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TEST MUSI BYĆ WYPEŁNIONY i PODPISANY CZYTELNIE. 
Punktowane s ą tylko poprawne odpowiedzi.  
Odpowiedzi wielokrotnie poprawiane nie b ędą brane pod uwag ę. 
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1. Charakterystycznym elementem umundurowania funkcjonariusza ruchu drogowego jest: 
a. tarcza „stop” zwana lizakiem drogowym; 
b. biała czapka i biały pas główny; 
c. latarka o charakterystycznym pomarańczowym świetle tzw. „marchewa” ; 
d. biała koszula i granatowy krawat. 

2. Na samochodach policji drogowej znajduje się symbol: 
a. „D” 
b. „A” 
c. „R” 
d. „P” 

3. Aktualnie Komendantem Głównym Policji jest: 
a. Gen. insp. Marek Działoszyński 
b. Gen. Insp. Andrzej Matejuk 
c. Nadinsp. Krzysztof Gajewski 
d. Nadinsp. Tadeusz Budzik 

4. Policjant opiekujący się wyznaczonym rewirem miasta lub gminy to: 
a. stójkowy; 
b. rewirowy; 
c. dzielnicowy; 
d. strażnik miejski. 

 
 



 

 

5. Komendant Główny Policji jest: 
a. przełożonym wszystkich policjantów; 
b. przełożonym tylko policjantów zatrudnionych w Komendzie Głównej Policji; 
c. przełożonym wyłącznie  komendantów wojewódzkich Policji i policjantów zatrudnionych w Komendzie 

Głównej Policji; 
d. przełożonym wyłącznie dla swoich zastępców. 

6. Technik kryminalistyczny w Policji: 
a. prowadzi dochodzenia; 
b. prowadzi śledztwa; 
c. zabezpiecza ślady i dowody przestępstwa; 
d. prowadzi sprawy operacyjne. 

7. Graficzne przedstawienie wizerunku twarzy na podstawie zeznań świadka nazywa się: 
a. fotografią kryminalistyczną; 
b. portretem kryminalistycznym; 
c. portretem pamięciowym; 
d. grafiką retrospektywną. 

8. W celu uniknięcia rozpoznania świadka przez osoby mu okazywane, czynność okazania może być przeprowadzona za 
pośrednictwem: 

a. lustra włoskiego; 
b. lustra weneckiego; 
c. lustra fenickiego; 
d. szyby zwierciadlanej.  

9. Tylko przeszkolony policjant ruchu drogowego może wykonywać zadania wymagające wiedzy specjalistycznej. Do tych 
zadań nie należy: 

a. kierowanie ruchem drogowym; 
b. kontrola stanu technicznego pojazdów silnikowych; 
c. sprawdzenie stanu trzeźwości kierujących pojazdami; 
d. kontrola  tachografów. 

10. Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru. 
Nie zalicza się do nich: 

a.  okularów w jaskrawych oprawkach; 
b. parasoli; 
c. siatek na zakupy; 
d.  malowanych paznokci. 

11. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych nosi nazwę: 
a. EUROPOL 
b. INTERPOL 
c. EUROJUST 
d. INTERJUST 

12. Policja jest służbą podlegającą pod: 
a. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, 
b. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; 
c. Ministerstwo Obrony Narodowej; 
d. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 

13. Za osobą, która ukrywa się przed policją w związku z toczącą się sprawą karną, wydaje się: 
a. nakaz zatrzymania; 
b. protokół zatrzymania; 
c. list gończy; 
d. list poszukiwawczy. 

14. Pierwszy stopień oficerski w Policji nadawany jest przez: 
a. Prezydenta RP; 
b. Premiera; 
c. Ministra Spraw Wewnętrznych; 
d. Komendanta Głównego Policji. 

15. Symbol        „ II**”     na pagonach munduru policjanta oznacza stopień służbowy: 
a. młodszy inspektor Policji; 
b. podinspektor Policji; 
c. podkomisarz Policji; 
d. nadkomisarz Policji. 

 
 



 

 

16. Egzekucję należności pieniężnych z tytułu niezapłaconego mandatu karnego nałożonego przez policjanta przeprowadza: 
a. komórka windykacyjna Policji; 
b. komórka windykacyjna urzędu wojewódzkiego; 
c. komornik; 
d. poborca skarbowy. 

17. Szkoła Policji nie znajduje się w: 
a. Słupsku; 
b. Warszawie; 
c. Pile; 
d. Katowicach.  

18. Do zadań Policji w zakresie ruchu drogowego nie należy: 
a. zatrzymywanie praw jazdy; 
b. zatrzymywanie dowodów rejestracyjnych; 
c. usuwanie pojazdów na koszt właściciela; 
d.  organizacja systemu fotorejestratorów wykroczeń drogowych. 

19. Nazwa  „POLICJA” 
a. może być używana w nazwach firm detektywistycznych; 
b. jest nazwą zastrzeżoną tylko dla jednej służby; 
c. może być używana w nazwach innych służb państwowych, np. policja skarbowa; 
d. nie jest nazwą zastrzeżoną. 

20. Stopniami oficerskimi w Policji są: 
a. sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy; 
b. podinspektor, młodszy inspektor, inspektor; 
c. młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant; 
d.  komendant, nadkomendant, komendant generalny. 

21. Na mundurze funkcjonariusza służby wspomagającej znajduje się symbol: 
a. „W” 
b. „P” 
c. „L” 
d. „§” 

22. Pomiędzy pierwszym a drugim  badaniem urządzeniem elektronicznym  stanu trzeźwości kierującego pojazdem policjant 
musi zrobić przerwę: 

a. 5 minutową; 
b. 10 minutową; 
c. 15 minutową; 
d. Nie ma takiej potrzeby. 

23. Organem uprawnionym do wydawania i cofania pozwoleń na broń palną jest: 
a. Minister Spraw Wewnętrznych; 
b. Komendant Główny Policji; 
c. komendant wojewódzki/stołeczny Policji; 
d. komendant powiatowy/miejski/rejonowy Policji. 

24. Pozwolenie na posiadanie miotacza gazu obezwładniającego wydaje: 
a. Komendant komisariatu Policji, 
b. komendant powiatowy/miejski/rejonowy Policji, 
c. komendant wojewódzki Policji, 
d. Komendant Główny Policji. 

25. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane 
w policyjnej  bazie danych DNA przez okres: 

a. 10 lat, 
b. 20 lat; 
c. 25 lat; 
d. 50 lat. 

26. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) są przechowywane 
w policyjnej  bazie danych DNA i nie mogą być wykorzystywane w celu:  

a. zwalczania przestępstw, 
b. zwalczania wykroczeń, 
c. identyfikacji osób, 
d. identyfikacji zwłok. 

 



 

 

 
27. Organami  administracji są: 

a. komendant miejski Policji i komendant komisariatu Policji, 
b. komendant powiatowy Policji i kierownik posterunku Policji; 
c. komendant komisariatu Policji i kierownik rewiru dzielnicowych Policji; 
d. komendant wojewódzki Policji i dyrektor Centralnego Biura Śledczego. 

28. Dzielnicowy może czasowo obsługiwać maksymalnie: 
a. 2 rejony służbowe; 
b. 3 rejony służbowe; 
c. 4 rejony służbowe; 
d. 5 rejonów służbowych. 

29. Wniosek o uchylenie mandatu karnego nałożonego przez policjanta można skierować do: 
a. przełożonego policjanta właściwego  w sprawach osobowych; 
b. komendanta  wojewódzkiego Policji; 
c. prokuratora; 
d. sądu. 

30. Kontrola operacyjna polega na: 
a. prowadzeniu obserwacji osób podejrzanych; 
b. podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych; 
c. niejawnym przeszukiwaniu mieszkań; 
d. kontrolowaniu pojazdów przez funkcjonariuszy operacyjnych. 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.  
E. Kwiatkowskiego w Gdyni w celach rekrutacyjnych, promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 
2014 r., poz. 1182). Jednocześnie zgadzam się na publikowanie mojego wizerunku w celach promocyjnych oraz otrzymywanie 
informacji handlowych przy wykorzystaniu nośników elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). 
 

                      ……………………………………………………. 
                                                                                                                                 czytelny podpis uczestnika 

 
 
 
 


