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1. Podobieństwa i różnice między psychotechniką i socjotechniką.    

2. Co to znaczy: "wywieranie wpływu"?  

3. Na czym polega, jak się przejawia wywieranie nacisku na innych?  

4. Wyjaśnij różnicę między wpływem społecznym a władzą.   

5. Co to znaczy, że wpływ jest pokonywaniem oporu?  

6. Na czym polega opór środowiska społecznego wobec działania danego podmiotu? Jaka 

jest skala możliwego oporu?  

7. Uzasadnij pogląd, że określenie “bierny opór” odnoszone do przewrotnych sposobów 

uniku oraz do defensywnych i obstrukcyjnych form sprzeciwu jest niezupełnie 

adekwatne.   

8. Na czym polega “szwejkowska” metoda oporu człowieka słabszego w opresji? Na czym 

polega jej przewrotność i skuteczność?   

9. Na czym polega obywatelskie nieposłuszeństwo?  

10. Określ istotę (intencje i funkcje społeczne) oporu społecznego. Czym różni się opór 

żywiołowy od zorganizowanego? W jakich okolicznościach powstaje to zjawisko, kto i w 

jakich celach posługuje się taką metodą walki?  

11. Wyjaśnij – na przykładach – istotę sterowania. Na czym polega specyfika sterowania 

społecznego?  

12. Co to jest inżynieria społeczna? Różnica między inżynierią totalną a cząstkową. Na czym 

polega niebezpieczeństwo związane z ambicjami inżynierii społecznej?  

13. Wyjaśnij różnicę między sterowaniem informacyjnym i energetycznym – między 

oddziaływaniem na sytuację społeczną i warunki egzystencji partnerów a 

oddziaływaniem na ludzką świadomość.   

14. Różnica i związek między autorytetem a władzą.  

15. Różnica między kierowaniem (sterowaniem) zewnętrznym i wewnętrznym.  

16. Istota i odmiany kooperacji pozytywnej. Czym różni się współdziałanie podmiotów 

odrębnych od zespołowej pracy wspólnej?  

17. Pomaganie przez przeszkadzanie i przeszkadzanie przez pomoc.  

18. Ukaż – na przykładach – różnicę między współzawodnictwem, walką i wojną.  

19. Socjotechnika “twarda” i “miękka”.  

20. Jaki rodzaj przewagi odpowiada wpływowi opartemu na: perswazji, podstępie, 

przymusie, przemocy?  

21. Na czym polega podstępność działania manipulacyjnego?  
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22. Na czym polega perswazja? W jakich okolicznościach perswazja jest najwłaściwszą i 

najskuteczniejszą metodą nacisku? Od czego zależy “siła przekonywania”? Kiedy 

perswazja może nie wystarczyć, a nawet musi zawieść?  

23. Porównaj perswazję intelektualną oraz emocjonalną.  

24. Ukaż podobieństwa i różnice między perswazją a manipulacją.  

25. Na czym polega przymus ekonomiczny?  

26. Zanalizuj istotę szantażu jako formy przymusu.  

27. Na czym polega tzw. szantaż emocjonalny?  

28. Na czym polega różnica między przymusem a przemocą?  

29. Czym różni się przymus pośredni od przymusu bezpośredniego? Podaj przykłady jednej i 

drugiej odmiany przymusu. W jakich okolicznościach następuje przejście od przymusu 

pośredniego do bezpośredniego?  

30. Na czym polega i kto stosuje przymus “opiekuńczy”?  

31. Na czym polega “dozowanie” nacisku i dolegliwości w przymusie opiekuńczym?  

32. Istota przemocy.  

33. Pobudki i intencje stosowania przemocy. Porównaj przemoc: reaktywną, kompensacyjną, 

rywalizacyjną,  fetyszystyczną, instrumentalną, ideologiczną.  

34. Przemoc w samoobronie a przemoc agresywna i zaborcza.  

35. Przemoc instrumentalna a przemoc ideologiczna.   

36. Specyfika i przejawy przemocy fizycznej.  

37. Okoliczności i cele zastosowania przemocy fizycznej w działaniu politycznym.  

38. Na czym polega przemoc psychiczna?  

39. Mobbing jako forma przemocy psychicznej.  

40. Przemoc rytualna – jej przejawy, motywacja i cele.  

41. Na czym polega i czemu służy przemoc symboliczna w stosunkach politycznych? 

Zanalizuj mechanizm  jej zastosowania na przykładach historycznych lub współczesnych.  

42. Terror jako szczególna forma przemocy (łamanie oporu przez zastraszenie).  

43. Porównaj funkcje i formy działania terroru państwowego (w tym rewolucyjnego lub 

kontrrewolucyjnego) oraz wywrotowego terroru ugrupowań ekstremistycznych.  

44. Terroryzm jako manipulacja lękiem; zespolenie elementów podstępu, przymusu i 

przemocy.  

45. Formy działań terrorystycznych.  

46. Na czym polega i od czego zależy efektywność terrorystycznych metod działania?  

47. Na czym polega socjotechnika non violence? Kiedy może być skuteczna?  

48. Na czym polega sugestia - w odróżnieniu od argumentacji, apeli, rozkazów?  

 

 


