
BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

(pytania egzaminacyjne) 

 

  
1. Zdefiniuj pojęcie problemu kryminalnego.  

2. Wyjaśnij pojęcia patrol, prewencja oraz patrol prewencyjny. Omów ich znaczenie 

3. Omów koncepcję trójkąta kryminalnego przestępstwa.  

4. Przedstaw rolę koncepcji więzi społecznych i środowiska lokalnego w zapewnianiu 

bezpieczeństwa.  

5. Wymień zadania własne gminy i powiatu związane z bezpieczeństwem.  

6. Scharakteryzuj dowolny (lokalny) program przeciwdziałania problemom społecznym.  

7. Jakie są zadania wójta, burmistrza, prezydenta miasta związane z prowadzeniem działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych?  

8. Jakie są zadania komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku?  

9. Wymień organy administracji rządowej na obszarze lokalnym w sprawach ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

10. Jaki jest zakres współdziałania Policji z samorządem terytorialnym  

11. Co rozumiesz pod pojęciem strategii zapobiegania i zwalczania przestępczości? Wymień jej 

cechy.  

12. Jakie są metody strategii kreatywnych, a jakie destruktywnej oraz neutralizującej?  

13. Wymień etapy działań zapobiegawczych.  

14. Omów zakres działania Centrum Monitorowania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Poprawy 

Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych.  

15. Omów główne typy podejść do działań zapobiegawczych.  

16. Omów ogólnopolskie programy profilaktyki społecznej. 

17. Podaj przykład zachowań aspołecznego i antyspołecznego.  

18. Przedstaw przykładową typologię zachowań przestępczych.  

19. Wyjaśnij pojęcie partycypacji na rzecz bezpieczeństwa. Omów cechy zatrzymania 

obywatelskiego.  

20. Przedstaw cele grupy sąsiedzkiej czujności. Omów zasadę organizowania patroli 

obywatelskich na konkretnym przykładzie.  

21. Przedstaw teorię wybitych szyb.  

22. Omów model community policing. Przedstaw jego elementy oraz cechy konstytutywne.  

23. Scharakteryzuj metodę SARA.  

24. Jakie cechy wyróżniają metodę CAPRA?  

25. Jakie działania kryją się w metodzie PROCTOR?  

26. Jakie elementy działań kryją się w metodzie 5I?  

27. Przedstaw elementy wspólne metod SARA, CAPRA, PROCTOR, 5I.  

28. Scharakteryzuj analizę SWOT.  

29. Omów kolejne kroki w metodzie CAPS.  

30. Omów diagram Ishkawy.  

31. Na czym polega holenderski program certyfikowania znakiem jakości.  

32. Strategia CPTED.  



33. Rodzaje terytoriów i ich znaczenie w bezpieczeństwie lokalnym (pierwotne, wtórne, 

publiczne).  

34. Metoda oceny bezpiecznej przestrzeni.  

35. Który ze światowych programów pobudzania aktywności obywatelskiej jest Twoim zdaniem 

najciekawszy? Uzasadnij swój wybór. 

36. Brytyjskie programy prewencyjne. Wymień i scharakteryzuj przynajmniej jedną. 

37. Amerykańskie programy prewencyjne. Wymień i scharakteryzuj przynajmniej jedna. 

38. Omów profilaktykę kryminalistyczną i kryminologiczna. 

39. Omów ideę społeczeństwa obywatelskiego. 

40 Wymień zadania powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku. 

41. Omów koncepcję Crime Prevention Through Environmental Design. 

42. Wskaż różnicę między koncepcją  ,,Secured by design‘’ a ,,Crime Prevention Through Environment 

Design ‘’. 

43. Czym jest prewencja sytuacyjna? Podaj przykłady i zinterpretuj je. 

44. Wymień podstawowe obszary rządowego programu ograniczenia przestępczości i zachowań 

antyspołecznych „Razem Bezpieczniej”. 

45. Omów techniki stosowane w ramach metody – ograniczenie zysku. Przykłady. 

46. Wymień formy działań na rzecz bezpieczeństwa lokalnego. 

47. Na czym polega rola kontroli społecznej w przeciwdziałaniu przestępczości. 

48. Omów koncepcje trójkąta kryminalnego przestępstwa. 

49. Przedstaw role koncepcji więzi społecznych i społecznych oczu w zapewnieniu  

bezpieczeństwa. 

50. Jakie są metody strategii kreatywnych, a jakie destruktywnej i neutralizującej? 
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