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Pytania egzaminacyjne z przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne państwa 

Pytania do wykładu I i II  

1. Jaka jest geneza polityki społecznej?  
2. Zdefiniuj politykę społeczną (w ujęciu praktycznym i akademickim) 
3. Wymień i omów techniki zabezpieczenia społecznego 
4. Wymień etapy rozwoju polityki społecznej. 
5. Wyjaśnij pojęcia: polityka społeczna, polityka socjalna, bezpieczeństwo społeczne  
6. Wyjaśnić związek pomiędzy polityką społeczną a gospodarczą 
7. Wymień przedstawicieli polskiej polityki społecznej i scharakteryzuj ich poglądy 
8. Omów kwestię socjalną w Polsce oraz jego wymiary (poziomy) 
9. Omów źródła zagrożeń społecznych 
10. Przedstaw modele polityki społecznej 
11. Wymień krajowe podmioty polityki społecznej oraz cele działania 
12. Wymień samorządowe podmioty polityki społecznej oraz ich zadania 
13. Scharakteryzuj instrumenty polityki społecznej  
14. Scharakteryzuj zmiany w polityce społecznej po roku 1989.  
15. Jak diagnozowane są potrzeby społeczne?  
16. Scharakteryzuj mierniki rozwoju społecznego  
17. Przedstaw gospodarcze uwarunkowania polityki społecznej 
18. Scharakteryzuj wady i zalety wskaźników społecznych 
19.  Wskaż podstawy prawne bezpieczeństwa społecznego 
20. Scharakteryzuj Europejski Model Społeczny 
 
Pytania do wykładu III i IV 
1. Omów pojęcie patologii społecznej w kontekście bezpieczeństwa 
2. Omów pojęcie i klasyfikację zagrożeń społecznych  
3. Omów pojęcie przestępczości i jego wpływu na bezpieczeństwo 
4. Jakie są społeczne skutki bezrobocia?  
5. Wymień rodzaje bezrobocia i omów jego wpływ na bezpieczeństwo społeczne 
6. Jak potrzeby wpływają na warunki życia?  
7. Wymień zasady zabezpieczenia społecznego i źródła ich finansowania 
8. Wymień najważniejsze kwestie społeczne 
9. Scharakteryzuj kwestię migracji w kontekście rynku pracy 
10. Scharakteryzuj demograficzne uwarunkowania polityki społecznej 
11. Co to jest problem społeczny?  
12. Wymień istotne poglądy teoretyczne kształtujące politykę społeczną 
13. Jakie są relacje pomiędzy polityką społeczną a gospodarczą (w kontekście bezpieczeństwa            
społecznego)  
14. Omów pojęcie i istotę postępu społecznego w kontekście bezpieczeństwa społecznego państwa  
15. Potrzeby społeczne a bezpieczeństwo społeczne w państwie 
16. Omów pojęcie jakości życia 
17. Co to jest minimum socjalne i jak się je oblicza 
18. Omów pojęcie infrastruktury społecznej 
19. Co to jest kwestia społeczna i jakie rodzaje występują w Polsce 
20. Scharakteryzuj tendencje demograficzne w Polsce i ich znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego 



 

Pytania do wykładu V i VI  

1. Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się pomocy społecznej w Polsce?  
2. Wymień zadania pomocy społecznej w kontekście zabezpieczenia społecznego 
3. Omów znaczenie decentralizacji zadań społecznych w kontekście bezpieczeństwa społecznego 
4. Scharakteryzuj pomoc społeczną w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym  
5. Omów pojęcie profilaktyki społecznej i jej znaczenie dla bezpieczeństwa społecznego  
6. Wymień instytucje i ich działania ograniczające zagrożenia społeczne 
7. Jakie są powody przyznawania świadczeń pomocy społecznej?  
8. Jakie są zadania jst w zakresie pomocy społecznej?  
9. Spróbuj określić model polityki społecznej w Polsce  
10. Omów rolę administracji publicznej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa społecznego 
11. Czym jest efektywność i sprawiedliwość w kontekście bezpieczeństwa społecznego 
12. Wymień i scharakteryzuj doktrynalne interpretacje kwestii społecznej 
13. Czym jest zagrożenie społeczne a zagrożenie społeczne państwa? 
14. Bezpieczeństwo społeczne na gruncie nauk o bezpieczeństwie 
15. Bezpieczeństwo społeczne w koncepcji „szkoły kopenhaskiej” 
16. Bezpieczeństwo społeczne w koncepcji human security 
17. Bezpieczeństwo społeczne w strategiach bezpieczeństwa narodowego 
18. Bezpieczeństwo społeczne w ujęciu systemowym 
19. Na czym polegają aksjologiczne kontrasty bezpieczeństwa społecznego 
20. Wymień i scharakteryzuj cele bezpieczeństwa społecznego państwa 
 

Pytania do wykładu VII  

1. Jakie są podstawowe założenia zabezpieczenia społecznego?  
2. Wymień i omów funkcje ubezpieczeń społecznych 
3. Jaka jest geneza i konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce?  
4. Jakie są źródła finansowania systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce?  
5. Wymień i omów techniki zabezpieczenia społecznego 
6 Na czym polegają repartycyjne i kapitałowe systemy ubezpieczeń emerytalnych?  
7. Jak zmiany demograficzne mogą wpływać na system emerytalny?  
8. Jakie są rodzaje publicznych systemów emerytalnych?  
9. Omów organizację administracji zabezpieczenia społecznego 
10. Omów organizację rolniczego systemu ubezpieczeń 
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