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1. Omów główne założenia realistycznej teorii bezpieczeństwa. 
2. Omów główne założenia konstruktywistycznej teorii bezpieczeństwa. 
3. Omów główne założenia liberalnej teorii bezpieczeństwa. 
4. Wymień i scharakteryzuje podstawowe zasady Sztuki Wojennej. 
5. Omów zjawisko „potęgi” i jej wpływ na realizację celów strategii. 
6. Zdefiniuj pojęcie kultury strategicznej i określ trzy możliwe przypadki jej zmiany. 
7. Rozwiń i scharakteryzuj pojęcia: „porozumienie”, „koalicja”, „sojusz”. 
8. Rozwiń i scharakteryzuj pojęcia: „system zbiorowego bezpieczeństwa”, „system 

kolektywnej obrony”. 
9. Omów rodzaje „operacji reagowania kryzysowego” („na progu wojny”, „pod progiem 

wojny”). 
10. Wymień podstawowe warunki dla realizacji operacji utrzymania pokoju (peace-

keeping). 
11. Wyjaśnij rolę służb specjalnych w procesie kreowania polityki bezpieczeństwa. 
12. Wymień przesłanki wprowadzenia stanu wojennego oraz opisz tryb jego 

wprowadzania. 
13. Omów pozycję Prezydenta RP w systemie bezpieczeństwa narodowego. 
14. Scharakteryzuj ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. 
15. Omów kompetencje wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów 

w województwie. 
16. Omów pojęcie „komunikacji strategicznej”. 
17. Przedstaw potencjalne konsekwencje wynikające z funkcjonowania monopoli 

w gospodarce narodowej. 
18. Omów i oceń przyczyny oraz gospodarczo-społeczne skutki bezrobocia. 
19. Wskaż i oceń najbardziej sporne kwestie związane z problemem inżynierii 

genetycznej oraz stosowaniem GMO. 
20. Scharakteryzuj podstawowe zależności między bezpieczną żywnością 

a bezpieczeństwem żywnościowym. 
21. Omów problem rezerw strategicznych państwa. 
22. Omów kompetencje i zasady współpracy Straży Miejskiej, Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej na dowolnie wybranym przykładzie sytuacji kryzysowej. 
23. Scharakteryzuj instrumenty wsparcia rozwoju technologicznego w Polsce. 
24. Scharakteryzuj przemiany na współczesnym rynku pracy i oceń ich możliwe 

konsekwencje dla ludzi młodych. 
25. Omów źródła i znaczenie konfliktów surowcowych na świecie. 
26. Podaj różnice pomiędzy sporem i konfliktem oraz wymień źródła współczesnych 

konfliktów międzynarodowych. 
27. Przedstaw genezę, podstawy ideologiczne i przebieg zimnej wojny na świecie. 
28. Omów rozpad „Bloku wschodniego” po 1989 roku. 
29. Przedstaw podstawy prawne i organizację systemu zarządzania kryzysowego 

w Polsce. 
30. Przedstaw procedury zarządzania kryzysowego w Polsce związane z powodzią. 
31. Wskaż i omów cechy szczególne zagrożeń hybrydowych. 
32. Wymień i omów etapy zdarzenia terrorystycznego. 
33. Scharakteryzuj zadania służb odpowiedzialnych za działania antyterrorystyczne 

i kontrterrorystyczne w Polsce. 



34. Omów rolę broni masowego rażenia jako elementu polityki bezpieczeństwa 
państwa (strategie odstraszania). 

35. Omów rolę i zadania wojsk specjalnych we współczesnych konfliktach zbrojnych. 
36. Przedstaw ewolucję roli sektora prywatnego w polityce bezpieczeństwa. 
37. Przedstaw miejsce bezpieczeństwa społecznego w systemie bezpieczeństwa 

narodowego. 
38. Scharakteryzuj przekształcenia w ukraińskim systemie bezpieczeństwa 

narodowego po rewolucji godności (2013/2014). 
39. Scharakteryzuj europejski system ochrony mniejszości narodowych. 
40. Omów wybrany konflikt etniczny – przyczyny, przebieg i skutki. 
41. Omów główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Izraela. 
42. Przedstaw skutki wzrostu popularności radykalnych nurtów islamu dla 

bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu. 
43. Przeanalizuj na dowolnym przykładzie rolę religii jako czynnika pojednania lub 

łagodzenia konfliktów. 
44. Omów podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski wynikające z jej 

położenia w Środkowoeuropejskim Regionie Geostrategicznym. 
45. Omów podstawowe funkcje prognozowania w sferze bezpieczeństwa. 
 
 
 
 


