
 

 

PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA 

KIERUNEK POLITOLOGIA 

Pytania ogólne: 

1. Omów podstawowe kategorie politologiczne: polityka, państwo władza. 

2. Omów pojęcie i koncepcje polityki. 

3. Omów pojęcie, cechy i funkcje państwa. 

4. Omów nowożytne teorie o pochodzeniu państwa. 

5. Omów kulturę polityczna i jej typologię. 

6. Legitymacja, legitymizacja i delegitymizacja władzy politycznej (typologia, 

uwarunkowania).  

7. Omów cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej. 

8. Nadrzędność konstytucji w systemie źródeł prawa.  

9. Omów czym jest „mała konstytucja”.  

10. Omów przebieg prac nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 do 

1997 roku.  

11. Omów nowelizacje Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Wyjaśnij pojęcie demokratyczne państwo prawa. 

13. Geneza i główne etapy integracji europejskiej. 

14. Instytucje ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów 

Zjednoczonych, Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie. 

15. Omów czym jest geografia polityczna. 

16. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja partii politycznych. 

17. Przedstaw na przykładzie Wielkiej Brytanii cechy charakterystyczne systemu 

parlamentarno-gabinetowego. 

18. Przedstaw na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec cechy 

charakterystyczne systemu kanclerskiego. 



19. Przedstaw na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki cechy 

charakterystyczne systemu prezydenckiego. 

20. Przedstaw na przykładzie V Republiki Francuskiej cechy charakterystyczne 

systemu semiprezydenckiego (półprezydenckiego). 

21. Pojęcie i elementy systemów wyborczych. 

22. Pojęcie i klasyfikacja systemów politycznych.  

23. Omów źródła prawa w Polsce.  

24. Struktura i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  

25. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP. 

26. Rada Ministrów RP jako organ władzy wykonawczej.  

27. Przedstaw wzajemne relacje Prezydenta RP i Rady Ministrów. 

28. Sądy i trybunały RP.  

29. Wymień i scharakteryzuj funkcje Sejmu i Senatu.  

30. Przedstaw typy  i scharakteryzuj partie polityczne w Unii Europejskiej. 

31. Marketing polityczny. Definicje i zastosowanie.   

32. Kampanie wyborcze. Podstawowe założenia i elementy.   

33. Wizerunek polityka jako produkt polityczny.  

34. Kampania pozytywna vs negatywna w polityce (definicja, znaczenie, rodzaje).  

35. Definicja, funkcje i zadania administracji publicznej. 

36. Zimna wojna-geneza i skutki.   

37. Cechy systemu stalinowskiego. 

38. Ideologia chrześcijańskiej demokracji.   

39. Źródła ideologiczne faszyzmu włoskiego i niemieckiego narodowego 

socjalizmu. 

40. Fundamentalizm religijny. 

41. Syjonizm. 

42. Pojęcie suwerenności państwa. 

43. Koncepcje geopolityki.  

44. Przedstaw proces globalizacji. 



45. Zdefiniuj pojęcie myśli politycznej oraz przedstaw jej źródła. 

46. Omów główne nurty współczesnej myśli politycznej. 

47. Omów główne nurty polskiej myśli politycznej w XXI wieku. 

48. Wymień i omów metody i techniki badawcze stosowane w politologii. 

49. Zdefiniuj pojęcie służby cywilnej i przedstaw jej modele. 

50. Wymień i opisz etapy rozwoju administracji publicznej. 

51. Wymień i scharakteryzuj czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. 

52. Przedstaw typologię organizacji międzynarodowych. 

53. Omów założenia państwa według Platona. 

54. Scharakteryzuj politykę promocji demokracji realizowaną po 1989 roku przez 

Stany Zjednoczone na przykładzie Iraku i Afganistanu. 

55. Przedstaw proces kształtowania się władzy politycznej i ustroju w Polsce po 

odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej (od rządu lubelskiego w 

listopadzie 1918 roku po konstytucję w marcu 1921 roku). 

56. Scharakteryzuj powstanie NSZZ „Solidarność” i relacje władza – opozycja w 

latach 1980-1981. 

57. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach doszło do załamania systemu 

komunistycznego w Polsce w 1989 r., jak ono przebiegało i jakie przyniosło 

bezpośrednie następstwa. 

58. Omów związek między ekonomią a polityką. 

59. Omów przedmiot i zakres antropologii polityki. 

60. Omów Polską scenę polityczna w latach 1989-2020.  

61. Podaj definicję lobbingu oraz jego regulacje prawne w Polsce. 

62. Omów czym różni się lobbing amerykański od europejskiego. 

63. Polityka i komunikowanie – kwestie definicyjne, wzajemne relacje. 

64. Media i społeczeństwo medialne. Przemiany systemu medialnego w Polsce. 

65. Podstawy komunikacji społecznej – definicja, formy, funkcje 

66. Omów współczesną politykę pieniężną Polski. 



67. Omów współczesną sytuację na scenie politycznej Polski. 

68. Omów współczesną politykę zagraniczną Polski. 

69. Omów współczesną politykę gospodarczą Polski. 

70. Omów współczesną politykę społeczną Polski. 

71. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Prawo i Sprawiedliwość. 

72. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Platforma Obywatelska. 

73. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Sojusz Lewicy 

Demokratycznej. 

74. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Polska 2050 Szymona 

Hołowni. 

75. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Konfederacja Wolność i 

Niepodległość (Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy). 

76. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Polskie Stronnictwo 

Ludowe. 

77. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Wiosna Roberta Biedronia 

(Wiosna). 

78. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Porozumienie Jarosława 

Gowina (Porozumienie, Porozumienie Gowina, PJG). 

79. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Nowoczesna. 

80. Omów genezę, program, strukturę i działaczy partii Lewica Razem. 

 

Pytania specjalnościowe: 

 

Administracja Rządowa i Samorządowa 

1. Definicja, funkcje i zadania administracji publicznej. 

2. Rodzaje i kryteria kontroli w administracji publicznej. 

3. Pozycja ustrojowa i zakres działania ministra. 

4. Charakter działań administracji publicznej. 

5. Funkcje i organizacja urzędów centralnych. 

6. Administracja zespolona i niezespolona. 

7. Wady i zalety systemu kariery i systemu pozycyjnego w służbie cywilnej. 

8. Ustrój terytorialny w Polsce. 

9. Zadania gminy. 



10. Specyfika ustroju miasta stołecznego Warszawy. 

Amerykanistyka 

1. Przedstaw pozycję USA jako hegemona w polityce międzynarodowej. 

2. Omów stosunki amerykańsko-europejskie po II wojnie światowej. 

3. System polityczny USA. 

4. Amerykański system prawny. 

5. Amerykańskie instytucje gospodarcze i przemysłowe. 

6. Imigracja do USA, grupy etniczne i narodowościowe. 

7. System edukacyjny w USA. 

8. Amerykański rynek mediów. 

9. Polityka zagraniczna USA po 1945 r. 

10. Współczesna amerykańska polityka zagraniczna. 

Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe 

1. Bezpieczeństwo w ujęciu szkoły realistycznej i liberalnej. 

2. Wpływ „szkoły kopenhaskiej” na współczesne rozumienie 

bezpieczeństwa. 

3. Geneza, uwarunkowania i struktura instytucjonalna Europejskiej Polityki 

Bezpieczeństwa i Obrony. 

4. Główne kierunki polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Instrumenty i metody realizacji polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

6. Pozamilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego. 

7. Pojęcie i działania na rzecz bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego. 

8. Dialog energetyczny Unia Europejska – Federacja Rosyjska. 

9. Wyjaśnij pojęcia: zarządzanie kryzysowe, stan nadzwyczajny, sytuacja 

kryzysowa, obrona cywilna, ochrona cywilna. 

10. Funkcjonowanie systemów zarządzania kryzysowego w Polsce i 

wybranych państwach europejskich. 

Biznes i Przywództwo 

1. Problemy kariery międzynarodowej we współczesnym świecie. 

2. Omów kryteria podejmowania decyzji w warunkach niepewności. 

3. Podaj definicję dobra luksusowego. 

4. Czym jest ekonomia sektora publicznego. 

5. Omów rolę informacji w procesie podejmowania decyzji. 

6. Omów pojęcie asymetrii informacji. 

7. Omów reguły wyznaczania cen. Zasada optymalnego narzutu na koszty. 

8. Omów strategie dyskryminacji cenowej. 

9. Definicja, funkcje i zadania administracji publicznej. 

10. Rodzaje i kryteria kontroli w administracji publicznej. 



Doradztwo Personalne i Zarzadzanie Personelem  

1. Wybór zawodu i udział w nim doradcy zawodowego. 

2. Metody poradnictwa zawodowego. 

3. Metody pracy doradcy zawodowego. 

4. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej. 

5. Poradnictwo trans nacjonalne. 

6. Problemy kariery międzynarodowej we współczesnym świecie. 

7. Koncepcje rozwoju kariery zawodowej. 

8. Koncepcje przystosowania zawodowego. 

9. Koncepcje kompetencji związanych z planowaniem kariery. 

10. Etapy podejmowania decyzji związanych z wyborem zawodu. 

 

Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe  

1. Podaj przykłady teorii stosunków międzynarodowych i omów jedną z 

nich. 

2. Omów system Narodów Zjednoczonych. Biegunowość systemu 

międzynarodowego. 

3. NATO- Geneza, struktura i Pola działania. 

4. Czym różnią się stosunki międzynarodowe od stosunków 

wewnątrzpaństwowych. 

5. Podaj wyróżniki prawa międzynarodowego. 

6. Omów Polską politykę zagraniczną po 1989 roku. 

7. Omów demokrację i demokratyzację na przykładzie współczesnych 

reżimów niedemokratycznych. 

8. Architektura polityczna Europy po II wojnie światowej. 

9. Główne problemy demograficzne współczesnego świata. 

10. Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej państwa. 

Dziennikarstwo 

1. Media opiniotwórcze i tabloidowe w Polsce po 1989 roku. 

2. Pojęcie public relations (PR) i podstawowe narzędzia realizacji 

komunikowania PR. 

3. Pojęcia: prasa, dziennikarz, wydawca / nadawca i utwór. 

4. Odpowiedzialność mediów i dziennikarzy. 

5. Wolność słowa i jej zagrożenia – ujęcie historyczne oraz problemy 

współczesne. 

6. Agencje prasowe na świecie – charakterystyka działalności. 

7. Systemy medialne wybranych państw (Stany Zjednoczone, Wielka 

Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Rosja i inne). 

8. Podstawowe gatunki informacyjne. 

9. Zasadnicze gatunki publicystyczne. 



10. Typy konferencji prasowych i podstawowe zasady ich organizacji. 

Ekonomia Menadżerska 

1. Podaj definicję dobra luksusowego. 

2. Czym jest ekonomia sektora publicznego. 

3. Scharakteryzuj różnice pomiędzy monopolem a konkurencją doskonałą. 

4. Wyjaśnij pojęcie popytu w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 

5. Omów strategie konkurowania w aukcjach. 

6. Wyjaśnij pojęcie podaży w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 

7. Omów kryteria podejmowania decyzji w warunkach niepewności. 

8. Omów strategie konkurowania w przetargach. 

9. Omów strategie dyskryminacji cenowej. 

10. Omów podstawowe strategie negocjacji. 

Polityka zdrowotna w Polsce i Unii Europejskiej  

1. Cele i zadania ochrony zdrowia publicznego. 

2. Rola i znaczenie ratownictwa medycznego. 

3. Zadania nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. Rola i zadania NFZ. 

5. Rola i zadania POZ. 

6. Wymień podstawowe instrumenty polityki społecznej. 

7. Zadania polityki zdrowotnej według Konstytucji III RP. 

8. Polityka państwa w profilaktyce uzależnień. 

9. Rola państwa w ochronie zdrowia dzieci w wieku szkolnym i 

przedszkolnym. 

10. Szczepienia obowiązkowe i nieobowiązkowe według polskich 

uregulowań prawnych. 

Studia europejskie 

1. Przedstaw powstanie i zmierzch świata europocentrycznego. 

2. Najważniejsze instytucje UE. 

3. Omów stosunki amerykańsko-europejskie po II wojnie światowej. 

4. Regionalizm we współczesnym świecie na przykładzie integracji 

europejskiej. 

5. Konflikty etniczne na w Europie. 

6. Nowe państwa narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po rozpadzie 

ZSRR. 

7. Wielokulturowość – wartość czy zagrożenie dla Europy. 

8. Cele Wspólnej Polityki Rolnej. 

9. Cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

10. Specyfika podmiotowości prawno-międzynarodowej UE. 


