
 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

KONKURS POLICYJNY VII EDYCJA 
FINAŁ  

 

Imię i nazwisko 
ucznia                                     

Adres e-mail                                     

Nazwa i adres szkoły                                     

 

Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi.  
Odpowiedzi wielokrotnie poprawiane nie będą brane pod uwagę. 
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1. Policjant może dawać uczestnikowi ruchu drogowego polecenia lub sygnały 
pod warunkiem, że:  
a. jego ubiór jest łatwo rozpoznawalny i widoczny z dostatecznej odległości, zarówno w 
dzień, jak i w nocy i bez względu na to czy znajduje się w terenie zbudowanym czy 
niezabudowanym; 
b. jego ubiór jest łatwo rozpoznawalny i widoczny z dostatecznej odległości, zarówno w 
dzień, jak i w nocy w terenie niezabudowanym, gdyż w trenie zabudowanym tych warunków 
spełniać nie musi; 
c. jego ubiór jest łatwo rozpoznawalny i widoczny z dostatecznej odległości wyłącznie w 
porze nocnej bez względu na to czy znajduje się w terenie zbudowanym czy 
niezabudowanym; 
d. jego ubiór jest łatwo rozpoznawalny i widoczny z dostatecznej odległości tylko w nocy 
i tylko w terenie zbudowanym. 
 
2. W katalogu wyróżnień policjanta nie przewidziano: 
a. pochwały; 
b. krótkoterminowego urlopu; 
c. skierowania na wczasy; 
d. nagrody rzeczowej. 
 



 

 

3. Policjant nie ma podstaw do skierowania pojazdu na dodatkowe badania 
techniczne w przypadku:  

a. przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;  
b. przypuszczenia, że narusza wymagania ochrony środowiska; 
c. gdy ten uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone elementy 

poszycia nadwozia lub podwozia; 
d. gdy ten nosi ślady uszkodzeń. 
 
4. Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Policji w wymiarze tygodniowym 

wynosi: 
a. 36 godzin; 
b. 40 godzin; 
c. 48 godzin; 
d. jest nielimitowany i wynika z potrzeb służby. 
 
5. Policjant wykonujący zadania na drodze nie musi podejmować działań, które  

uniemożliwią:  
a. kierowanie pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po 

użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;  
b. korzystanie z pojazdu, którego ładunek, jest niezgodny z zapisami wynikającymi z 

dokumentacji przewozowej;   
c. korzystanie z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, 

jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub 
dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;  

d. kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów 
uprawniających do kierowania lub używania pojazdu. 

 
6. Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów 
w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji. Punkty za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie: 

a. 1 miesiąca od dnia naruszenia, 
b. 6 miesięcy od dnia naruszenia, 
c. 1 roku od dnia naruszenia,  
d. 2 lat od dnia naruszenia. 
 
7. Zwolnienia ze służby policjanta z uwagi na oczywistość czynu o znamionach 

przestępstwa (przestępstwa skarbowego)  dokonuje właściwy: 
a. przełożony w sprawach osobowych; 
b. komendant wojewódzki Policji lub Komendant Główny Policji; 
c. przełożony policjanta; 
d. bezpośredni przełożony policjanta. 

 
8. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant 

wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na tym pokwitowaniu na 
używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający:  

a. 3 dni, 
b. 7 dni, 
c. 14 dni, 
d. 21 dni. 



 

 

 
9. Rodzaj służby funkcjonującej w strukturach Policji  wymieniony w ustawie o 

Policji to: 
a. służba śledcza; 
b. służba morska; 
c. służba kwatermistrzowska; 
d. służba wywiadowcza. 

 
10. Policjant jest zobowiązany do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w 

przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z 
prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż: 

a.  30 km/h na obszarze zabudowanym, 
b.  50 km/h na obszarze zabudowanym 
c. 30 km/h na obszarze zabudowanym i poza nim, 
d. 50 km/h na obszarze zabudowanym i poza nim. 

 
11. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji nie jest: 

a. zależne od Komendanta Głównego Policji, 
b. nadzorowane przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 
c. jednostką badawczo  -  rozwojową; 
d. komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji. 

 
12. Policja zbiera i utrwala dowody przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych 

w wypadkach niecierpiących zwłoki, a także w razie potrzeby: 
a. dokonuje zatrzymania nieletniego, 
b. kieruje nieletniego do specjalistycznej placówki medycznej, 
c. powołuje biegłych w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy, 
d. wszczyna śledztwo przeciwko nieletniemu 
 

13. Centralne Biuro Śledcze Policji jest: 
a. jednostką organizacyjną Policji służby śledczej; 
b. jednostką organizacyjną Policji służby kryminalnej; 
c. komórką organizacyjną Policji służby śledczej; 
d. komórką organizacyjną Policji służby kryminalnej. 

 
14. O zatrzymaniu nieletniego Policja jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić 

właściwy sąd rodzinny, jednak nie później jednak niż w ciągu: 
a. 12 godzin od chwili zatrzymania, 
b. 24 godzin od chwili zatrzymania, 
c. 48 godzin od chwili zatrzymania, 
d. 72 godzin od chwili zatrzymania. 

 
15. Centralnym Biurem Śledczym Policji dowodzi: 

a. Dowódca Centralnego Biura Śledczego Policji; 
b. Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Policji; 
c. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji; 
d. Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. 

 
 
 



 

 

16. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni 
przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zwraca się do właściwego 
miejscowo komendanta Policji z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej 
wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, 
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych 
zagrożeniach. Komendantem tym jest: 

a. komendant komisariatu Policji; 
b. komendant komisariatu specjalistycznego (stadionowego) Policji; 
c. komendant powiatowy, miejski lub rejonowy Policji; 
d. komendant wojewódzki lub stołeczny Policji 

 
17. Informacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych w rejestrach 

policyjnych przechowuje przez okres: 
a. 3 lat, 
b. 5 lat, 
c. 10 lat, 
d. 15 lat. 

 
18. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta nie może żądać od właściwego 

komendanta Policji: 
a. przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym; 
b. podjęcia działań operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych; 
c. podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa;  
d. podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 
 

19. Do zadań kierownika rewiru oraz kierownika posterunku Policji nie należy: 
a. rozpoznawanie zagrożeń i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania; 
b. inicjowanie i organizowanie działań społeczności lokalnych mających na celu 

zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom 
kryminogennym; 

c. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach, w których 
prowadzenie śledztwa nie jest obowiązkowe; 

d. wykonywanie czynności administracyjno-porządkowych oraz innych 
niecierpiących zwłoki czynności związanych z zawiadomieniem o 
przestępstwie i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. 
 

20. Policjant  nie może użyć kajdanek w stosunku do: 
a. zatrzymanego sprawcy występku; 
b. tymczasowo aresztowanego podejrzanego o popełnienie występku; 
c. sprawcy czynu karalnego; 
d. skazanego za przestępstwo nieumyślne. 

 
21. Za wyjątkiem chwytów obezwładniających policjant nie może stosować 

środków przymusu  bezpośredniego wobec: 
a. starców i osób o widocznym kalectwie; 
b. osób o widocznym kalectwie i osób nie stawiających oporu; 
c. osób małoletnich i kobiet o widocznej ciąży; 
d. kobiet o widocznej ciąży i matek karmiących. 

 



 

 

22. W stosunku do kierującego pojazdem mechanicznym, który nie reaguje na 
sygnały przekazywane przez policjantów, można użyć: 

a. kolczatki drogowej; 
b. pachołków drogowych; 
c. tzw. „śpiącego policjanta”; 
d. blokad mechanicznych na koła. 

 
23. Policjanci mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 

technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w określonych 
przypadkach również dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom. Do tych 
przypadków zaliczają się: 

a. czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe 
podejmowane na podstawie ustawy; 

b. czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze podejmowane 
na podstawie ustawy; 

c. czynności dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe 
podejmowane na podstawie ustawy; 

d. czynności prewencyjne  i techniki kryminalistycznej podejmowane na 
podstawie ustawy. 
 

24. Do ustawowych metod pracy operacyjnej wykorzystywanych przez Policję nie 
należy: 

a. kontrola operacyjna; 
b. zakup kontrolowany; 
c. zasadzka operacyjna; 
d. przesyłka niejawnie nadzorowana. 

 
25. Prowokacja policyjna to: 

a. metoda pracy operacyjnej pozwalająca operacyjnie obserwować osoby 
podejrzane w miejscach publicznych; 

b. metoda pracy operacyjnej pozwalająca między innymi wręczyć łapówkę 
osobie podejrzanej; 

c. metoda pracy operacyjnej pozwalająca aranżować określone zdarzenia na 
potrzeby osiągnięcia celów nieprocesowych; 

d. metoda pracy operacyjnej pozwalająca kontrolować działalność zawodową 
osób objętych zainteresowaniem operacyjnym. 
 

26. 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. 

 
27. Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa prowadzone są w 

Policji przez komórki: 
a. operacyjno-rozpoznawcze; 
b. dochodzeniowo-śledcze; 
c. wywiadu kryminalnego; 
d. techniki kryminalistycznej. 

 



 

 

28. Przesłuchując świadka policjant spisuje: 
a. zeznania; 
b. wyjaśnienia; 
c. relację; 
d. notatkę urzędową. 

 
29. Doświadczenie przeprowadzone przez policjanta w celu sprawdzenia 

okoliczności istotnych dla sprawy karnej  nazywa się: 
a. wizją lokalną; 
b. badaniem  laboratoryjnym; 
c. ekspertyzą procesową; 
d. eksperymentem procesowym. 

 
30. Stopniami oficerskimi w Policji są: 

a. sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy; 
b. podinspektor, młodszy inspektor, inspektor; 
c. młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant; 
d. posterunkowy, starszy posterunkowy, przodownik. 

                                 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w arkuszu konkursu Policyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 

2014r., poz. 1182), w celach marketingowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego  

w Gdyni do celów promocyjnych. 

                       
 
 
 

  
 

 
…………………………………………………….

    
 czytelny podpis uczestnika 

       

* - odpowiedzi należy nanieść na tabelę zgodnie z numeracją 


