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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

Z.03-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 

U
k

ad
 g

ra
fic

zn
y 

©
 C

K
E 

20
13

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Ustawowy zakres przedmiotowy ochrony osób dotyczy dzia a  zapewniaj cych  

A. ochron  dóbr innych osób zwi zanych z osob  chronion . 
B. ochron  dóbr, których chroniona osoba jest w a cicielem. 
C. bezpiecze stwo ycia, zdrowia i nietykalno ci osobistej. 
D. ochron  wizerunku medialnego osoby chronionej. 

Zadanie 2. 
Wywiad ochronny ma na celu 

A. demaskowanie zespo ów wywiadowczych w trakcie zbierania przez nich informacji o osobie 
chronionej i o zadaniach pracowników ochrony.  

B. ustalanie wszystkich punktów, w których móg by nast pi  atak na osob  chronion . 
C. zbieranie informacji na temat zamachowców zagra aj cych osobie chronionej. 
D. informowanie otoczenia osoby chronionej o jej bezpiecze stwie. 

Zadanie 3. 
Osoba chroniona przewo ona jest kolumn  sk adaj c  si  z trzech samochodów. Jaka liczba 
pracowników ochrony powinna uczestniczy  w ochronie? 

 
 

 
A. 5 
B. 7 
C. 8 
D. 11 

 

 

 
  

Zadanie 4. 
Pracownik ochrony wykonuj cy ochron  osoby w rodkach masowej komunikacji mo e by  
wyposa ony  

A. w bro  bia . 
B. w pistolet maszynowy. 
C. w strzelb  g adkolufow . 
D. w bro  paln  krótk  bojow . 

SO1; SO2 – samochód ochrony  
SG – samochód g ówny 
KO – kierowca ochrony 
KG – kierowca samochodu g ównego 
PO – pracownik ochrony 
DO – dowódca ochrony 
DZ – dowódca zmiany  
VIP – osoba chroniona 
POL; POP – pracownik ochrony lewy/prawy 
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Zadanie 5. 
Stosuj c szyk zwany „rombem prostym” do ochrony osoby, ka dy pracownik poza dowódc  ochrony, 
jest odpowiedzialny za obserwacj  obszaru wokó  osoby chronionej obejmuj cego 

 
A.   70° 
B.   90° 
C. 120° 
D. 180° 

 

 

Zadanie 6. 
Dzia ania ochrony osobistej mog  ogranicza  swobod  poruszania si  osoby chronionej i zmienia  jej 
tryb ycia 

A. w przypadku zagro enia utrat  mienia osoby chronionej. 
B. w wyj tkowych sytuacjach, za zgod  osoby chronionej. 
C. na wniosek najbli szej rodziny. 
D. w ka dej sytuacji. 

Zadanie 7. 
Pracownik ochrony wykonuj c zadania przy ochronie osoby, ma prawo u ycia rodka przymusu 
bezpo redniego w postaci si y fizycznej w celu 

A. u atwienia przemieszczania si  osoby chronionej w t umie. 
B. wyeliminowania zagro enia zniewa eniem osoby chronionej.  
C. odparcia bezpo redniego bezprawnego zamachu na ycie, zdrowie lub wolno  uprawnionego 

lub innej osoby. 
D. wymuszenia pos usze stwa innych osób, na polecenie ochranianej osoby. 

Zadanie 8. 
Kiedy pracownik ochrony, chroni c osob , mo e wezwa  inne osoby do zachowania si  zgodnego  
z prawem?  

A. W ka dej sytuacji.  
B. Tylko je li bierze udzia  w szyku ochronnym. 
C. W trakcie ochrony w rodkach komunikacji publicznej. 
D. W trakcie ochrony na terenie obiektu lub obszaru obj tego ochron .  
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Zadanie 9. 
Która impreza jest zaliczana do imprez masowych zgodnie z kwalifikacj  ustawow ? 

A. Rozgrywki sportowe klubów uczelnianych na terenie podleg ym Ministrowi Nauki  
i Szkolnictwa Wy szego, gdy uczestniczy w nich 1200 osób.  

B. Wyst py ludowych zespo ów muzycznych w operze, gdy na koncercie jest 1000 osób. 
C. Mecz pi ki no nej dru yn ekstraklasy, gdy na trybunach jest 1100 osób. 
D. Koncert orkiestry kameralnej w filharmonii, na którym jest 1300 osób. 

Zadanie 10. 
Do której imprezy organizator prawid owo dobra  liczb  pracowników s u by porz dkowej  
i informacyjnej? 

Zadanie 11. 
Który element wyposa enia mo e posiada  cz onek s u by informacyjnej na imprezie masowej? 

A. R czny miotacz substancji obezw adniaj cych. 
B. R czny wykrywacz metalu.  
C. Paralizator elektryczny. 
D. Pa k  s u bow .  

Zadanie 12. 
Kto okre la strefy wykonywania zada  cz onkom s u by porz dkowej i s u by informacyjnej przy 
zabezpieczaniu imprezy masowej? 

A. Policjant miejscowej jednostki Policji. 
B. Wyznaczony pracownik s u by porz dkowej. 
C. Urz dnik administracji samorz dowej nadzoruj cy imprez  masow . 
D. Organizator imprezy masowej lub dzia aj cy w jego imieniu kierownik ds. bezpiecze stwa 

imprezy masowej.   

 Nazwa imprezy Miejsce Liczba 
uczestników 

Liczba pracowników 
s u by porz dkowej  

i informacyjnej 

A. Koncert Orkiestry Filharmonii  
Narodowej Filharmonia 900 10 

B. Mecz pi ki no nej ekstraklasy Stadion 3000 35 

C. Koncert zespo u rockowego Stadion 10000 107 

D. Mecz I ligi siatkówki Hala sportowa 750 12 
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Zadanie 13. 
Które dzia ania powinny by  realizowane przez cz onków s u by porz dkowej imprezy masowej? 

A. Zapewniaj ce bezpiecze stwo i porz dek publiczny na imprezie. 
B. Zabezpieczaj ce w zakresie przeciwpo arowym i budowlanym. 
C. Zabezpieczaj ce w zakresie sanitarno-epidemiologicznym. 
D. Zapewniaj ce bezpiecze stwo medyczne. 

Zadanie 14. 
Które zadanie mog  wykona  pracownicy s u b informacyjnych? 

A. Zatrzymanie osoby próbuj cej wnie  niedozwolony przedmiot. 
B. Sprawdzanie uprawnie  osoby do uczestnictwa w imprezie masowej. 
C. Usuni cie z imprezy masowej osoby nieprzestrzegaj cej regulaminu obiektu. 
D. Usuni cie z imprezy masowej osoby, która nie posiada uprawnienia do przebywania na niej. 

Zadanie 15. 
Która z wymienionych imprez masowych, przy kolejnej realizacji, powinna by  zakwalifikowana do 
imprezy masowej o podwy szonym ryzyku? 

Zadanie 16. 
Podczas koncertu zespo u muzycznego w klubie na zapleczu sceny wybuch  po ar. Podj to decyzj   
o ewakuacji publiczno ci. Która czynno  powinna by  wykonana w pierwszej kolejno ci przez 
cz onków s u by porz dkowej i informacyjnej? 

A. Powiadomienie najbli szej jednostki Stra y Po arnej. 
B. Powiadomienie najbli szej jednostki Policji. 
C. Zamkni cie wszystkich okien w budynku. 
D. Otwarcie wszystkich wyj  z budynku. 

 Rodzaj imprezy Uwagi o przebiegu imprezy 

A. Mecz pi ki no nej dru yn ekstraklasy Grupy kibiców przeciwnych dru yn wszcz y 
bójk  

B. Mi dzypa stwowy mecz pi ki no nej Kibice dru yn przeciwnych skandowali  
obra liwe okrzyki 

C. Koncert zespo u rockowego Grupa fanów próbowa a dosta  si  na scen  

D. Mecz pi ki siatkowej Grupa kibiców jednej z dru yn w ge cie  
protestu na decyzj  s dziego opu ci a imprez  
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Zadanie 17. 
Którego rodka przymusu bezpo redniego mo e u y  cz onek s u by porz dkowej w celu usuni cia 
osoby z terenu imprezy masowej? 

A. Kajdanek. 
B. Si y fizycznej. 
C. Pa ki s u bowej.  
D. Paralizatora elektrycznego. 

Zadanie 18. 
Czynno  przegl dania zawarto ci baga u, w przypadku stwierdzenia przedmiotów, których wnoszenie 
jest zabronione, cz onek s u by porz dkowej imprezy masowej dokumentuje 

A. wpisem do notatnika s u bowego. 
B. protoko em z przegl dania baga u.  
C. notatk  s u bow  z wykonanej czynno ci. 
D. pisemnym o wiadczeniem osoby, której baga  by  przegl dany. 

Zadanie 19. 
Na czyje danie kierownik ds. bezpiecze stwa imprezy masowej udost pnia notatk  s u bow   
z czynno ci uj cia osoby, w baga u której znaleziono bro ? 

A. Funkcjonariusza Policji. 
B. Organizatora imprezy masowej. 
C. Przedstawiciela samorz du terytorialnego. 
D. Funkcjonariusza Pa stwowej Stra y Po arnej. 

Zadanie 20. 
Wska  podmiot, z którym wspó pracuje organizator imprezy masowej w celu zapewnienia 
bezpiecze stwa osób uczestnicz cych w imprezie masowej, odbywaj cej si  w obiekcie nie 
podlegaj cym obowi zkowej ochronie. 

A. Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne. 
B. Wewn trzne S u by Ochrony. 
C. Pa stwowa Stra  Po arna. 
D. Stra  Ochrony Kolei. 

Zadanie 21, 
Ochron  obiektów w zakresie bezpo redniej ochrony fizycznej organizuje si  z zasady w strefach 

A. wskazanych przez funkcjonariuszy Policji. 
B. wewn trznej, zewn trznej i peryferyjnej. 
C. dotkni tych dzia aniami przest pczymi. 
D. zgodnych z podzia em kondygnacji. 
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Zadanie 22. 
Je eli w obiekcie wystawiono trzy jednoosobowe posterunki sta e ca odobowe, a s u ba odbywa si   
w oparciu o zasad  12-godzinnych dy urów, to ilu pracowników ochrony potrzeba do realizacji zada  
ochronnych w ci gu doby? 

A.   3 
B.   6 
C.   9 
D. 12 

Zadanie 23. 
Pracownik ochrony posiadaj cy licencj  pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, wykonuj cy 
zadania ochrony osób i mienia w obiekcie podlegaj cym obowi zkowej ochronie, ma ustawowe 
upowa nienie do opracowania 

A. planu ochrony obiektu. 
B. systemu bezpiecze stwa obiektu. 
C. projektu systemu kontroli dost pu.  
D. instrukcji bezpiecze stwa po arowego obiektu.  

Zadanie 24. 
Wy adowanie atmosferyczne, w wyniku którego uszkodzeniu ulega centrala systemu sygnalizacji 
po aru, to przyk ad zagro enia 

A. subiektywnego. 
B. obiektywnego. 
C. relatywnego. 
D. wzgl dnego. 

Zadanie 25. 
Pracownik ochrony, który przyj  zg oszenie o pod o eniu urz dzenia wybuchowego w obiekcie, jest 
obowi zany w pierwszej kolejno ci powiadomi  o tym fakcie 

A. administratora obiektu. 
B. kierownika jednostki nadrz dnej. 
C. komendanta formacji obrony cywilnej. 
D. dy urnego najbli szej jednostki Policji. 

Zadanie 26. 
Dokumentacj  zwi zan  z realizacj  zada  ochronnych jest  

A. protokó  pokontrolny. 
B. rejestr bada  okresowych. 
C. rejestr broni, amunicji i rodków ochrony. 
D. wykaz zatrudnionych pracowników ochrony. 
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Zadanie 27. 
Pracownik ochrony, poza granicami chronionych obiektów i obszarów ma prawo do korzystania  
z uprawnie  do 

A. uj cia osób. 
B. legitymowania osób. 
C. zatrzymywania i przeszukiwania osób. 
D. stosowania wszystkich rodków porz dkowych. 

Zadanie 28. 
Obiekt chroniony zosta  podzielony na strefy: pierwsz  – ogólnodost pn , drug  – dost pu chronionego, 
trzeci  – dost pu zastrze onego, czwart  – dost pu zabronionego. W której strefie nale y umie ci  
central  systemu sygnalizacji w amania i napadu? 

A. W pierwszej. 
B. W drugiej. 
C. W trzeciej. 
D. W czwartej. 

Zadanie 29. 
Elementami systemu sygnalizacji napadu s  

A. pasywne czujki podczerwieni.  
B. aktywne czujki podczerwieni. 
C. r czne przyciski napadowe. 
D. detektory ruchu. 

Zadanie 30. 
System Sygnalizacji W amania i Napadu zamontowany w skarbcu w jednostce bankowej podlegaj cej 
obowi zkowej ochronie, powinien posiada   

A. wy cznie deklaracj  zgodno ci wystawion  przez producenta sytemu alarmowego. 
B. certyfikat wydany przez Polskie Centrum Bada  i Certyfikacji, okre laj cy klas  systemu. 
C. wy cznie deklaracj  zgodno ci z obowi zuj cymi normami, wystawion  przez instalatora 

systemu. 
D. wydane przez jednostk  certyfikuj c  dokumenty potwierdzaj ce zgodno  poszczególnych 

elementów systemu z obowi zuj cymi normami. 

Zadanie 31. 
W sytuacji wys ania sygna u alarmu w amaniowego z chronionego elektronicznie i monitorowanego 
obiektu, dzia anie grup interwencyjnych w Alarmowym Centrum Odbiorczym organizuje i koordynuje  

A. kierownik ACO. 
B. operator dy urny ACO. 
C. dy urny pracownik ochrony ACO. 
D. dy urny uzbrojonego stanowiska interwencyjnego ACO. 

Strona 8 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 32. 
Cz onkowie grupy interwencyjnej po przybyciu do chronionego obiektu, po wzbudzeniu si  w nim 
alarmu w amania, zastali osob  wyskakuj c  przez okno z monitorem od komputera. Któr  czynno  
powinni wykona  cz onkowie grupy interwencyjnej? 

A. Wezwa  do opuszczenia obiektu. 
B. Wylegitymowa  w celu ustalenia to samo ci. 
C. Wezwa  do zachowania zgodnego z prawem.  
D. Uj  osob  w celu niezw ocznego przekazania Policji. 

Zadanie 33. 
Mieniem konwojowanym, zgodnie z uregulowaniami w zakresie ochrony osób i mienia, s  

A. warto ci pieni ne. 
B. dokumenty archiwalne. 
C. organy do transplantacji. 
D. warto ci niematerialne i prawne. 

Zadanie 34. 
Konwojowany transport warto ci pieni nych w wysoko ci 25 j.o. wykonuje si  u ywaj c bankowozu  

A. typu C plus samochód ubezpieczaj cy. 
B. typu B plus samochód ubezpieczaj cy. 
C. typu A. 
D. typu C. 

Zadanie 35. 
Przy przewozie warto ci pieni nych w wysoko ci 19,5 j.o. bankowozem typu A nale y zapewni  co 
najmniej 

A. dwóch konwojentów, w tym jednego z karabinem maszynowym. 
B. dwóch konwojentów i jednego pracownika transportu. 
C. dwóch konwojentów. 
D. jednego konwojenta. 

Zadanie 36. 
Konwojent ochraniaj cy samochodowy transport warto ci pieni nych powinien by  wyposa ony  
w rodki ochrony osobistej w postaci 

A. co najmniej kamizelki i he mu kuloodpornego. 
B. umundurowania s u bowego. 
C. pakietu przeciwchemicznego. 
D. pakietu sanitarnego. 

Strona 9 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 37. 
Któr  g ówn  zasad  nale y si  kierowa , planuj c tras  konwojow ?  

A. Zaplanowana trasa powinna by  mo liwie najkrótsza i bezpieczna. 
B. O ile to mo liwe, nale y planowa  tras  drogami dwujezdniowymi.  
C. Nale y wybiera  drog  o bardzo du ym nat eniu ruchu. 
D. Konwój powinien jecha  tylko drogami o wietlonymi. 

Zadanie 38. 
W który dokument powinien wyposa y  organizator konwoju dowódc  grupy konwojowej, 
bezpo rednio przed rozpocz ciem konwoju? 

A. wiadectwo potwierdzaj ce klas  bankowozu. 
B. Potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu.  
C. Cedu  trasy konwojowej 
D. Plan konwoju. 

Zadanie 39. 
Jak  decyzj  powinien podj  dowódca grupy konwojowej, który w trakcie wykonywania konwoju jest 
wiadkiem wypadku drogowego, a uczestnikom udzielana jest pomoc przedmedyczna przez innych 

u ytkowników ruchu drogowego? 

A. Kontynuowa  konwój nie zatrzymuj c si . 
B. Zatrzyma  konwój i obserwowa  przebieg zdarzenia. 
C. Zatrzyma  konwój i sprawdzi , czy nie potrzebna jest dodatkowa pomoc. 
D. Zatrzyma  konwój przed miejscem zdarzenia i telefonicznie powiadomi  najbli sz  jednostk  

Policji. 

Zadanie 40. 
Jakie polecenie powinien wyda  dowódca grupy konwojowej kierowcy bankowozu w sytuacji, gdy inny 
samochód ewidentnie próbuje zajecha  mu drog  ? 

A. „Omin  go i kontynuowa  konwój”. 

B. „Zawróci  w celu powrotu do miejsca rozpocz cia konwoju”. 
C. „Staranowa  pojazd zaje d aj cy drog  i kontynuowa  konwój”. 
D. „Omin  go i kontynuowa  konwój oraz powiadomi  Policj  i organizatora konwoju”. 
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