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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 

ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

MS.03-SG-20.01 
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Zadanie 1.  

Szyk ochronny przedstawiony na schemacie to 

A. klin rozszerzony.

B. romb skośny.

C. romb.
D. klin. 

Zadanie 2. 

Dowódca ochrony przemieszczający się w szyku ochronnym znajduje się 

A. za chronioną osobą.

B. przed chronioną osobą.

C. po lewej stronie chronionej osoby.

D. po prawej stronie chronionej osoby.

Zadanie 3. 

Które środki przymusu bezpośredniego mogą znaleźć się w wyposażeniu pracowników ochrony osobistej, 

pełniących zadania służbowe w granicach chronionych obiektów i obszarów? 

A. Psy służbowe.

B. Pojazdy służbowe.

C. Kajdanki zespolone.

D. Pociski niepenetracyjne.

Zadanie 4. 

Za jakie pole obserwacji odpowiada każdy pracownik zabezpieczający przemarsz osoby chronionej 

w szyku trzyosobowym? 

A. 90º

B. 120º

C. 180º

D. 360º

Zadanie 5. 

Pracownikowi ochrony osobistej nie wolno stosować siły fizycznej w postaci technik 

A. ataku.

B. obrony.

C. obezwładniania.

D. transportowych.
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Zadanie 6. 

Pracownicy ochrony, używając siły fizycznej, nie powinni zadawać uderzeń, chyba że działają w celu 

A. przeciwdziałania autoagresji. 

B. odstraszenia potencjalnego agresora. 

C. odparcia zamachu na własne zdrowie. 

D. doprowadzenia osoby ujętej do jednostki Policji. 

Zadanie 7. 

Pracownik ochrony, po dokonaniu ujęcia osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie 

życia ludzkiego, powinien niezwłocznie 

A. użyć kajdanek. 

B. sporządzić notatkę. 

C. powiadomić przełożonego. 

D. przekazać osobę ujętą Policji. 

Zadanie 8. 

Status podwyższonego ryzyka nadawany jest imprezie masowej w oparciu  

A. o opinię kierownika do spraw bezpieczeństwa. 

B. o charakterystykę uczestników imprezy masowej. 

C. o potwierdzone obawy wystąpienia aktów agresji. 

D. o skład osobowy służb porządkowych i informacyjnych. 

Zadanie 9. 

Służby porządkowe mogą mieć w wyposażeniu 

A. pałkę służbową. 

B. kask zabezpieczający. 

C. wodne środki obezwładniające. 

D. ręczny miotacz substancji obezwładniających. 

Zadanie 10. 

Jaką maksymalną część pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprezy masowej 

podwyższonego ryzyka powinni stanowić członkowie służb informacyjnych? 

A. 20% 

B. 30% 

C. 50% 

D. 80% 

Zadanie 11. 

Kto jest uprawniony do sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej? 

A. Organizator imprezy. 

B. Wyłącznie służby porządkowe. 

C. Tylko kierownik do spraw bezpieczeństwa. 

D. Służby porządkowe i służby informacyjne. 
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Zadanie 12. 

Służby informacyjne są uprawnione do 

A. zatrzymania osób szczególnie niebezpiecznych. 

B. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. 

C. użycia broni palnej w przypadku odparcia zamachu na życie. 

D. odmowy wydania pozwolenia na organizację imprezy masowej. 

Zadanie 13. 

W sytuacji wystąpienia paniki wśród uczestników imprezy masowej służby informacyjne powinny 

A. powiadomić o szczegółach powstania zagrożeń. 

B. dokładnie relacjonować przebieg prowadzonej ewakuacji. 

C. szybko i sprawnie ewakuować ludzi z miejsc zagrożonych. 

D. informować uczestników o skali i zasięgu niebezpieczeństw. 

Zadanie 14.  

Członkowie służb porządkowych mają prawo do użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku 

A. ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez 

uprawnionego. 

B. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego 

lub innej osoby. 

C. przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, 

obiekty lub urządzenia. 

D. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub 

wolność uprawnionego lub innej osoby.  

Zadanie 15. 

Służby informacyjne, w granicach i czasie odbywania się imprezy masowej, mają prawo do 

A. wykorzystania amunicji niepenetracyjnej. 

B. użycia środków przymusu bezpośredniego. 

C. zatrzymania osób stanowiących zagrożenie. 

D. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.  

Zadanie 16. 

W przypadku gdy działania służb porządkowych są nieskuteczne kierownik do spraw bezpieczeństwa 

występuje do Policji o udzielenie pomocy, a także 

A. przejmuje dowodzenie nad funkcjonariuszami Policji.  

B. niezwłocznie potwierdza ten fakt pisemnym zgłoszeniem.  

C. wyposaża służby informacyjne w środki przymusu bezpośredniego. 

D. dokonuje legitymowania osób podejrzewanych o agresywne zachowanie. 
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Zadanie 17. 

Strefa ochrony peryferyjnej ogrodzonego osiedla mieszkaniowego znajduje się 

A. poza ogrodzeniem. 

B. wewnątrz budynków mieszkalnych. 

C. pomiędzy budynkami a ogrodzeniem. 

D. przy posterunku doraźnym na terenie chronionym. 

Zadanie 18. 

Jaka jest minimalna liczba uzbrojonych pracowników ochrony tworzących grupę interwencyjną? 

A. 2 pracowników. 

B. 3 pracowników. 

C. 4 pracowników. 

D. 5 pracowników. 

Zadanie 19. 

Prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony oraz dokumentowanie tych 

czynności należy do podstawowych obowiązków 

A. szefa ochrony. 

B. dowódcy zmiany. 

C. wartownika-konwojenta. 

D. starszego wartownika-konwojenta.  

Zadanie 20. 

Największym zagrożeniem hurtowni farb i lakierów, mogącym negatywnie wpływać na życie i zdrowie ludzi 

oraz środowisko naturalne, są 

A. pożary. 

B. kradzieże. 

C. silne mrozy. 

D. silne wiatry. 

Zadanie 21. 

Pracownik ochrony wobec osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub 

zdrowia ludzkiego może dokonać  

A. ujęcia. 

B. zatrzymania. 

C. aresztowania. 

D. wyizolowania. 

Strona 5 z 10
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 22. 

Pracownik ochrony wykonujący czynności służbowe w granicach chronionych obiektów użył wobec 

agresywnej kobiety o widocznej ciąży siły fizycznej w postaci technik obezwładniania. Działanie to było  

A. zgodne z prawem, ponieważ kobieta była agresywna. 

B. niezgodne z prawem, ponieważ kobieta była w widocznej ciąży. 

C. niezgodne z prawem, ponieważ pracownik ochrony użył technik obezwładniających. 

D. zgodne z prawem, ponieważ pracownik ochrony pełni zadania w granicach chronionych 

obiektów. 

Zadanie 23. 

W której kolumnie tabeli zamieszczono elementy poprawnie sporządzonej tabeli służby prowadzonej przez 

wewnętrzne służby ochrony? 

 

Zadanie 24. 

Notatkę z użycia środka przymusu bezpośredniego, którego skutkiem było zranienie osoby, pracownik 

ochrony ma obowiązek przekazać 

A. policji. 

B. przełożonemu. 

C. poszkodowanemu. 

D. służbom medycznym. 

Zadanie 25. 

Pracownik ochrony podczas pełnienia obowiązków służbowych na terenie ogrodzonego zakładu 

przemysłowego stwierdził brak uprawnień mężczyzny do przebywania w granicach chronionego obszaru. 

Jakie środki ochrony powinien zastosować pracownik wobec napotkanego mężczyzny? 

A. Powiadomić patrol interwencyjny. 

B. Wezwać do opuszczenia chronionego obszaru. 

C. Ująć mężczyznę w celu niezwłocznego przekazania Policji. 

D. Użyć wobec mężczyzny środków przymusu bezpośredniego. 

 A. B. C. D. 

1 
Instrukcja współpracy 

z Policją. 

Data i godzina  
zaistniałego  

wydarzenia oraz jego 
opis. 

Czas rozpoczęcia  
i zakończenia zmiany. 

Rodzaj służby. 

2 
Opis szkolenia  

pracowników ochrony. 

Dane personalne osób 
uczestniczących  
w wydarzeniu. 

Obsada personalna  
zmiany. 

Rozmieszczenie  
pracowników 

ochrony na służbie 
i zadania dla nich. 

3 
Schemat hierarchii 

służbowej. 

Dane personalne  
pracowników ochrony, 
 którzy podejmowali 

interwencję. 

Rozmieszczenie  
pracowników ochrony 

 i czas pełnienia  
przez nich zadań. 

Obsada służby i czas 
jej pełnienia. 
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Zadanie 26. 

 

Na rysunku przedstawiono obszar detekcji czujki ruchu. Jaki maksymalny zasięg posiada czujka? 

A. 10 m 

B. 12 m 

C. 18 m 

D. 20 m 

Zadanie 27. 

Techniczne środki zabezpieczenia osób i mienia dzielą się na 

A. elektroniczne i mechaniczne. 

B. wewnętrzne, zewnętrzne i peryferyjne. 

C. zaporowe, energetyczne i cybernetyczne. 

D. maszynowe, elektryczne i zmechanizowane. 

Zadanie 28. 

Kto posiada uprawnienia do napraw oraz konserwacji elektronicznych systemów zabezpieczeń, 

zainstalowanych w zakładzie produkującym, remontującym i magazynującym uzbrojenie, urządzenia  

i sprzęt wojskowy? 

A. Technik ochrony fizycznej osób i mienia. 

B. Pracownik nadzoru technicznego zakładu. 

C. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

D. Osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. 

Zadanie 29. 

Pracownik stacji monitorowania alarmów otrzymał informację o naruszeniu systemu zabezpieczeń 

chronionego obiektu handlowego. Jakie działania, w pierwszej kolejności, powinien zrealizować? 

A. Powiadomić przełożonego o zaistniałej sytuacji. 

B. Wysłać grupę interwencyjną na miejsce zdarzenia. 

C. Dokonać wpisu o zdarzeniu w prowadzonej tabeli służby. 

D. Poczekać na potwierdzenie wiarygodności sygnału alarmowego. 
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Zadanie 30. 

Pracownik ochrony przed rozpoczęciem legitymowania  

A. dokonuje zatrzymania. 

B. uzyskuje zgodę przełożonego. 

C. podaje swoje imię i nazwisko. 

D. zabezpiecza miejsce zdarzenia. 

Zadanie 31. 

Do wartości pieniężnych, stanowiących przedmiot konwojowania, można zaliczyć 

A. informacje niejawne. 

B. wyłącznie krajowe znaki pieniężne. 

C. wyroby ze złota niebędące muzealiami. 

D. prywatne dzieła sztuki będące muzealiami. 

Zadanie 32. 

Ilu krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wynosi 

jednostka obliczeniowa? 

A. 100 

B. 120 

C. 150 

D. 180 

Zadanie 33.  

Jaki jest limit wartości pieniężnych, wyrażony w jednostkach obliczeniowych, transportowanych  

w pojemniku specjalistycznym zamykanym co najmniej jednym zamkiem kluczowym, wyposażonym  

w paralizator? 

A. 0,1 jednostki obliczeniowej 

B. 0,3 jednostki obliczeniowej 

C. 0,5 jednostki obliczeniowej 

D. 0,8 jednostki obliczeniowej 

Zadanie 34. 

Jaka jest minimalna liczna konwojentów, których należy przydzielić do transportu 20 jednostek 

obliczeniowych? 

A. 1 konwojent. 

B. 2 konwojentów. 

C. 3 konwojentów. 

D. 4 konwojentów. 
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Zadanie 35. 

Które zdjęcie przedstawia element niezbędnego wyposażenia konwojenta? 

 

Zadanie 36. 

Które chemiczne środki obezwładniające mogą być użyte lub wykorzystane przez konwojentów? 

A. Granaty łzawiące. 

B. Ręczne miotacze substancji obezwładniających. 

C. Plecakowe miotacze substancji obezwładniających. 

D. Urządzenia przeznaczone do miotania środków obezwładniających. 

Zadanie 37. 

Planując trasę konwoju, należy unikać w szczególności 

A. dróg o dużym natężeniu ruchu. 

B. odcinków dróg dwujezdniowych. 

C. miejsc wzmożonych patroli policyjnych. 

D. obszarów objętych monitoringiem wizyjnym. 

Zadanie 38. 

Konwojent zobowiązany jest do dokumentowania użycia i wykorzystania broni palnej  

A. w notatce. 

B. w planie konwoju. 

C. w książce konwoju. 

D. w notatniku służbowym. 

 
 

A. B. 

 

 

C. D. 
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Zadanie 39. 

Podczas realizacji konwoju wartości pieniężnych doszło do awarii bankowozu. Jakie działania powinien 

podjąć, w pierwszej kolejności, dowódca konwoju? 

A. Wezwać pomoc drogową. 

B. Pieszo kontynuować transport.  

C. Powiadomić najbliższą jednostkę Policji. 

D. Zażądać podstawienia samochodu zastępczego. 

Zadanie 40. 

Konwojent, podczas realizacji pieszego transportu wartości pieniężnych, dokonał legitymowania starszego 

mężczyzny o lekkiej niepełnosprawności ruchowej, który w sposób oczywisty zakłócał porządek publiczny. 

Czynność konwojenta była 

A. zgodna z prawem, ponieważ mężczyzna zakłócał porządek publiczny. 

B. niezgodna z prawem, ponieważ podczas konwoju nie wolno legitymować. 

C. niezgodna z prawem, ponieważ mężczyzna był niepełnosprawny ruchowo. 

D. zgodna z prawem, ponieważ konwojent transportował mienie znacznej wartości. 
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