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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 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 
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PODSTAWA PROGRAMOWA 

2017 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 2 z 9 

Zadanie 1. 

Osoba chroniona była przewożona nocą poza obszarem zabudowanym. Nieumundurowany policjant przy 

użyciu latarki ze światłem czerwonym dokonał próby zatrzymania pojazdu ochronnego. Zdarzenie to może 

oznaczać zagrożenie napadem, ponieważ 

A. policjanci zatrzymujący pojazdy muszą być zawsze umundurowani. 

B. pojazdy przewożące osoby chronione nie podlegają kontroli policyjnej. 

C. latarki ze światłem czerwonym nie mogą służyć do zatrzymywania pojazdów. 

D. nieumundurowani policjanci mogą zatrzymać pojazd jedynie w obszarze zabudowanym. 

Zadanie 2. 

Na podstawie wywiadu ochronnego, pracownicy zapewniający bezpieczeństwo osób pozyskują 

w szczególności informacje na temat 

A. potencjalnych zagrożeń osób chronionych. 

B. predyspozycji psychofizycznych pracowników ochrony. 

C. zapisów umowy na świadczenie usług ochrony osobistej. 

D. uprawnień i obowiązków pracowników ochrony osobistej. 

Zadanie 3. 

Z ilu pracowników ochrony składa się szyk, w którym każda z osób zabezpieczających odpowiada za          

120-stopniowe pole obserwacji? 

A. Z 2 pracowników. 

B. Z 3 pracowników. 

C. Z 4 pracowników. 

D. Z 5 pracowników. 

Zadanie 4. 

Stosując metodę zegarową do organizacji poszczególnych stref bezpieczeństwa przewozu osób 

chronionych, kierunek jazdy samochodu ochronnego wyznacza godzina  

A.   300 

B.   600 

C. 1200 

D. 2100 

Zadanie 5. 

Którą czynność, w pierwszej kolejności, powinien wykonać pracownik ochrony, podczas bezpośredniego 

ataku fizycznego na chronioną osobę? 

A. Zastosować środki przymusu bezpośredniego. 

B. Wyprowadzić osobę chronioną z obszaru zagrożenia. 

C. Ująć agresywnego sprawcę ataku na osobę chronioną. 

D. Zawiadomić przełożonego i najbliższą jednostkę Policji. 
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Zadanie 6. 

W granicach obiektów i obszarów chronionych, pracownik ochrony osobistej może użyć lub wykorzystać 

środki przymusu bezpośredniego w przypadku 

A. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego 

poleceniem. 

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

innej osoby. 

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

uprawnionego. 

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

wolność uprawnionego lub innej osoby. 

Zadanie 7. 

Pracownik bezpośredniej ochrony osobistej w trakcie realizacji zadań ochronnych poza granicami obszarów 

chronionych ma prawo do 

A. użycia siły fizycznej w postaci technik ataku. 

B. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. 

C. wezwania do opuszczenia terenu wokół osoby chronionej. 

D. ujęcia osób w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji. 

Zadanie 8. 

Status imprezy masowej może uzyskać wydarzenie artystyczno-rozrywkowe odbywające się w hali 

sportowej, w której liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 

A. 100 miejsc. 

B. 300 miejsc. 

C. 500 miejsc. 

D. 900 miejsc. 

Zadanie 9. 

Członkowie służby porządkowej, mający pełnić zadania w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy 

sportowej podwyższonego ryzyka, zostali wyposażeni przez kierownika do spraw bezpieczeństwa 

w kajdanki. Decyzja ta była zgodna z prawem ponieważ 

A. impreza miała status podwyższonego ryzyka. 

B. wydarzenie miało charakter masowej imprezy sportowej. 

C. wydana została przez kierownika do spraw bezpieczeństwa. 

D. członkowie służby porządkowej mogą być wyposażeni w kajdanki. 

Zadanie 10. 

Ile procent ogólnej liczby członków służby informacyjnej i służby porządkowej imprezy masowej 

podwyższonego ryzyka, mogą stanowić członkowie służby porządkowej? 

A. 10% 

B. 20% 

C. 40% 

D. 60% 
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Zadanie 11. 

Członkowie służby informacyjnej obsługujący imprezę masową, powinni realizować swoje zadania przede 

wszystkim w strefach 

A. dostępnych jedynie dla obsługi. 

B. ograniczonego dostępu dla uczestników. 

C. dostępnych dla wszystkich uczestników. 

D. bezpośrednio przylegających do ich granic. 

Zadanie 12. 

Do czyich obowiązków należy przeglądanie zawartości bagaży i odzieży osób podejrzewanych o wnoszenie, 

na teren imprezy masowej, niebezpiecznych przedmiotów? 

A. Organizatora imprezy masowej. 

B. Kierownika do spraw bezpieczeństwa. 

C. Wyłącznie członków służby porządkowej. 

D. Członków służby porządkowej i służby informacyjnej. 

Zadanie 13. 

Do jakich czynności zobowiązani są członkowie służby porządkowej zapewniający bezpieczeństwo 

uczestnikom imprez masowych? 

A. Występowania o pomoc do Policji. 

B. Opracowania regulaminu imprezy masowej. 

C. Zapewniania bezpieczeństwa pod względem medycznym. 

D. Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek. 

Zadanie 14. 

Status imprezy masowej podwyższonego ryzyka nadawany jest w związku 

A. z dużą liczbą uczestników imprezy masowej. 

B. z mogącymi wystąpić aktami przemocy i agresji. 

C. z poziomem wyszkolenia członków służb porządkowych. 

D. z obecnością na imprezie przedstawicieli władz państwowych. 

Zadanie 15. 

Które czynności, w pierwszej kolejności, powinni wykonać członkowie służby informacyjnej i służby 

porządkowej w sytuacji powstania paniki wśród uczestników imprezy masowej? 

A. Relacjonować na telebimach przemieszczanie się tłumu. 

B. Informować uczestników o przyczynach i skutkach zagrożeń. 

C. Szybko i skutecznie ewakuować uczestników imprezy masowej. 

D. Przekazać uczestnikom szczegółowe informacje o skali zagrożeń. 
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Zadanie 16. 

W której kolumnie tabeli zamieszczono środki przymusu bezpośredniego stosowane przez członków służby 

porządkowej w granicach i w czasie trwania imprez masowych? 

A. B. C. D. 
Siła fizyczna w postaci 
technik transportowych 
i obrony. 

Siła fizyczna w postaci 
technik ataku. 

Pałka służbowa. Pies służbowy. 

Kajdanki zakładane na 
ręce. 

Kajdanki zespolone. 

Przedmioty przeznaczone 
do obezwładniania osób za 
pomocą energii 
elektrycznej. 

Plecakowy miotacz 
substancji 
obezwładniających. 

Ręczne miotacze 
substancji 
obezwładniających. 

Wodne środki 
obezwładniające. 

Środki przeznaczone do 
pokonywania zamknięć 
budowlanych. 

Kolczatka drogowa i inne 
środki służące do 
zatrzymywania oraz 
unieruchamiania pojazdów 
mechanicznych. 

Zadanie 17. 

W celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania,  członek służby porządkowej użył siły fizycznej 

w postaci technik obezwładniania wobec agresywnej kobiety. Postępowanie członka służby porządkowej 

było 

A. zgodne z prawem, ponieważ kobieta była agresywna. 

B. niezgodne z prawem, ponieważ wobec kobiet nie wolno stosować siły fizycznej. 

C. zgodne z prawem, ponieważ służby porządkowe mogą egzekwować wydane polecenia. 

D. niezgodne z prawem, ponieważ służby porządkowe nie mogą stosować technik obezwładniania. 

Zadanie 18. 

W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osoby do uczestnictwa w imprezie masowej, członek służby 

informacyjnej powinien, w pierwszej kolejności 

A. ustalić tożsamość osoby. 

B. dokonać przeglądu zawartości odzieży osoby. 

C. wezwać osobę do opuszczenia imprezy masowej. 

D. ująć osobę, w celu niezwłocznego przekazania Policji. 

Zadanie 19. 

Członkowie służby porządkowej, w granicach i w trakcie trwania  imprez masowych, mają prawo do  

A. przetrzymania osób w pokoju izolacyjnym. 

B. doprowadzenia osób do najbliższej jednostki Policji. 

C. ujęcia osób, w celu niezwłocznego przekazania Policji. 

D. zatrzymania osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie. 

Zadanie 20. 

Kto jest organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej w granicach 

administracyjnych miasta wojewódzkiego? 

A. Wójt. 

B. Wojewoda. 

C. Prezydent miasta. 

D. Prezes Rady Ministrów. 
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Zadanie 21. 

Do czyich obowiązków w szczególności należy zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wielkoskalowych 

imprez masowych, organizowanych na terenie gminy? 

A. Wójta. 

B. Policji. 

C. Wojewody. 

D. Organizatora. 

Zadanie 22. 

Kto, w przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, może wykonywać czynności należące do 

zakresu działania dowódcy zmiany? 

A. Szef ochrony. 

B. Wartownik-konwojent. 

C. Starszy wartownik-konwojent. 

D. Młodszy wartownik-konwojent. 

Zadanie 23. 

W której kolumnie tabeli zamieszczono główne zadania dowódcy zmiany wewnętrznej służby ochrony? 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

Zadanie 24. 

Do zakresu działania  wewnętrznej służby ochrony należy w szczególności 

A. konwojowanie mienia jednostki. 

B. zabezpieczenie imprez masowych. 

C. ochrona osób poza obszarem chronionym. 

D. zabezpieczenie przeciwpożarowe chronionej jednostki. 

Zadanie 25. 

Określenie bieżącego stopnia zagrożenia chronionego obiektu wymaga przede wszystkim 

A. aktualizacji wiedzy na temat realnych i potencjalnych niebezpieczeństw. 

B. tylko identyfikacji rodzajów wykroczeń zaistniałych w chronionym obiekcie. 

C. oceny poziomu wyszkolenia pracowników ochrony zatrudnionych w obiekcie. 

D. tylko analizy statystyk dotyczących liczby przestępstw dokonanych w obiekcie. 

  

I II III IV 

Kierowanie 
oddziałem. 

Wykonywanie poleceń 
przełożonych. 

Kierowanie 
pododdziałem.  

Przeprowadzanie instruktaży 
i szkoleń. 

Opracowanie  
planu ochrony. 

Wydawanie z magazynu broni, 
amunicji i środków przymusu 
bezpośredniego. 

Utrzymywanie  
w gotowości do użycia 
przydzielonej broni. 

Sprawowanie nadzoru nad 
przechowywanie broni  
i amunicji. 

Organizowanie 
ochrony jednostki. 

Przeprowadzanie interwencji  
w związku z zaistniałymi 
zagrożeniami bezpieczeństwa 
jednostki. 

Wykonywanie zadań 
wynikających z tabeli 
służby. 

Dokonywanie pisemnych 
analiz i ocen stanu 
bezpieczeństwa jednostki. 
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Zadanie 26. 

Pracownik ochrony, realizujący zadania ochronne w obiekcie wchodzącym w skład infrastruktury krytycznej, 

użył plecakowego miotacza substancji obezwładniających wobec mężczyzny, który dokonywał 

bezpośredniego zamachu na chronione mienie. Postępowanie pracownika ochrony było bezprawne, 

ponieważ 

A. mężczyzna nie atakował pracownika ochrony. 

B. obiekt wchodził w skład infrastruktury krytycznej. 

C. powinno dojść najpierw do użycia siły fizycznej w postaci technik obrony. 

D. pracownicy ochrony nie mogą używać plecakowych miotaczy substancji obezwładniających. 

Zdanie 27. 

Na terenie chronionego obiektu, niepełnosprawny mężczyzna dokonywał bezpośredniego i bezprawnego 

zamachu na życie młodej kobiety. Pracownik ochrony użył wobec mężczyzny broni palnej, gdyż 

zastosowanie siły fizycznej okazało się nieskuteczne. Zachowanie pracownika ochrony było  

A. zgodne z prawem, ponieważ ofiarą była młoda kobieta. 

B. niezgodne z prawem, ponieważ mężczyzna był niepełnosprawny. 

C. niezgodne z prawem, ponieważ pracownik ochrony powinien użyć kajdanek. 

D. zgodne z prawem, ponieważ mężczyzna dokonywał zamachu na życie osoby. 

Zdanie 28. 

Który dokument, prowadzony w ramach wewnętrznych służb ochrony, ma charakter pomocniczy? 

A. Tabela służby.  

B. Dziennik zmiany.  

C. Dziennik wydarzeń. 

D. Instrukcja konwojowania. 

Zadanie 29. 

W przypadku, gdy skutkiem użycia środka przymusu bezpośredniego było zranienie osoby, pracownik 

ochrony sporządzoną notatkę przekazuje 

A. Policji. 

B. przełożonemu. 

C. prokuratorowi. 

D. osobie zranionej. 

Zadanie 30. 

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

życia ludzkiego, powinien niezwłocznie 

A. zatrzymać osobę. 

B. przekazać osobę Policji. 

C. sporządzić notatkę służbową. 

D. umieścić osobę w pokoju izolacyjnym. 
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Zadanie 31. 

Który element systemu kontroli dostępu został przedstawiony na ilustracji? 

A. Czujka ruchu. 

B. Kontaktron czołowy. 

C. Czytnik biometryczny. 

D. Sygnalizator zewnętrzny. 

 
 
 
 
 

Zadanie 32. 

Mechanicznym środkiem zabezpieczenia obiektu jest 

A. czujka dualna. 

B. detektor ruchu. 

C. szyba kuloodporna. 

D. telewizja dozorowa. 

Zadanie 33. 

Kto w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie uprawniony jest do montażu, konserwacji i napraw 

elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych? 

A. Technik elektronik. 

B. Pracownik pionu technicznego. 

C. Zarządca obiektu obowiązkowej ochrony. 

D. Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego. 

Zadanie 34. 

Które działanie, w pierwszej kolejności, powinien podjąć pracownik Alarmowego Centrum Odbiorczego po 

zarejestrowaniu nieuprawnionego pokonania zabezpieczeń chronionego zakładu przemysłowego? 

A. Wysłać patrol interwencyjny. 

B. Dokonać zapisu w dzienniku wydarzeń. 

C. Powiadomić najbliższą jednostkę Policji. 

D. Zakomunikować zdarzenie kierownikowi zakładu. 

Zdanie 35. 

Pracownik ochrony, dokonał legitymowania agresywnego mężczyzny w podeszłym wieku poza granicami 

chronionego obiektu. Czynność ta była 

A. zgodna z prawem, ponieważ mężczyzna był agresywny. 

B. niezgodna z prawem, ponieważ mężczyzna był w podeszłym wieku. 

C. zgodna z prawem, ponieważ legitymowanie odbyło się poza granicami chronionych obiektów. 

D. niezgodna z prawem, ponieważ pracownik ochrony poza granicami chronionych obiektów nie ma 

prawa legitymować. 
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Zadanie 36. 

Jednostka obliczeniowa, określająca wartość konwojowanego mienia, to 120-krotność 

A. minimalnego wynagrodzenia za ubiegły rok. 

B. przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły kwartał. 

C. najniższego wynagrodzenia pracownika grupy konwojowej. 

D. uśrednionej stawki godzinowej pracowników administracji publicznej. 

Zadanie 37. 

Jaką minimalną liczbę konwojentów przydziela się do zabezpieczenia transportu wartości pieniężnych 

powyżej 50 jednostek obliczeniowych? 

A. 2 konwojentów. 

B. 3 konwojentów. 

C. 4 konwojentów. 

D. 5 konwojentów. 

Zadanie 38. 

Transport wartości pieniężnych do 8 jednostek obliczeniowych z użyciem bankowozu typu C, wyposażonego 

w pojemniki specjalistyczne co najmniej klasy D, może być wykonany  

A. bez udziału konwojenta, ale przez nieuzbrojonego pracownika ochrony fizycznej, posiadającego 

legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 

B. przez osobę posiadającą legitymację pracownika ochrony fizycznej. 

C. bez zastosowania żadnych technicznych środków zabezpieczenia. 

D. przez pracownika transportu. 

Zadanie 39. 

W skład obowiązkowego wyposażenia konwojentów wchodzą 

A. pałka służbowa i kajdanki zespolone. 

B. broń gazowa i amunicja niepenetracyjna. 

C. kamizelka kuloodporna i hełm kuloodporny. 

D. kask zabezpieczający i paralizator elektryczny. 

Zdanie 40. 

W przypadku napadu na konwojowany transport wartości pieniężnych, prowadzony z wykorzystaniem 

bankowozu, w pierwszej kolejności należy 

A. zatrzymać się. 

B. użyć broni palnej. 

C. włączyć alarm dźwiękowy. 

D. zorganizować posterunki ochronne. 
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