
 

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE 

dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” 

I stopień studiów 

 

 

 

1. Typologie bezpieczeństwa  

2. Rodzaje bezpieczeństwa. 

3. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

4. Kategorie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

5. Bezpieczeństwo w ujęciu szkoły kopenhaskiej i human security. 

6. Wyjaśnić  (opisać), co rozumie się przez bezpieczeństwo jako stan, proces oraz zarazem stan 

i proces.  

7. Wymienić i scharakteryzować źródła wiedzy o bezpieczeństwie państwa (wewnętrznym).  

8. System instytucjonalny bezpieczeństwa wewnętrznego. 

9. Wymienić i scharakteryzować podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa państwa. 

10. Na czym polega koncepcja sektorowa bezpieczeństwa. 

11. Polityka bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku 

12. Cele, wartości i interesy w strategii bezpieczeństwa narodowego RP z 2007 roku 

13. Polskie strategie bezpieczeństwa (1992-2009) 

14. Zakres przedmiotowy i podmiotowy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego 

15. System bezpieczeństwa narodowego w Konstytucji RP 

16. Rola i znaczenie doświadczeń historycznych i tradycji dla bezpieczeństwa państwa. 

17. Wyjaśnić (opisać) współzależność pojęć: bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo 

wewnętrzne 

18. Omówić główne elementy ewolucji zagrożeń bezpieczeństwa. 

19. Wyjaśnić (opisać), na czym polega tradycyjne, a na czym współczesne rozumienie polityki 

bezpieczeństwa. 

20. Omówić (opisać), co rozumie się pod pojęciami: wartości i potrzeby w polityce 

bezpieczeństwa państwa. 

21. Omówić (opisać), co rozumie się pod pojęciami: interesy i cele w dziedzinie bezpieczeństwa 

państwa. 

22. Omówić (opisać), co rozumie się pod pojęciami: interesy i cele w dziedzinie bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa. 

23. Wyjaśnić (opisać), co rozumie się i co obejmuje funkcja państwa. 

24. Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

25. Organy naczelne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

26. Organy zespolone i ich zadania w systemie bezpieczeństwa lokalnego, regionalnego. 

27. Organy lokalne i ich zadania w zakresie bezpieczeństwa. 

28. Wojewoda i jego zadania w zakresie bezpieczeństwa 

29. Pojęcie bezpieczeństwa sektorowego. 

30. Bezpieczeństwo publiczne – zakres podmiotowy i przedmiotowy podsystemu w oparciu o 

akty prawa powszechnie obowiązującego. 

31. Bezpieczeństwo powszechne – zakres podmiotowy i przedmiotowy podsystemu w oparciu o 

akty prawa powszechnie obowiązującego. 

32. Wyjaśnij pojęcia: bezpieczeństwo ustrojowe,  publiczne, pokój społeczny, porządek 

publiczny. 

33. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. 

34. Ogólna struktura systemu obronnego (w podziale na podsystemy). 

35. Przygotowania ochronne – pojęcie, podstawy prawne, zakres. 



 

 

36. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

37. Administracja ogólna bezpieczeństwa wewnętrznego (klasyfikacja i charakterystyka). 

38.  Zadania administracji państwowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego 

39. Zadania administracji samorządowej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. 

40. Edukacja dla bezpieczeństwa 

41. Przedstawiciele nauki o bezpieczeństwie i ich dokonania. 

42. Bezpieczeństwo a nauka. 

43. Obiekt i przedmiot badań bezpieczeństwa. 

44. Metody badań w naukach o bezpieczeństwie. 

45. Pisarstwo naukowe w badaniach nad bezpieczeństwem. 

 

 

Kolokwium nr 1 

 

1. Wyjaśnij pojęcia: bezpieczeństwo, b.  państwa, b. wewnętrzne, b. publiczne, porządek 

publiczny. 

2. Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa na podstawie poglądów wybranych przedstawicieli (3-

5). 

3. Wymień i krótko scharakteryzuj istotne zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego. 

4. Wymień i opisz właściwości paradygmatu bezpieczeństwa. 

5. Dokonaj podziału bezpieczeństwa wg dziedzin aktywności podmiotu. 

6. Na czym polega continuum bezpieczeństwa? 

7. Do czego odnosi się ochrona bezpieczeństwa konstytucyjnego?. 

 

 

 

 


