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ZADANIA PRAKTYCZNE NA EGZAMIN DYPLOMOWY W FORMIE GRY TERENOWEJ  

 

1. Wykonanie szkicu i charakterystyki strategiczno-taktycznej obiektów, budynków, 

infrastruktury, mogących być wykorzystanymi ze względu na problematykę bezpieczeństwa i 

obronności państwa. 

 

1. Etap przygotowawczy: przestudiowanie i zapoznanie się ze specyfiką miejsca realizacji 

zadania, miejscowością i jej okolicą, dostępną infrastrukturą, obiektami i budowlami 

technicznymi, ewentualnie charakterystyką socjospołeczną: czas 2 godziny. 

2. Etap realizacyjny: wykonanie szkicu (przy wykorzystaniu mapy terenu) obiektów, budynków, 

infrastruktury, mogących być wykorzystanymi w celach obronności i bezpieczeństwa 

państwa lub mających istotny wpływ na stan bezpieczeństwa państwa. Scharakteryzowanie 

ich: czas 30 minut. 

3. Przedmiot: „System bezpieczeństwa narodowego” – przedmiot dla wszystkich specjalności i 

wszystkich grup 

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: wytypowanie ewentualnych obiektów, budynków, 

infrastruktury, mogących być wykorzystanymi w celach obronności i bezpieczeństwa państwa, 

uzasadnienie wyboru – obiekt budowlany wykorzystywany w celach obronności i bezpieczeństwa 

państwa, wyposażony w urządzenia i sprzęt, których działanie powinno być niezależne od 

ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej, zadanie powinno uwzględniać specyfikę 

miejsca jego realizacji (miejscowość i jej okolicę, dostępną infrastrukturę, ewentualnie 

charakterystykę socjospołeczną), powinien być sprecyzowany czas na wykonanie zadania w tym 

etapy przygotowawczy i realizacyjny, ilość osób zaangażowanych w realizację zadania. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: mapa rejonu Wdzydz 

Kiszewskich, plan rejonu, przybory do wykonania szkicu. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: wytypowanie i wykonanie szkicu sytuacyjnego pięciu obiektów i 

uzasadnienie wyboru 

2. Na ocenę bardzo dobrą: wytypowanie i wykonanie szkicu sytuacyjnego czterech obiektów i 

uzasadnienie wyboru 

3. Na ocenę dobrą: wytypowanie i wykonanie szkicu sytuacyjnego trzech obiektów i 

uzasadnienie wyboru 

4. Na ocenę dostateczną: wytypowanie i wykonanie szkicu sytuacyjnego dwóch obiektów i 

uzasadnienie wyboru 

5. Na ocenę niedostateczną: błędne wytypowanie i niestaranne wykonanie szkicu sytuacyjnego 

obiektów, braki uzasadnienia wyboru  

 

2. Symulacja działań zespołu zarządzania kryzysowego w hipotetycznej sytuacji kryzysowej firmy, 

gminy, powiatu w warunkach pożaru, powodzi lub innej klęski żywiołowej. 

 

1. Etap przygotowawczy: wyznaczenie zespołu zarządzania kryzysowego firmy, gminy, powiatu 

w składzie – szef zespołu 1 osoba, logistyk zespołu 1-2 osoby, psycholog wsparcia 

kryzysowego 1 osoba. Ustalenie obiektu działań zespołu zarządzania kryzysowego (firma, 
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gmina, powiat) oraz rodzaju sytuacji kryzysowej. Zapoznanie się z zadaniami w/w osób w 

ramach zespołów zarządzania kryzysowego w określonej sytuacji kryzysowej 

2. Etap realizacyjny: ogłoszenie sytuacji kryzysowej w firmie, gminie, powiecie, działanie zespołu 

zarządzania kryzysowego w hipotetycznej sytuacji kryzysowej 

3. Przedmiot: „Logistyka w sytuacjach kryzysowych” realizowany na wszystkich specjalnościach i 

we wszystkich grupach 

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: opracowanie działań zespołu zarządzania kryzysowego w 

hipotetycznej sytuacji kryzysowej firmy, gminy, powiatu w warunkach pożaru lub innej klęski 

żywiołowej, wykorzystanie stosownych dokumentów z pracy E. Nowaka, Zarządzanie logistyką w 

sytuacjach kryzysowych, 2009, wykorzystanie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 02.10.2013 r. (Dz. 

U. nr 1166 z 2013 r. odnośnie opracowania mapy ryzyka i zagrożeń oraz siatki bezpieczeństwa. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: plansze, tablice poglądowe, 

tablety – odnośnie zadań do wykonania przez ćwiczebny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

oznaczenie osób funkcyjnych w Zespole Zarządzania Kryzysowego, rejonu ćwiczeń, dróg dojazdu, 

ewakuacji itp. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: perfekcyjna realizacja zadań praktycznych, wykraczająca poza zadania 

grupowe / indywidualne wskazane przez szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

wyróżniające się aktywne uczestnictwo w zajęciach, wiedza na temat zarządzania 

logistycznego w sytuacjach kryzysowych wykraczająca poza standardy, wykazanie się 

wyróżniającym poziomem znajomości problematyki zajęć, doskonała znajomość pragmatyki 

działania na swoim stanowisku w ramach zespołu zarządzania kryzysowego 

2. Na ocenę bardzo dobrą: bardzo dobra realizacja zadań praktycznych wskazanych przez szefa 

zespołu zarządzania kryzysowego, wyróżniające się aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

bardzo dobra wiedza na temat zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych, 

wykazanie się wyróżniającym poziomem znajomości problematyki zajęć praktycznych, dobra 

znajomość pragmatyki działania na swoim stanowisku w ramach zespołu zarządzania 

kryzysowego, zdolność do zwięzłego referowania podczas sytuacji kryzysowej 

3. Na ocenę dobrą: dobra wiedza na temat zarządzania logistycznego w sytuacjach 

kryzysowych, wykazanie się dobrym poziomem znajomości problematyki zajęć praktycznych, 

dobra znajomość pragmatyki działania na swoim stanowisku w ramach zespołu zarządzania 

kryzysowego, umiejętność wykonania podstawowych dokumentów zespołu zarządzania 

kryzysowego na poziomie dobrym, umiejętność zwięzłego referowania w sytuacji kryzysowej 

4. Na ocenę dostateczną: dostateczna wiedza na temat zarządzania logistycznego w sytuacjach 

kryzysowych, wykazanie się podstawowym poziomem znajomości problematyki zajęć 

praktycznych, podstawowa znajomość pragmatyki działania na swoim stanowisku w ramach 

zespołu zarządzania kryzysowego, umiejętność wykonania podstawowych dokumentów 

zespołu zarządzania kryzysowego 

 

3. Realizacja poprzez badanie w terenie za pomocą wywiadu bezpośredniego z użyciem 

kwestionariusza ankiety, zaproponowanego tematu badawczego związanego z kierunkiem i 

specjalnością studiów. 

 

1. Etap przygotowawczy: student zgłasza propozycję tematu komisji przeprowadzającej 

egzamin, a po akceptacji wstępnych założeń badawczych (celu badawczego, problemów 

badawczych, hipotezy) przystępuje do realizacji zadania. Czas realizacji – 2 h 
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2. Etap realizacyjny: przygotowanie przez studenta kwestionariusza ankiety (opracowanie 

wstępu, metryczki, pytań adekwatnych do zaproponowanego tematu), a następnie 

przeprowadzenie w terenie badania na wybranej, odpowiedniej grupie docelowej (np. w 

miejscowości, w której odbywa się egzamin praktyczny, wśród studentów itp.). Czas na 

realizację zadania 5-6 h. Po przeprowadzeniu wywiadów bezpośrednich z użyciem 

samodzielnie opracowanego narzędzia badawczego student przygotowuje raport z badań w 

formie wyników zbiorczych oraz indywidualnie sformułowanych wniosków i tenże raport 

prezentuje przed komisją egzaminacyjną (np. w formie prezentacji multimedialnej). Czas na 

realizację zadania 4 h. Osoby zaangażowane w realizację zadania: student, oceniająca go 

komisja egzaminacyjna, respondenci objęci badaniem 

3. Przedmiot: „Metodologia badań naukowych” realizowana na wszystkich specjalnościach i we 

wszystkich grupach. 

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: zasadnym byłoby rozłożenie realizacji zadania na dwa dni – 

pierwszego dnia etap przygotowawczy i realizacyjny, drugiego dnia – podsumowanie i prezentacja. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: sprzęt multimedialny 

pozwalający przedstawić wyniki badań za pomocą prezentacji multimedialnej, papier. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: wzorowo opracowane założenia badawcze – precyzyjnie sformułowany 

temat – adekwatny do kierunku studiów i specjalności (oryginalny, nowatorski), właściwie 

zdefiniowane cele badawcze, problemy, badawcze, hipoteza. Poprawnie i na najwyższym 

poziomie opracowany, kompletny kwestionariusz ankiety (wstęp, metryczka, pytania) oraz 

ciekawa, nowatorska formuła prezentacji wyników i wiele interesujących, własnych 

wniosków z badań 

2. Na ocenę bardzo dobrą: bardzo dobrze opracowane założenia badawcze – precyzyjnie 

sformułowany temat – adekwatny do kierunku studiów i specjalności (oryginalny, 

nowatorski), właściwie zdefiniowane cele badawcze, problemy badawcze, hipoteza. 

Poprawnie opracowany i kompletny kwestionariusz ankiety (wstęp, metryczka, pytania) oraz 

ciekawa formuła prezentacji wyników i wniosków z badań 

3. Na ocenę dobrą: założenia badawcze opracowane na poziomie dobrym – niezbyt precyzyjnie 

sformułowany temat badawczy, dobrze zdefiniowane cele badawcze, problemy badawcze, 

hipoteza. Poprawnie opracowany i kompletny kwestionariusz ankiety (wstęp, metryczka, 

pytania) oraz prezentacja wyników i wniosków z badań na poziomie oceny dobrej 

4. Na ocenę dostateczną: wadliwie opracowane założenia badawcze – nieprecyzyjnie 

sformułowany temat, niewłaściwie lub błędnie zdefiniowane cele badawcze, problemy 

badawcze, hipoteza. Niekompletny kwestionariusz ankiety lub też zawierający rażące błędy, 

mało interesująca formuła prezentacji wyników, niewiele własnych wniosków z badań. 

5. Na ocenę niedostateczną: błędnie opracowane założenia badawcze, nieprecyzyjnie 

sformułowany temat, niewłaściwie lub błędnie zdefiniowane cele badawcze, problemy 

badawcze, hipoteza. Niekompletny kwestionariusz ankiety lub też zawierający rażące błędy 

(np. pytania nieadekwatne do badanego zjawiska, pytania nie wyczerpujące tematu, za mała 

ilość pytań, by osiągnąć postawione cele lub zweryfikować hipotezę), prezentacja wyników 

badań na poziomie oceny niedostatecznej, brak własnych wniosków z badań 
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4. Przeprowadzenie 45-minutowych warsztatów na temat pracy zdalnej w XXI wieku (e-pracy) i 

minimum trzech wywiadów z pracodawcami regionu na ten temat. 

 

1. Etap przygotowawczy: student zbiera informację, korzystając z dostępu do Internetu i zgłębia 

wiedzę na temat pracy zdalnej (e-pracy), czyli pracy wykonywanej poza tradycyjnym 

miejscem pracy (np. w domu, mobilnie z innego miejsca w Polsce lub na świecie) przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, przygotowuje 

treść swojego wystąpienia, prezentację multimedialną, materiały pomocnicze do 

przeprowadzenia warsztatów, zagadnienia, które należy uwzględnić: czym jest praca zdalna 

(e-praca)?, należy dotrzeć do wyników badań na temat pracy zdalnej w Polsce i na świecie – 

jaki ogół zatrudnionych pracuje w takim systemie?, jak dane dotyczące takiej formy 

zatrudnienia zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat?, należy wymienić i opisać korzyści dla 

pracownika wynikające z wykonywania pracy w systemie zdalnym, należy przedstawić (na 

przykładzie osoby dojeżdżającej do pracy każdego dnia 25 km w obie strony w systemie pracy 

8-godzinnej, wykonywanej od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem weekendów, dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz dni przeznaczonych na urlop wypoczynkowy) obliczenia 

ukazujące realną oszczędność czasu oraz kosztów, związanych z dojazdami do pracy w ciągu 

roku, należy wymienić i opisać zagrożenia dla pracownika wynikające z pracy zdalnej, należy 

wymienić i opisać korzyści dla pracodawcy, należy ustalić profil kompetencyjny e-pracownika 

– jakie powinien wyznawać wartości w pracy?, jakie cechy (wartości) mogą mu utrudniać 

pracę w warunkach zdalnych, czas realizacji 4 h 

2. Etap realizacyjny: wywiady z pracodawcami, student jest zobowiązany przeprowadzić 

minimum trzy wywiady w miejscowych zakładach pracy (firmach, instytucjach administracji 

publicznej) z dyrektorami, kierownikami, władzami tychże instytucji na temat pracy zdalnej, 

trzeba wcześniej umówić się na takie spotkania, student samodzielnie opracowuje 

kwestionariusz wywiadu, który pomoże mu ustalić, jak dany pracodawca postrzega pracę w 

takim systemie?, ile osób przez niego zatrudnionych pracuje zdalnie?, jakie dzięki temu 

osiąga korzyści?, jakie zauważa wady pracy zdalnej lub dlaczego nigdy nie zdecydowałby się 

na taką realizację obowiązków służbowych przez niektórych pracowników, podczas 

warsztatów student jest zobowiązany przedstawić dokładne dane firm, w których 

przeprowadzał wywiady, dane osób, z którymi rozmawiał, ich stanowiska, kontakty, czas 

realizacji 3 h 

3. Etap realizacyjny i podsumowujący: przeprowadzenie warsztatów na temat pracy zdalnej 

wraz z omówieniem wyników swoich obserwacji w badanych zakładach pracy, na warsztaty 

można zaprosić studentów, którzy wystąpią w roli słuchaczy, uczestnikami warsztatów mogą 

być także wybrani pracodawcy lub pracownicy firm objętych badaniem, czas 45 minut 

4. Przedmiot: „Zajęcia warsztatowe – samoświadomość: projektowanie kariery zawodowej” 

realizowany na wszystkich specjalnościach i we wszystkich grupach 

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: zasadnym byłoby rozłożenie realizacji zadania na dwa dni – 

pierwszego dnia etap przygotowawczy (i ewentualnie wywiady lub ich część), natomiast drugiego 

dnia – przeprowadzenie warsztatów. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne: sprzęt multimedialny pozwalający przeprowadzić warsztaty 

przy pomocy prezentacji multimedialnej, dostęp do Internetu, papier, możliwość kserowania. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 
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1. Na ocenę celującą: nowatorska formuła organizacji warsztatów, ciekawe, oryginalne wnioski, 

samodzielne myślenie, atrakcyjne materiały dodatkowe, pomoce dydaktyczne. Student 

przeprowadził więcej niż trzy wywiady z pracodawcami i odpowiednio zaprezentował wnioski 

z tychże badań. Przedstawił interesującą prezentację multimedialną, będącą tylko wsparciem 

jego wypowiedzi. Frekwencja zaproszonych gości w warsztatach będzie wysoka 

2. Na ocenę bardzo dobrą: student przeprowadził warsztaty w sposób ciekawy, zaprezentował 

oryginalne wnioski, charakteryzowało go samodzielne myślenie, zaprezentował atrakcyjne 

materiały dodatkowe i pomoce dydaktyczne. Przeprowadził minimum trzy wywiady z 

pracodawcami i odpowiednio zaprezentował wnioski z badań. Przedstawił interesującą 

prezentację multimedialną, będącą tylko wsparciem jego wypowiedzi podczas prowadzenia 

warsztatów 

3. Na ocenę dobrą: organizacja warsztatu na poziomie oceny dobrej, student zaprezentował 

dobrej jakości materiały dodatkowe, przedstawił ciekawą prezentację multimedialną oraz 

wnioski. 

4. Na ocenę dostateczną: mało atrakcyjna formuła zajęć, bez materiałów dodatkowych i 

pomocy dydaktycznych, niska frekwencja zaproszonych uczestników, odtwórcza prezentacja 

multimedialna zawierająca mnóstwo tekstu, nie będąca tylko wsparciem studenta, mało 

atrakcyjne wnioski. Student przeprowadził mniej niż trzy wywiady z pracodawcami. 

5. Na ocenę niedostateczną: student nie przeprowadził żadnego wywiadu w zakładzie pracy, 

przedstawione przez niego wnioski nic nie wniosły do badanego tematu, brak prezentacji 

multimedialnej lub jej bardzo niska wartość merytoryczna. 

Osoby zaangażowane w realizację zadania: student, oceniająca go komisja egzaminacyjna oraz 

pracodawcy regionu objęci badaniem.  

 

5. Przygotowanie i przeprowadzenie happeningu w sprawie projektu studenckiej inicjatywy 

obywatelskiej, polegającego na zbieraniu podpisów poparcia pod proponowanym projektem 

zmian dotyczących systemu politycznego państwa polskiego 

 

1. Etap przygotowawczy: utworzenie grupy 5-8 osobowej, ustalenie tematu happeningu – 

„burza mózgów” w zespole, wybór najciekawszej propozycji inicjatywy obywatelskiej, 

tematycznie powiązanej z systemem państwa polskiego, określenie formy organizacyjnej 

(partia polityczna, ruch społeczny, stowarzyszenie itp.), wyłonienie władz w ramach grupy, 

przygotowanie planu działania w ramach projektu, wybrany „przewodniczący” przy wsparciu 

członków zespołu prezentuje propozycję tematu happeningu, nakreśla jego wstępne ramy 

organizacyjne i przebieg, egzaminator akceptuje je bądź zgłasza swoje uwagi, zastrzeżenia, 

koryguje plan pracy, sugeruje rozwiązania, które mogą wpłynąć na lepszy wynik pracy 

zespołu – czas realizacji 2 h 

2. Etap przygotowawczy praktyczny: przygotowanie happeningu zgodnie z wybranym i 

zaakceptowanym tematem, zaprojektowanie ulotek, plakatów, billboardów, banerów, 

koszulek lub innych materiałów (np. list poparcia), „przebrań” / strojów potrzebnych do 

przeprowadzenia happeningu, przygotowanie się do rozmów z osobami, których trzeba 

zainteresować projektem i przekonać do złożenia podpisu poparcia pod nim, przygotowanie 

argumentów za projektem, co będzie wymagało zgłębienia wiedzy w tym obszarze 

3. Etap realizacyjny: grupa wyrusza w teren, by szukać poparcia dla swojej inicjatywy, 

dysponując tym wszystkim, co uprzednio przygotowała, jak również takim zasobem wiedzy, 
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jaki nabyła, by zyskać poparcie jak najszerszego grona mieszkańców miejscowości, w której 

będzie odbywał się egzamin. Ilość zdobytych głosów poparcia będzie miało wpływ na ocenę 

końcową, w tym etapie także uczestniczy egzaminator, obecny podczas pracy w terenie, 

koordynujący pracę grupy i obserwujący jej pracę, przeprowadzenie happeningu, rozmowy 

bezpośrednie, zbieranie głosów poparcia, czas realizacji ok. 5 h 

4. Podsumowanie: przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonego projektu, podzielenie się 

doświadczeniami i opiniami, przedstawienie list poparcia z podpisami osób, jakie zdołano 

przekonać do swojej inicjatywy, zaprezentowanie przygotowanych na potrzeby zajęć 

pomocy, gadżetów, materiałów dodatkowych, czas realizacji ok. 2 h 

5. Przedmiot: „Współczesne systemy polityczne” realizowany na wszystkich specjalnościach i 

we wszystkich grupach 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

Zadania podlegające ocenie: 1) określenie „profilu” grupy projektowej i dobór tematu happeningu; 2) 

budowa struktury wewnętrznej (wybór władz i podział zadań); 3) przygotowania do happeningu 

(przygotowanie zestawu materiałów pomocniczych, przygotowanie merytoryczne); 4) 

przeprowadzenie happeningu; 5) liczba zdobytych głosów poparcia; 6) sposób przygotowania 

sprawozdania z realizacji zadania. 

Każde w/w zadanie podlega punktacji w skali 1-4. W przypadku oceny liczby zdobytych głosów 

punktacja wygląda następująco: 10 głosów – 1 pkt, 20 głosów – 2 pkt, 30 głosów – 3 pkt, 40 głosów i 

więcej – 4 pkt 

1. Na ocenę celującą – 24 pkt 

2. Na ocenę bardzo dobrą – 20-23 pkt 

3. Na ocenę dobrą – 15-19 pkt 

4. Na ocenę dostateczną – 8-14 pkt 

Osoby zaangażowane w realizację zadania: student, oceniająca go komisja egzaminacyjna, 

respondenci objęci badaniem.  

 

6. Przygotowanie projektu strategii minimalizowania psychologicznych skutków działań 

terrorystycznych dla wybranej miejscowości, uwzględniającego poszczególne fazy oraz 

poziomy oddziaływań.  

Fazy  Czynniki 

Jednostki i grupy 

dotknięte 

wydarzeniem 

Sprawcy i użyte 

środki (broń, taktyka 

itd.) 

Środowisko fizyczne  

i społeczne 

Przed wydarzeniem Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

(np. magazynowanie 

szczepionek, 

antybiotyków, 

szkolenie personelu 

medycznego 

 i ratowniczego) 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna:  

(np. opracowanie 

Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 

Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 
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i wdrożenie 

programów 

psychologicznej 

pierwszej pomocy, 

zidentyfikowanie grup 

szczególnie 

zagrożonych) 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa:  

(np. zbudowanie map 

populacji, 

potencjalnych celów 

ataków oraz zasobów 

społecznych) 

W czasie wydarzenia Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 

Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 

Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 

Po wydarzeniu Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 

Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 

Płaszczyzna 

biologiczno-fizyczna: 

 

Płaszczyzna 

psychologiczna: 

 

Płaszczyzna 

społeczno-kulturowa: 

Pożądane rezultaty    

 

1. Etap przygotowawczy: zebranie informacji na temat dostępnej infrastruktury społecznej, 

technicznej oraz transportowej. Diagnoza z punktu widzenia interwencji cech społeczności 

lokalnej. Opracowanie metod identyfikowania osób i grup szczególnie narażonych na 

zaburzenia psychiczne w konsekwencji działań terrorystycznych. Czas: 2 h 

2. Etap realizacyjny: zaprojektowanie strategii minimalizowania psychologicznych skutków 

terroryzmu (na podstawie zebranych informacji dotyczących dostępnej infrastruktury, cech 

oraz potencjalnych potrzeb społeczności lokalnej) z uwzględnieniem działań dotyczących: a) 

jednostek i grup dotkniętych wydarzeniem, b) sprawców i użytych środków, c) środowiska 

fizycznego i społecznego. Czas na prezentację: 30 minut 

3. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania: 3 

4. Przedmiot: „Psychologia terroryzmu” realizowany na specjalności „Bezpieczeństwo 

antyterrorystyczne”  

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: Opracowana strategia minimalizowania psychologicznych 

skutków terroryzmu powinna opierać się na wiedzy o dostępnej infrastrukturze, wiedzy o 

społeczności (istotnych z punktu widzenia interwencji cech społeczności lokalnej np. grup 

szczególnego ryzyka, społecznej percepcji zagrożeń i potrzeb jego ograniczania, czynników ochrony i 

ryzyka o charakterze biologicznym, psychologicznym i społecznym) oraz porównaniu potencjalnych 

potrzeb społeczności w razie kryzysu z dostępnymi lokalnie zasobami (szpitalami, placówkami 
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pomocy psychologicznej). Projekt strategii, ze względu na konieczność oddziaływania na wiele 

podmiotów jednocześnie, powinien również uwzględniać specyfikę poszczególnych typów 

podmiotów (audytoria, ofiary bezpośrednie i pośrednie, terroryści) – ich wiek, płeć, by dostosować 

do niej działania. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: komputer, drukarka, 

projektor, ekran. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: wykonanie zadania praktycznego wykazując się wiedzą i umiejętnościami 

znacznie wykraczającymi poza treści przekazywane podczas zajęć, biegłe posługiwanie się 

zdobytą wiedzą z zakresu psychologii terroryzmu w rozwiązywaniu złożonych problemów 

praktycznych, umiejętność przewidywania, identyfikowania i oceniania psychologicznych 

konsekwencji zagrożeń bezpieczeństwa, wykazywanie się bardzo wysokim poziomem 

aktywności oraz samodzielności podczas wykonywania zadania praktycznego, wykazywanie 

się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów praktycznych, wykazywanie umiejętności 

pracy w zespole 

2. Na ocenę bardzo dobrą: wykonanie zadania praktycznego wykazując się bardzo wysokim 

poziomem wiedzy i umiejętnościami nabytymi w trakcie zajęć, sprawne posługiwanie się 

zdobytą wiedzą z zakresu psychologii terroryzmu w rozwiązywaniu problemów praktycznych, 

umiejętność przewidywania, identyfikowania i oceniania psychologicznych konsekwencji 

zagrożeń bezpieczeństwa, wykazywanie się bardzo wysokim poziomem aktywności i 

samodzielności w rozwiązywaniu problemów przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy 

teoretycznej i umiejętności w praktycznym działaniu, wykazanie się umiejętnością pracy w 

zespole 

3. Na ocenę dobrą: wykonanie zadania praktycznego przy wykazaniu się wysokim poziomem 

wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć, poprawne wykorzystywanie zdobytych 

wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu większości problemów praktycznych, 

umiejętność identyfikowania i oceniania głównych psychologicznych konsekwencji zagrożeń 

bezpieczeństwa, wykazanie się wysokim poziomem aktywności i samodzielności w 

rozwiązywaniu problemów przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności w 

praktycznym działaniu, wykazanie się umiejętnością pracy w zespole 

4. Na ocenę dostateczną: wykonanie zadania praktycznego wykazując się przy tym 

dostatecznym poziomem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć, wykazanie się 

znajomością prostych, schematycznych zależności między posiadaną wiedzą a jej 

praktycznym zastosowaniem przy braku umiejętności wykorzystania tego w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych, umiejętność identyfikacji głównych psychologicznych 

konsekwencji zagrożeń bezpieczeństwa, wykazanie się dostatecznym poziomem aktywności i 

samodzielności w rozwiązywaniu problemów przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy 

teoretycznej i umiejętności w praktycznym działaniu, wykazanie się umiejętnością pracy w 

zespole 

5. Na ocenę niedostateczną: brak wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu nauczania w 

stopniu umożliwiającym wykonanie zadania praktycznego, brak umiejętności wykorzystania 

wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu problemów praktycznych, brak umiejętności 

identyfikowania głównych psychologicznych konsekwencji zagrożeń bezpieczeństwa, 

niewykazanie się dostateczną aktywnością i samodzielnością w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych, brak umiejętności pracy w zespole 
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7. Prezentacja wariantów ochrony VIP-a w trakcie jego przebywania w rejonie zagrożenia 

atakiem terrorystycznym na terenie ośrodka we Wdzydzach z wykorzystaniem różnorodnych 

pierścieni ochronnych, szyków ochronnych i kawalkady pojazdów 

 

1. Etap przygotowawczy: 30 minut 

2. Etap realizacyjny: 30 minut 

3. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania: 7-10 

4. Przedmiot „Terroryzm międzynarodowy” realizowany na specjalności „Bezpieczeństwo 

antyterrorystyczne”  

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: jako miejsce zagrożenia atakiem terrorystycznym 

wykorzystać teren ośrodka we Wdzydzach, wybrany budynek ośrodka i drogi dojazdowe, pokaz 

powinien rozpocząć się od wykonania kawalkady i zakończyć kawalkad, pokaz powinien zawierać 

symulację trzech rodzajów ataków na VIP-a. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne: trzy samochody, domek campingowy, stołówka w ośrodku 

we Wdzydzach 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: wykonanie zadania praktycznego przy wykazaniu się wiedzą i 

umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza treści przekazywane w trakcie zajęć, biegłe 

posługiwanie się zdobytą wiedzą z zakresu ochrony VIP-a w rozwiązywaniu złożonych 

problemów praktycznych, umiejętność przewidywania, identyfikowania i oceny zagrożenia 

bezpieczeństwa, wykazanie się bardzo wysokim poziomem aktywności oraz samodzielności 

podczas wykonywania zadania praktycznego, wykazywanie się kreatywnością w 

rozwiązywaniu problemów praktycznych, wykazanie się umiejętnością pracy w zespole 

2. Na ocenę bardzo dobrą: wykonanie zadania praktycznego przy wykazaniu się wysokim 

poziomem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć, sprawne posługiwanie się zdobytą 

wiedzą z zakresu terroryzmu międzynarodowego w rozwiązywaniu problemów praktycznych, 

umiejętność przewidywania, identyfikowania i oceniania zagrożenia bezpieczeństwa z 

perspektywy ataków terrorystycznych, wykazanie się wysokim poziomem aktywności i 

samodzielności w rozwiązywaniu problemów przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy 

teoretycznej i umiejętności w praktycznym działaniu, wykazanie się umiejętnością pracy w 

zespole 

3. Na ocenę dobrą: wykonanie zadania praktycznego przy wykazaniu się wysokim poziomem 

wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć, poprawne wykorzystanie zdobytych 

wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu większości problemów praktycznych, 

umiejętność identyfikowania i oceniania większości zagrożeń związanych z terroryzmem 

międzynarodowym, wykazanie się wysokim poziomem aktywności i samodzielności w 

rozwiązywaniu problemów, wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności w 

praktycznym działaniu, wykazanie się umiejętnością pracy w zespole 

4. Na ocenę dostateczną: wykonanie zadania praktycznego przy wykazaniu się dostatecznym 

poziomie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie zajęć, wykazanie się znajomością 

prostych, schematycznych zależności między posiadaną wiedzą a jej praktycznym 

zastosowaniem przy jednoczesnym braku umiejętności wykorzystania jej w rozwiązywaniu 

problemów praktycznych, umiejętność identyfikowania głównych zagrożeń bezpieczeństwa 

w związku z możliwością wystąpienia ataków terrorystycznych, wykazanie się dostatecznym 
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poziomem aktywności i samodzielności w rozwiązywaniu problemów przy wykorzystaniu 

zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności w praktycznym działaniu, wykazanie się 

umiejętnością pracy w zespole 

5. Na ocenę niedostateczną: brak wiadomości i umiejętności w stopniu uniemożliwiającym 

wykonanie zadania praktycznego, brak umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w 

rozwiązywaniu problemów praktycznych, brak umiejętności identyfikowania głównych 

psychologicznych konsekwencji zagrożeń bezpieczeństwa, niewykazanie się dostateczną 

aktywnością i samodzielnością w rozwiązywaniu problemów praktycznych, brak umiejętności 

pracy w zespole. 

 

8. Pokaz koordynacji działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego wg wymyślonego 

scenariusza z uwzględnieniem infrastruktury miejscowego ośrodka. 

 

1. Etap przygotowawczy – 15 minut. Przypomnienie teoretyczne zagadnień: koordynacja – 

zarządzanie, rodzaje i działania służb ratowniczych RP, specyfika ataków terrorystycznych. 

Działanie służb ratowniczych w przypadku ataków terrorystycznych (aspekty teoretyczne, 

analiza studium przypadków). Działanie gminnych i powiatowych zespołów zarządzania 

kryzysowego. 

2. Etap realizacyjny – 25 minut. Wyznaczenie obiektu / rejonu działań terrorystycznych. Analiza 

obiektu w aspekcie: ochrony, obrony, likwidacji skutków ataku terrorystycznego przez służby 

ratownicze. Wyznaczenie osób funkcyjnych w ramach zespołów zarządzania kryzysowego na 

szczeblu gminy / powiatu (szef grupy, koordynator działań służb ratowniczych – 1-2 osoby, 

logistycy zespołu zarządzania kryzysowego – 1-2 osoby, przedstawiciele służb ratowniczych 

RP biorących udział w likwidacji skutków ataku terrorystycznego – 5 osób w tym Państwowa 

Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, inne służby ratownicze. Hipotetyczny akt 

terrorystyczny w gminie / powiecie – atak terrorystów na szkołę podstawową, stację 

kolejową, punkt pobrania i uzdatniania wody, stację paliwową, zaporę wodną, szpital, linię 

energetyczną, sieć gazowniczą itp. 

3. Przedmiot: „Koordynacja działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego” – dla 

specjalności „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne”  

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: Studenci winni opanować metodykę podejmowania decyzji 

przez gminne oraz powiatowe zespoły reagowania kryzysowego w czasie operacji 

antyterrorystycznej. Określenie ogólnego zamiaru oraz wybór głównego celu działania. Wybór 

sposobu działania. Sposoby i formy wdrażania decyzji. Planowanie i organizowanie działań 

pojedynczych i zespołowych. Precyzowanie zadań, planowanie i organizowanie działań, planowanie i 

organizacja pracy sztabów kryzysowych w sytuacji zagrożenia skutkami uderzenia grup 

terrorystycznych. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: plansze, tablice poglądowe, 

filmy instruktażowe na tabletach, oznakowanie rejonów i miejsc działania grup terrorystycznych oraz 

działania służb ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki koordynacji w/w służb. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: perfekcyjny pokaz koordynacji działania pięciu służb ratowniczych na 

poziomie gminnego / powiatowego zespołów zarządzania kryzysowego 

2. Na ocenę bardzo dobrą: perfekcyjny pokaz koordynacji działania czterech służb ratowniczych 

na poziomie gminnego / powiatowego zespołów zarządzania kryzysowego 
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3. Na ocenę dobrą: prawidłowy pokaz koordynacji działania trzech służb ratowniczych na 

poziomie gminnego / powiatowego zespołów zarządzania kryzysowego 

4. Na ocenę dostateczną: prawidłowy pokaz koordynacji działania dwóch służb ratowniczych na 

poziomie gminnego / powiatowego zespołów zarządzania kryzysowego 

 

9. Przygotowanie planu ochrony osób, obiektów i mienia Ośrodka „Beaver” w Karsinie na 

wypadek ataku bombowego lub chemicznego 

 

1. Etap przygotowawczy: 45 minut 

2. Etap prezentacji: 20 minut 

3. Przedmiot: „Ochrona osób, obiektów i mienia przed atakami terrorystycznymi” realizowany 

na specjalności „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne”  

 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne: papier A4 – 5 szt., ołówek, kredki. 

 

10. Prezentacja wykorzystania systemów nawigacji w dotarciu do wyznaczonego miejsca. 

 

1. Czas na przygotowanie: 30 minut 

2. Czas na realizację (autoprezentację): 30 minut 

3. Przedmiot: „Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym” – przedmiot na specjalności 

„Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych” grupa BN 92 

Student pozostawiony w wyznaczonym miejscu i mając do dyspozycji telefon komórkowy z systemem 

nawigacji ma dotrzeć do wyznaczonego miejsca. Zadanie może być przeprowadzone indywidualnie 

albo w grupie. 

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: wyznaczenie miejsca startu (rozpoczęcia zadania) i miejsca 

dotarcia studenta (mety). 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania – telefon komórkowy z 

dostępem do Internetu. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: student powinien spełnić warunki otrzymania oceny bardzo dobrej 

wskazując na rozwiązania innowacyjne problemu oraz dotrzeć do wyznaczonego celu przed 

czasem 

2. Na ocenę bardzo dobrą: student powinien dotrzeć do wyznaczonego celu przed czasem 

3. Na ocenę dobrą: student powinien dotrzeć do wyznaczonego celu 

4. Na ocenę dostateczną: student ma problem z dotarciem do wyznaczonego miejsca, 

potrzebuje kontaktu z organizatorem zajęć w celu uzyskania wsparcia 

5. Na ocenę niedostateczną: student ma problem z dotarciem do wyznaczonego miejsca, 

pomimo kontaktu i wsparcia ze strony organizatora 

 

11. Opracowanie zakresu obowiązków, zadań, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku 

Kierownika Wydziału Koordynującego Pracę w Służbie Cywilnej w Urzędzie Wojewódzkim 
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1. Czas wykonania zadania: 45 minut 

2. Przedmiot: „Cywilna organizacja ochrony i obrony narodowej” realizowany na specjalności 

„Bezpieczeństwo publiczne”  

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: dane szczegółowe o zadaniach, odpowiedzialności i 

uprawnieniach są wyszczególnione w Ustawie z dn. 07.09.2001 r. Dz.U., poz. 1591 z późn. zm. Wzór 

do wypełnienia treścią z Ustawy w części dotyczącej stanowisk samorządowych należy skorzystać z 

Ustawy o samorządzie gminnym. Nazwisko i imię w zakresie obowiązków stanowiącym załącznik nr 2 

wpisać własne dane. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne: 5 kartek czystego papieru kserograficznego, długopis, 

ołówek, Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 07.09.2001 r. Dz. U. poz. 1591 z późn. zm. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: wzorowe opracowanie przez studenta zadania, wzorcowe przygotowanie 

zakresu obowiązków na poziomie oceny celującej (100%) 

2. Na ocenę bardzo dobrą: opracowanie zakresu obowiązków na poziomie oceny bardzo dobrej 

(90%) 

3. Na ocenę dobrą: opracowanie zakresu obowiązków na poziomie oceny dobrej (70-80%) 

4. Na ocenę dostateczną: opracowanie zakresu obowiązków na poziomie oceny dostatecznej 

(50-60%) 

5. Na ocenę niedostateczną: opracowanie zakresu obowiązków na poziomie oceny 

niedostatecznej (0-45%)  

 

12. Opracowanie szkicu serwerowni wraz z fizycznymi elementami zabezpieczenia informacji. 

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: a) wybranie pomieszczenia odpowiadającego wymogom 

serwerowni, b) uwzględnienie podstawowych czynników wpływających na fizyczne zabezpieczenie 

informacji (serwerowni), c) usytuowanie (naszkicowanie) poszczególnych elementów ochrony 

fizycznej informacji, d) wskazanie (zaznaczenie) newralgicznych elementów zabezpieczenia 

informacji, e) określenie zalet i wad wytypowanego pomieszczenia dla serwerowni, f) wskazanie 

najsilniejszych elementów ochrony informacji (serwerowni), g) określenie możliwości poprawy 

fizycznego zabezpieczenia informacji w wytypowanym pomieszczeniu dla serwerowni. 

1. Etap przygotowawczy: 45 minut. 

2. Etap realizacyjno-prezentacyjny: 30 minut 

3. Przedmiot: „Bezpieczeństwo informacyjne” realizowany na specjalności „Bezpieczeństwo 

publiczne”  

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne: materiały piśmienne, laptop. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: realizacja zadań a-g 

2. Na ocenę bardzo dobrą: realizacja zadań a-f 

3. Na ocenę dobrą: realizacja zadań a-e 

4. Na ocenę dostateczną: realizacja zadań a-d 

5. Na ocenę niedostateczną: błędnie realizowane zadania, bądź ich wykonanie nie mieszczące 

się w w/w kryteriach ocen 
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13. W wybranym przez studenta miejscu (obiekcie, stołówce, pomieszczeniach sypialnych lub 

innych zabudowaniach) terroryści podłożyli materiał wybuchowy. Student w roli dowódcy 

akcji antyterrorystycznej stawia zadania podwładnym – sztabowi. 

 

1. Etap przygotowawczy: zapoznanie się ze specyfiką miejsca realizacji zadania, miejscowością i 

jej okolicą, dostępną infrastrukturą, obiektami i budowlami technicznymi, ewentualnie 

skompletowanie sztabu (dobranie studentów występujących jako osoby funkcyjne w sztabie), 

przygotowanie procedur postępowania: czas 2 godziny 

2. Etap realizacyjny: wykonanie szkicu działania, postawienie zadań na podstawie 

przygotowanych procedur działania, postawienie zadań podwładnym: czas 45 minut 

3. Przedmioty: „Antyterroryzm” – przedmiot na specjalnościach „Bezpieczeństwo publiczne”, 

„Bezpieczeństwo publiczne – specjalizacja policyjna”, „Zarządzanie w sytuacjach 

kryzysowych”  

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: wytypowanie ewentualnych obiektów, budynków, 

infrastruktury, mogących być wykorzystanymi do wykonania zadania. Zadanie powinno 

uwzględniać specyfikę miejsca jego realizacji (miejscowość i jej okolicę, dostępną infrastrukturę, 

ewentualnie charakterystykę socjospołeczną). Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania 

(osoby funkcyjne w sztabie kryzysowym) określa student. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: mapa rejonu Wdzydz 

Kiszewskich, plan rejonu, przybory do wykonania szkicu. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: wykonanie planu sytuacyjnego, wzorowe stawianie zadań podwładnym, 

umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych 

2. Na ocenę bardzo dobrą: wykonanie planu działania, bardzo dobre stawianie zadań 

podwładnym (sztabowi) 

3. Na ocenę dobrą: wykonanie planu działania, dobre stawianie zadań podwładnym (sztabowi) 

4. Na ocenę dostateczną: wykonanie planu działania, dostateczna umiejętność przekazu zadań 

podwładnym (sztabowi) 

5. Na ocenę niedostateczną: niestaranne wykonanie planu działania, pobieżne postawienie 

zadań podwładnym (sztabowi) 

 

14. Wskazanie spośród podanych zdań twierdzeń świadczących o asertywności. 

 

1. Etap przygotowawczy – analiza pytań: 20 minut 

2. Etap realizacyjny: 10 minut 

3. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania: 1 

4. Przedmiot: „Psychologia emocji” realizowany na specjalnościach „Bezpieczeństwo publiczne” 

oraz „Bezpieczeństwo publiczne – specjalizacja policyjna”  

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: zestaw twierdzeń (do 

analizy dla studenta), zestaw twierdzeń (z podziałem na twierdzenia asertywne i nieasertywne) dla 

osoby sprawdzającej. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 
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1. Na ocenę celującą: 100% prawidłowego przyporządkowania poszczególnych pozycji 

2. Na ocenę bardzo dobrą: 80-99% prawidłowego przyporządkowania poszczególnych pozycji. 

3. Na ocenę dobrą: 60-79% prawidłowego przyporządkowania poszczególnych pozycji 

4. Na ocenę dostateczną: 50-59% prawidłowego przyporządkowania poszczególnych pozycji 

5. Na ocenę niedostateczną: poniżej 50% prawidłowego przyporządkowania poszczególnych 

pozycji. 

 

 

15. Dwie osoby formułują dowolny problem negocjacyjny. Następnie proponują techniki 

przydatne w rozwiązaniu problemu. Jeden z dyplomantów proponuje strategie zaliczane do 

negocjacji miękkich, natomiast drugi – twardych. Dyplomanci wskazują możliwe do 

popełnienia błędy negocjacyjne. 

 

1. Etap przygotowawczy: 20 minut 

2. Etap realizacyjny: 20 minut 

3. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania: 2 

4. Przedmiot: „Psychologia konfliktu i sztuka negocjacji” realizowany na specjalnościach 

„Bezpieczeństwo publiczne” oraz „Bezpieczeństwo publiczne – specjalizacja policyjna”  

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: materiały biurowe (kartki, 

długopisy). 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: sformułowanie dowolnego problemu negocjacyjnego, zaproponowanie 

technik przydatnych w rozwiązaniu problemu, propozycja strategii zaliczanych do negocjacji 

miękkich i twardych, wskazanie możliwych do popełnienia błędów negocjacyjnych 

2. Na ocenę bardzo dobrą: sformułowanie dowolnego problemu negocjacyjnego, 

zaproponowanie technik przydatnych w rozwiązaniu problemu, propozycja strategii 

zaliczanych do negocjacji miękkich lub twardych, wskazanie możliwych do popełnienia 

błędów negocjacyjnych 

3. Na ocenę dobrą: sformułowanie dowolnego problemu negocjacyjnego, zaproponowanie 

technik przydatnych w rozwiązaniu problemu, wskazanie możliwych do popełnienia błędów 

negocjacyjnych 

4. Na ocenę dostateczną: sformułowanie dowolnego problemu negocjacyjnego, 

zaproponowanie technik przydatnych w rozwiązaniu problemu 

5. Na ocenę niedostateczną: brak umiejętności sformułowania dowolnego problemu 

negocjacyjnego oraz zaproponowania technik przydatnych w rozwiązaniu problemu 

 

16. Przeprowadzenie w roli instruktora zajęć w punkcie nauczania na temat „Zasad 

bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną”. 

 

1. Etap przygotowawczy: przygotowanie się do przeprowadzenia zajęć w roli instruktora w 

punkcie nauczania na temat „Zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią palną”. 

Wykonanie planu pracy instruktora (według załącznika nr 1): czas 2 godziny 

2. Etap realizacyjny: przeprowadzenie zajęć na temat „Zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu 

się bronią palną”: czas 30 minut 
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3. Przedmiot: „Zasady użycia broni palnej” – przedmiot na specjalności „Bezpieczeństwo 

publiczne – specjalizacja policyjna”  

Wskazówki organizacyjno-metodyczne: wykonanie planu pracy instruktora według załącznika nr 1. 

Miejsce i formę przeprowadzenia zajęć określa student. Komisja zatwierdza wybór miejsca i formy 

zajęć. 

Zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do realizacji zadania: atrapa pistoletu – broni 

palnej, ewentualnie broń szkolna, pistolet gumowy „beretta”, kabura na pistolet, pas, tarcza 

strzelnicza, przybory do wykonania planu pracy instruktora, 2-3 osoby w charakterze uczestników 

szkolenia. 

Kryteria oceny wykonania zadania: 

1. Na ocenę celującą: wzorowe wykonanie planu pracy instruktora, przeprowadzenie zajęć, 

dokładne omówienie 9 zasad bezpiecznego posługiwania się bronią 

2. Na ocenę bardzo dobrą: bardzo dobre wykonanie planu pracy instruktora i przeprowadzenie 

zajęć, szczegółowe omówienie 8 zasad bezpiecznego posługiwania się bronią 

3. Na ocenę dobrą: dobre wykonanie planu pracy instruktora i przeprowadzenie zajęć, 

szczegółowe omówienie 7 zasad bezpiecznego posługiwania się bronią 

4. Na ocenę dostateczną: dobre wykonanie planu pracy instruktora i przeprowadzenie zajęć, 

omówienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią 

5. Na ocenę niedostateczną: niedbałe wykonanie planu pracy instruktora oraz przeprowadzenie 

zajęć, pobieżne omówienie zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. 

 

   

 

 

 

 


