.

5 Omów rodzaje promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma) i ich oddziaływanie na organizmy żywe.

6 Jakie znasz podstawowe zasady ochrony przed skutkami oddziaływania promieniowania jonizującego?

7 Omów czym jest Mechanizm Ochrony Ludności UE.

8 Co to jest gra decyzyjna? Jak można wykorzystać grę decyzyjną na potrzeby edukacji na rzecz bezpieczeństwa?

9 Na wybranym przykładzie omów metodę Drzew połączonych (Bow-Tie).

10 Omów i objaśniej genezę zagrożenia powodziowego na przykłdzie wybranej powodzi w Polsce.

11 Stopnie alarmowe - rodzaje.

12 Przesłanki do wprowadzenia stopni alarmowych.

13 Podmioty wprowadzajace stopnie alarmowe.

14 Obszar wprowadzania stopnia alarmowych.

15 Ryzyko w ochronie infrastruktury krytycznej.

16 Systemy infrastruktury krytycznej w Polsce. 

17 Rola RCB w ochronie infrastruktury krytycznej.

18 Plany ochrony infrastruktury krytycznej.

19 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

20 Zasady identyfikacji infrastruktury krytycznej w Polsce.

21 Proszę zdefiniować ewakuację masową i opisać jej cechy charakterystyczne.

22 Proszę sformułować założenia optymalizacji (potrzeby i ograniczenia) ewakuacji masowej z terenu powiatu.

23 Proszę sformułować metodę oceny ryzyka dotyczącego współpracy ratowniczej służb, inspekcji i straży.

24 Proszę opisać strukturę statyczną systemu ewakuacji masowej w Polsce.

25 Proszę opisać sposoby optymalizacji struktury dynamicznej systemu ewakuacji miasta.

26 Proszę opisać system planowania ewakuacji na podstawie obowiązującego stanu prawnego w Polsce.

27
Proszę opisać metodę oceny ryzyka (w tym zagrożenia i parametry ryzyka) dotyczącego ewakuacji ogrodu 

zoologicznego.

28
Proszę opisać metodę oceny ryzyka (w tym zagrożenia i parametry ryzyka) dotyczącego ewakuacji placówki 

penitencjarnej.

29 Proszę opisać metodę oceny ryzyka (w tym zagrożenia i parametry ryzyka) dotyczącego ewakuacji szpitala.

30
Proszę opisać metodę oceny ryzyka (w tym zagrożenia i parametry ryzyka) dotyczącego ewakuacji imprezy 

masowej.

31 Wy jaśnij co to jest cykl strategiczny w procesie planowania bezpieczeństwa narodowego?

32
Omów uprawnienia prezydenta RP w procesie zapewniania bezpieczeństwa wykonywane z własnej inicjatywy 

prezydenta oraz na wniosek Ministra Obrony Narodowej?
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33
Wyjaśnij co to jest centralne stanowisko kierowania obroną państwa i kto ustala

granice rejonów stanowisk kierowania?

34
Wyjaśnij co to jest centralne stanowisko kierowania obroną państwa i kto ustala granice rejonów stanowisk 

kierowania?

35 Omów: subiektywne i obiektywne pojmowanie bezpieczeństwa?

36 Dokonaj podziału stanowisk kierowania i podaj, gdzie się je przygotowuje?

37
Wyjaśnij co to jest dylemat bezpieczeństwa oraz przedstaw na dowolnym przykładzie proces jego 

zachodzenia?

38
Wyjaśnij na czym polega zjawiska securytyzacji oraz podaj przykłady tego zjawiska w polityce zewnętrznej 

naszego państwa.

39 Wskaż czym z pośród interesów narodowych wyróżnia się interes żywotny?

40 Wyjaśnij co to jest system kierowania bezpieczeństwem państwa?

41 Co to jest i do czego służy system stałych dyżurów?

42
Jaki organ administracji państwowej odpowiada zgodnie z Konstytucją RP za zapewnianie bezpieczeństwa 

wewnętrznego RP oraz wskaż praktyczne przykłady działań tego organu?

43
Wymień środki jakimi państwo dysponuje w procesie zapewniania bezpieczeństwa narodowego oraz 

scharakteryzuj jeden z nich?

44 Omów system obronny państwa?

45 Wyjaśnij, dlaczego bezpieczeństwo państwa nie powinno być traktowane tylko jako stan braku zagrożeń?

46 Określ co to jest racja stanu, wskaż co możemy do niej zaliczyć?

47
Jaki organ administracji państwowej odpowiada zgodnie z Konstytucją RP za zapewnianie bezpieczeństwa 

zewnętrznego RP oraz wskaż praktyczne przykłady działań tego organu?

48 Wymień i scharakteryzuj stany gotowości obronnej państwa?

49
Wyjaśnij pojęcie intermestic security oraz podaj jego przykłady w procesie zapewniania bezpieczeństwa 

wewnętrznego Polski?

50 Wskaż, gdzie się przygotowuje główne stanowiska kierowania, a także kto i dla kogo je przygotowuje?

51 Omów model bezpieczeństwa Daniela Frey’a?

52
Szczegółowo wyjaśnij pojęcie eksternalizacja bezpieczeństwa oraz podaj jej przykłady w procesie zapewniania 

bezpieczeństwa zewnętrznego Polski?

53 Wyjaśnij w jakich obiektach, a także kto i dla kogo przygotowuje zapasowe stanowiska kierowania?

54 Wpływ zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo ludności.

55 Wpływ zagrożeń naturalnych na zagrożenia cywilizacyjne.

56 Wpływ zagrożeń cywilizacyjnych na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego.

57 Globalny charakter zagrożeń terrorystycznych.

58 Zagrożenia powstające w wyniku migracji ludności.

59 Zagrożenia powstające w wyniku erupcji wulkanów.

60 Potrzeba i rodzaje ochrony Infrastruktury Krytycznej.

61 Poziomy współpracy w  ochronie infrastruktury krytycznej.

62 Specyfika systemu ratowniczego Infrastruktury Krytycznej.

63 Współpraca między użytkownikami systemów Infrastruktury krytycznej.

64 Przejawy społeczeństwa obywatelskiego.

65 Zasady współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
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66 Funkcje Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych.

67 Pojęcie działalność pożytku publicznego.

68 Zadania Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

69 Formy organizacji pozarządowych.

70 Rodzaje stowarzyszeń.

71 Pojęcie organizacja pozarządowa.

72
Przykłady i główne zadania międzynarodowych organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony 

ludności.

73 Elementy systemu zbiorowego bezpieczeństwa w prawie międzynarodowym.

74  Wymień formy ochrony infrastruktury krytycznej?

75 Omów ochrone fizyczna w kontekście mówienia o obiektach infrastruktury krytycznej?

76 Omów ochrone osobową w kontekście mówienia o obiektach infrastruktury krytycznej?

77 Omów ochrone techniczną w kontekście mówienia o obiektach infrastruktury krytycznej?

78 Omów ochrone teleinformatyczną w kontekście mówienia o obiektach infrastruktury krytycznej?

79 Omów ochrone prawną w kontekście mówienia o obiektach infrastruktury krytycznej?

80 Omów ochrone fizyczna w kontekście mówienia o obiektach infrastruktury krytycznej?

81 Omów czym są plany odtwarzania w kontekście mówienia o infrastrukturze krytycznej?

82
Wymień i scharkteryzuj podstawowe wyzwania związane z organizacją gry decyzyjnej na potrzeby zarządzania 

kryzysowego.

83 Co to jest Unia Europejska i w oparciu o jakie podstawowe zasady funkcjonuje?

84 Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe instytucje UE mające wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne UE.

85
Jak realizowane są Zintegrowane uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach 

kryzysowych (IPCR)?

86 Scharakteryzuj działania Unii Europejskiej związane z ochroną granic zewnętrznych UE.

87
Czy i dlaczego wprowadzenie w Polsce dokumentu będącego Strategią Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest 

zasadne?

88
W jakich obszarach krajowa polityka bezpieczeństwa wewnętrznego wpisuje się w rozwiązania unijne, a w 

których jest z nią rozbieżna?

89
Omów wady i zalety wykorzystania współczesnych metod eksperckich celem rozpoznawania i prognozowania 

zagrożeń.

90
Omów koncepcję ryzyka będącego składową ryzyka eksperckiego oraz społecznego wzburzenia, a także jej 

znaczenie dla prowadzenia komunikacji ryzykalnej.

91
Wskaż i omów mechanizmy w jaki sposób organizacje pozarządowe oddziałują na międzynarodowe 

środowisko bezpieczeństwa.

92
Scharakteryzuj rynek organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa w Polsce – omów 

statystyki ilościowe na temat pozarządowości, wiodące pozarządowe podmioty w poszczególnych systemach 

bezpieczeństwa, rządowe/społeczne finansowanie i rozliczanie ich działań.

93
Omów techniczne środki wykorzystywane celem ostrzegania i alarmowania ludzi o zagrożeniu pożarowym, 

które są instalowane w obiektach budowlanych.

94
Czym jest prakseologia i jakie czynniki wpływają na sprawność procesów ewakuacji ludzi i mienia?  – omów z 

uwzględnieniem podstawowych zasad prowadzenia ewakuacji ludzi i mienia.

95
Które akty prawa powszechnie obowiązującego odnoszą się do ewakuacji ludzi i mienia z obiektów 

budowlanych?

96 Które normy techniczne odnoszą się do procesu ewakuacji ludzi i mienia z obiektów budowlanych?

97 HNS – co to jest i na czym polega?
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98 Proszę podać co to jest CIMIC i jakie funkcje?

99
Międzynarodowa organizacja pozarządowa a międzynarodowa organizacja międzyrządowa – proszę opisać te 

dwa rodzaje podmiotów i wyjaśnić, jakie są różnice między nimi oraz podać przykłady.

100
Mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę 

ludności – co to jest CECIS?

101 Proszę opisać zakres działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 

102 Proszę wymienić główne akty prawne i zasady międzynarodowego prawa humanitarnego.

103
Proszę wyjaśnić jakie zapisy znajdują się w art. 3 i 5 traktatu Północnoatlantyckiego i określić czy i jeśli tak, to 

które są ważniejsze i dlaczego?

104
Jakie są najważniejsze organizacje międzynarodowe do spraw bezpieczeństwa – od czego zależy efektywność 

ich działań?

105 Proszę sporządzić swój bilans globalizacji – jakie są jej plusy i minusy i jak oceniam ten fenomen?

106 Jaka jest różnica między Radą Unii Europejskiej a Radą Europejską – jaki jest ich skład, kompetencje?

107 Proszę wymienić główne elementy systemu bezpieczeństwa RP.

108 Proszę podać definicję strategii bezpieczeństwa.

109 Sposoby komunikowania społecznego.

110 Kluczowe elementy budowania odporności społecznej.

111 Proszę podać definicję bezpieczeństwa w ujęciu procesu.

112 Proszę wymienić podstawowy podział/klasyfikację zagrożeń.

113 Proszę podać definicję zarządzania bezpieczeństwem.

114 Proszę wymienić min. 3 koncepcje strategiczne.

115 Proszę omówić zasadę komunikowania społecznego.

116 Proszę omówić istotę "strategicznej trójcy bezpieczeństwa".

117 Podaj defiicję zarządzania.

118 Co to jest zarządzanie zasobami ludzkimi?  

119 Wymień cztery finkcje kierownicze i krótko je scharakteryzuj.

120 Na czym polega funkcja przewodzenia?

121 Jakie znasz metody oceny pracowników?

122 Jakie znasz instrumenty pobudzania motywacji?

123 Na czym polega rozwój zasobów ludzkich?

124 Co to jest zjawisko stresu i na czym polega jego niwelowanie?

125 Jakie znasz role i umiejętności kierownicze?

126 Co to jest kontrola i jaki jest jej cel?

127 Proszę zdefiniowac pojęcie traumy oraz wymienić możliwe scenariusze życia po traumie.

128 Proszę podac równice pomiedzy sytuacja kryzysową a krytyczną.

129 Proszę wymienić perspektywy badawcze w psychologii społecznej oraz omówić jedną, wybraną.

130 Prosze wymienić teorie zachowań prospołecznych oraz omówić jedną z nich.
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131 Na czym polega teoria frustracji-agresji? 

132 Proszę omówić pojęcie kapitału społecznego wg Putnama oraz Colemana. 

133 Co to jest rezyliencja społeczna?

134 Jakie są składowe kultury zaufania wg prof. Sztompki?

135 Inteligencja emocjonalna - na czym polega i czy można ją wykształcić?

136 Prawidłowe sposopbyu rozwiązywania konfliktów.

137 Wymień kompetencje Sejmu w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa.

138 Wymien kompetencje  prezydenta RP w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa.

139 Jakie są uprawnienia i zadania Rady Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności państwa.

140 Przedstaw definicyjne ujęcie konfliktu politycznego.

141 Wymień fazy konfliktu politycznego.

142 Scharakteryzuj zjawisko konfliktów etnicznych.

143 Wymień metody rozstrzygania konfliktu politycznego według koncepcji R. Dahrendorfa.

144 Wymień cechy charakterystyczne państwa liberalno – demokratycznego.

145 Wymien cechy charakterystyczne demokratycznego systemu politycznego.

146 Scharakteryzuj pojęcie federalizmu.

147 Dlaczgo benzen jest bardziej toksyczny niż toluen i ksyleny.

148 Zagrożenia pożarowo wybuchowe zwiążane z wodorkami metali alkaicznych.

149 Jak zinterpretowałbyś kod kemlera X423. Omów zagrożenia związane z tego typu substancjami.

150 Zaproponuj metodę neutralizacji karbidu (węgliku wapnia).

151 Omów zagrożenia związane z fosgenem.

152
Neutralizator chemiczny kontra sorbent. Który zastosujesz w przypadkuniekontrolowanego uwolnienia się 

kwasów.

153 Dlaczego materiały utleniające nie powwinny mieć konaktu z substancjami organicznymi.

154 LNG czy LPG. Który według ciebie stanowi większe zagrożenie.

155
Czy kurtyny wodne mogą być skuteczne przy neutralizacji par takich związków jak amoniak, chlorowodór czy 

dwutlenek azotu.

156 Omów produkty spalania i rozkładu związków organicznych zawierających w swym składzie chlor.
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