
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna –zagadnienia kierunkowe 

1. Scharakteryzuj pierwszą polska gazetę periodyczna. 

2. Wymień i krótko scharakteryzuj pierwsze agencje informacyjne 

3. Kiedy i gdzie powstała prasa masowa. 

4. Na czym polega różnica między cenzura represyjna a prewencyjną 

5. Opisz determinanty rozwoju prasy. 

6. Wymień zagadnienia, które są przedmiotem zainteresowania analityków systemów medialnych. 

7. Wymień formy koncentracji własności medialnej i wskaż zagrożenia, jakie to zjawisko niesie dla systemu 

demokratycznego mediów. 

8. Podaj największe koncerny prasowe w Niemczech. 

9. Wymień główne regulacje prawne odnoszące się do działalności mediów masowych w Polsce. 

10. Wyjaśnij termin: pluralizm mediów. 

11. Zdefiniuj pojęcie dziennika, podaj przykłady. 

12. Wyjaśnij, na czym polega formatowanie i sieciowanie stacji radiowych. 

13. Podaj charakterystykę rodzaju informacyjnego i wymień najważniejsze cechy informacji. 

14. Jakie gatunki dziennikarskie charakteryzuje asertywność. 

15. Wymień gatunki pogranicza, uzasadnij, skąd wzięło się to określenie w typologii gatunków  

16. Określ znaczenie hipertekstu. 

17. Wymień gatunki publicystyczne i podaj cechy charakterystyczne rodzaju publicystycznego. 

18. Jak określił radio jako medium McLuhan i jak dzisiaj oddziałuje radio na słuchaczy? 

19. Wymień typy radia funkcjonujące aktualnie na polskim rynku i określ, co to znaczy format radia. 

20. Wymień podstawowe zasady zawarte w kodeksach etyki dziennikarskiej i w Karcie Etycznej Mediów. 

21. Co to jest manipulacja w mediach? Podaj przykłady jawnej manipulacji. 

22. Co rozumiemy pod pojęciem wolności mediów?  

23. Wymień formy wypowiedzi telewizyjnej 

24. Podaj najważniejsze cechy relacji reporterskiej. 

25. Dlaczego działań zmierzających do kształtowania opinii publicznej nie można pogodzić z etyką dziennikarską? 

26. Podstawowe odmiany języka. 

27. Kto jest dziennikarzem według Prawa prasowego? 

28. Wymień ( prawem określone) zadania radiofonii i telewizji. 

29. Wymień przynajmniej trzy sterowane ( niewiarygodne) źródła informacji, które wymagają sprawdzenia. 

30. Podaj przynajmniej trzy wady utrwalania rozmowy na nośnikach elektronicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specjalność: Dziennikarstwo 

1. Warunki gwarantujące wysoki poziom wypowiedzi dziennikarskiej 

2. Najczęściej spotykane błędy w tekstach dziennikarskich. 

3. W jakich przypadkach może nastąpić odmowa przedłużenia koncesji zgodnie z art.38 ust.1 lub 2 ustawy o 

radiofonii i telewizji. 

4. Kto powołuje członków KRRiT i ile trwa kadencja jej członków? 

5. Kto rejestruje działalność prasową i co zawiera wniosek rejestracyjny? 

6. Wyjaśnij termin „ portal horyzontalny” i nazwy największych polskich portali internetowych o tym profilu. 

7. Co to jest trasa czytania? Proszę wymienić jej główne elementy. 

8. Podaj różnicę między reporterem a reportażystą. 

9. Który z etapów tworzenia tekstu jest najważniejszy i najbardziej kreatywny. 

10. Podaj przynajmniej trzy reguły języka informacji. 

11. Wymień przynajmniej trzech wydawców polskich gazet codziennych – ogólnokrajowych i regionalnych 

12. Co to jest kryptoreklama i jak jej uniknąć. 

13. Wymień przynajmniej trzy pomysły na zrobienie dobrej fotografii prasowej.  

14. Wymień głównych twórców radia na świecie i określ ich udział w tworzeniu początków radia. 

15. Kiedy odbyła się pierwsza transmisja radiowa, od kiedy rozpoczęto nadawanie programów radiowych na 

świecie. 

16. Czy fotografowanie postronnej osobna ulicy wymaga uzyskania jej zgody? 

17. W jakich okolicznościach wolno fotografować osoby publiczne bez pytania o zgodę. 

18. Jaki powinien by dziennikarz śledczy? Wymień przynajmniej pięć cech. 

19. Wymień przynajmniej jednego ze znanych polskich dziennikarzy śledczych.. 

20. Czy dziennikarz śledczy ma obowiązek udostępniać zebrany przez siebie materiał policji i prokuratorze – na ich 

pisemne żądanie? 

21. Podaj pomyśl na przynajmniej trzy rubryki do dodatki lub magazynu motoryzacyjnego. 

22. Co to jest custom publishing? 

23. Czy znasz gazetę samorządowa wychodzącą w miejscu Twojego zamieszkania? Proszę scharakteryzować jej 

wady i zalety. 

24. Wymień przynajmniej trzy tytuły magazynów z obszaru tzw. prasy kobiecej. 

25. Podaj przykłady koncernów medialnych o zasięgu globalnym. 

26. Jakie elementy decydują, że dziennikarz telewizyjny bądź prezenter jest dobrze postrzegany przez widza? 

27. Podstawowe problemy związane z wypowiedzią telewizyjną 

28. Najczęściej popełniane grzechy w dziennikarstwie, których należy się wystrzegać. 

29. Kto i w jaki sposób może by wydawcą prasy w Polsce. 

30. Komu przysługuje prawo do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych? Jaki organ państwowy 

udziela zgody na rozpowszechnianie powyższych? 

 

 

 

 

 



Europeistyka - zagadnienia kierunkowe 

1. Omów główne etapy tworzenia jednolitej unijnej gospodarki. 

2. Co to są kryteria z Maastricht i czego one dotyczą? 

3. Co to jest Pakt Stabilizacji i Rozwoju i w jakim stopniu można uznać, że polityka stosowana w jego ramach zdaje 

egzamin? 

4. Dlaczego przyjęcie kursu konwersji złotego do euro na nieoptymalnym poziomie może obniżyć potencjał 

rozwojowy polskiej gospodarki? 

5. Europa jako kontynent i część świata ( położenie, obszar, ludność, aglomeracje). 

6. Miejsce i rola Polski w Europie na przełomie XX i XXI ( terytorium, granice, sąsiedzi, ludność, gospodarka, 

struktura społeczno- ekonomiczna ludności). 

7. Polacy w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej. 

8. Przedstaw główne postanowienia Traktatu Reformującego oraz Karty Praw Podstawowych. 

9. Omów wpływy Planu Marshalla na sytuacje Europy Zachodniej po II wojnie światowej. 

10. Cechy konstytucji RP z 2.IV. 1997 r. 

11. Wymień klasyczne wolności funkcjonalne Unii Europejskiej. 

12. Scharakteryzuj program wspólnego pieniądza Unii Europejskiej – EURO. 

13. Istota i cele polityki regionalnej Unii Europejskiej 

14. Przedstaw instytucje uchwałodawcze i wykonawcze Unii Europejskiej. 

15. Wymień 3 królestwa na terenie Europy oraz scharakteryzuj kompetencje monarchów 

16. Czym charakteryzuje się system federacyjny? Podaj przykłady państwa federacyjnego w Europie. 

17. Jakie są najważniejsze nurty polityczne w systemach politycznych Europy? Do każdego nurtu podaj po jednym 

przykładzie partii. 

18. Scharakteryzuj pojęcia – partia obrotowa; partia inicjująca; partia izolowana; partia władzy. 

19. Czy Europa jest znaczącym graczem na arenie międzynarodowej? 

20. Czy Unia Europejska jest adekwatną „ wizytówką” Europy? 

21. Cechy tożsamości europejskiej. 

22. Społeczeństwo obywatelskie w państwach europejskich. Główne wyznaczniki. 

23. Świat Europy Łacińskiej – Cesarstwo Rzymskie i jego dziedzictwo. 

24. Europa średniowieczna – uniwersalizm, religia katolicka, wyprawy krzyżowe i ich skutki. 

25. Europa nowożytna – przemiany, wojny religijne, protestantyzm. 

26. Oświecenie – rewolucja francuska, epoka napoleońska, nowy ład polityczny jako dziedzictwo Kongresu 

Wiedeńskiego z 1815 r. 

27. Stosunki Unii Europejskiej z Rosją. 

28. Kompetencje Wspólnot Europejskich. 

29. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. 

30. Kierunki rozwoju europejskiej polityki społecznej. 

 

 

 

 

 



 

Specjalność – Samorządność europejska i organizacje pozarządowe 

1. Wymień cechy wyróżniające organizacje pozarządowe od innych instytucji. 

2. Jakie instytucje nie są zaliczane do organizacji pozarządowych? 

3. Wymień główne pola działań organizacji pozarządowych. 

4. Jakie Programy Operacyjne są finansowane przez Fundusze Strukturalne i Fundusze Spójności w Polsce? 

5. W jaki sposób określamy cele nadrzędne Projektu? 

6. W jaki sposób określamy cele szczegółowe Projektu? 

7. Jakie wydatki uznajemy za koszty kwalifikowane w Projekcie? 

8. Wymień podstawowe cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

9. Jak rozumiesz pojęcie – Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony? 

10. Regulacje dotyczące swobody przemieszczenia się pracowników w Unii Europejskiej. 

11. Rynek pracy w Unii Europejskiej w perspektywie integracji. 

12. Scharakteryzuj działalność Europejskiej Służby Zatrudnienia ( EURES). 

13. Na czy polega zakaz dyskryminacji w płaszczyźnie europejskiego prawa gospodarczego? 

14. Na czym polegają procesy konwergencji gospodarczej? 

15. Jaki jest cel Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu Unii Gospodarczej i Walutowej? 

16. Jak zabezpieczone są prawa konsumenta na przykładzie dziewięciu podstawowych zasad ochrony konsumenta w 

Unii Europejskiej? 

17. Jaką rolę pełni Komitet Regionów w strukturach Unii Europejskiej? 

18. Przedstaw i scharakteryzuj jeden z regionów w Unii Europejskiej. 

19. Jakie euroregiony funkcjonują na terenie Polski? 

20. Scharakteryzuj politykę regionalną Unii Europejskiej w zakresie finansowania planów rozwojowych 

przedstawianych przez poszczególne regiony. 

21. Przedstaw podstawowe elementy polityki migracyjnej Unii Europejskiej. 

22. Parlament Europejski – organizacja, kompetencje i zasady działania. 

23. Zachowania polityczne obywateli krajów członkowskich. 

24. Organizacje pozarządowe jako instytucje społeczeństwa obywatelskiego. 

25. Scharakteryzuj Pojęcie „ federacja” i  „ federalizm”. 

26. Regionalizm i federalizm w świetle konfliktów w Europie ( podaj przykłady). 

27. Prawne formy działania administracji publicznej; pojęcie organu administracji i rodzaje organów 

administracyjnych. 

28. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego. 

29. Wymień działania stosowane w lobbingu bezpośrednim i pośrednim 

30. Kto może prowadzić działalność lobbingową w Polsce. 

 

 

 

 

 

 



 

Specjalność - Bezpieczeństwo europejskie 

1. Zinterpretuj pojęcie: zarządzanie kryzysowe i reagowanie kryzysowe. 

2. Wymień formy działań Unii Europejskiej w zakresie reagowania kryzysowego. 

3. Wymień system wymiany informacji w ramach reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. 

4. Wymień podstawowe wymogi operacji reagowania kryzysowego. 

5. Co przesądza o tym, że reagowanie kryzysowe Unii Europejskiej przybiera postać systemowa? 

6. Wymień typy gospodarek światowych. 

7. Zdefiniuj pojęcie walki informacyjnej i wskaż, co jest jej istotą. 

8. Wymień zadania agencji ratingowej – organizacji wywiadu gospodarczego. 

9. Wskaż różnice między usługami detektywistycznymi a wywiadowniami gospodarczymi. 

10. Jak rozumiesz pojęcie europejskiej tożsamości bezpieczeństwa i obrony (ESDI)? 

11. Wymień okoliczności, w których Unia Europejska może podejmować decyzje o akcjach zbrojnych 

12. Wymień podstawowe cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

13. Jak rozumiesz pojęcie – Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony? 

14. Wymień podstawowe cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 

15. Zinterpretuj pojęcie Europejski Cel Operacyjny. 

16. Zinterpretuj pojęcie system bezpieczeństwa zbiorowego. 

17. Jakie elementy zawiera system bezpieczeństwa zbiorowego? 

18. Wskaż obowiązujące zasady bezpieczeństwa w systemach narodowych. 

19. Co to jest system wczesnego ostrzegania i zapobiegania konfliktom zbrojnym? 

20. Wymień poznane systemy bezpieczeństwa. 

21. Jakie usługi realizuje system Galileo? 

22. Wskaż, jakie są globalne wyzwania łańcuchów dostaw. 

23. Jakie zadania realizują stowarzyszenie ochrony informacji niejawnych? 

24. Wymień główne unijne inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa w komercyjnych przewozach osób i towarów. 

25. Scharakteryzuj pojęcia: zadania ochronne, zabezpieczenia ochronne, operacje ochronne. 

26. Co to jest żywność ekologiczna? 

27. Wymień i omów Zasady Zrównoważonego rozwoju. 

28. Ile wymiarów oraz ile obszarów priorytetowych określa Strategię Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej? 

29. Co obejmuje współpraca policyjna w ramach III Filaru? 

30. Zadania i funkcje Europolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Specjalność - Obsługa europejskiego rynku komunikacji lotniczej 

 

Rynek lotniczy i mechanizmy rynkowe 

1. Podmioty rynku lotniczego 
2. Usługa lotnicza jako przedmiot wymiany rynkowej 
3. Rynek lotniczy w Polsce - charakterystyka 

Finansowanie rynku lotniczego 

4. Źródła finansowania portów lotniczych 
5. Źródła przychodów przewoźników lotniczych 
6. Programy inwestycyjne realizowane w polskich portach lotniczych 

Operacje lotnicze 

7. Agent handlingowy – przedmiot i zakres działalności 
8. Rodzaje obsługa pasażerów w transporcie lotniczym 
9. Operacje naziemne wykonywane przez agenta handlingowego 

Zarządzanie ruchem lotniczym 

10. Podstawowe zadania polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
11. Charakterystyka SESAR 
12. Kontrola ruchu lotniczego 

Technika lotnicza i działalność certyfikacyjna EASA 

13. Specyfika certyfikacji w transporcie lotniczym 
14. Innowacyjność transportu lotniczego na tle konkurencyjnych gałęzi transportu 
15. Klasyfikacja statków powietrznych 

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym 

16. Procedury bezpieczeństwa w portach lotniczych 
17. Procedury bezpieczeństwa stosowane przez przewoźników lotniczych 
18. Security a safety w transporcie lotniczym 

Zasady działalności portów lotniczych 

19. Port lotniczy jako element infrastruktury 
20. Klasyfikacja portów lotniczych 
21. Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne portów lotniczych 

 

 

 

 

 

 

 


