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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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Zadanie 1. 
Zasadniczym zadaniem w realizacji bezpośredniej ochrony osób jest 

A. wczesne rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń. 
B. ujęcie i obezwładnienie napastnika. 
C. skuteczne działanie defensywne. 
D. skuteczne działanie ofensywne. 

Zadanie 2. 
Elementem badawczym analizy zagrożenia osoby ochranianej nie jest określenie 

A. prawdopodobnego czasu zagrożeń. 
B. potencjalnych miejsc zagrożeń. 
C. kosztów działań ochronnych. 
D. struktury zagrożeń. 

Zadanie 3. 
Jak nazywa się przedstawiony na schemacie szyk ochronny? 

A. Rozszerzony klin. 
B. Prosty romb. 
C. Romb. 
D. Klin. 

Zadanie 4. 
Rodzaj szyku ochronnego nie zależy od 

A. liczby dostępnych pracowników ochrony. 
B. wyszkolenia grupy eskortowej.  
C. życzeń ochranianej osoby. 
D. potencjalnego zagrożenia. 

Zadanie 5. 
Grupa eskortowa bezpośredniej ochrony osób może być wyposażona w broń palną bojową w postaci 

A. pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm. 
B. strzelb gładkolufowych powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12 mm. 
C. pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm. 
D. karabinków o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. 
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Zadanie 6. 
W szyku ochronnym typu romb każdy z tworzących go pracowników ochrony osobistej zapewnia obserwację 
obszaru odpowiedzialności wynoszący  

A. 180° 
B. 120° 
C.   90° 
D.   70° 

Zadanie 7. 
Podczas spożywania posiłków w restauracji przez osoby ochraniane należy dążyć, aby stolik położony był 
najbliżej 

A. wyjścia ewakuacyjnego. 
B. wejścia na zaplecze. 
C. wejścia głównego. 
D. okna. 

Zadanie 8. 
Przejazd przy zastosowaniu kawalkady złożonej z kilku pojazdów stosuje się w przypadku ochrony osoby 
o stopniu zagrożenia 

A. podstawowym. 
B. standardowym. 
C. wysokim. 
D. małym. 

Zadanie 9. 
Notatka z czynności ujęcia osoby powinna zawierać 

A. numer i serię dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby ujętej. 
B. nazwę dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby ujętej. 
C. imiona rodziców osoby ujętej. 
D. datę, godzinę i miejsce.  

Zadanie 10. 
Jaki procent składu osobowego powinni stanowić pracownicy służby porządkowej zabezpieczający imprezę 
masową niebędącą imprezą masową podwyższonego ryzyka? 

A. Nie mniej niż 30% 
B. Nie mniej niż 25% 
C. Nie mniej niż 20% 
D. Nie mniej niż 15% 
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Zadanie 11. 
Członek służby informacyjnej podczas zabezpieczania imprezy masowej podwyższonego ryzyka nie może 
być wyposażony  

A. w ręczny miotacz substancji obezwładniających. 
B. we wzory biletów i zaproszeń. 
C. w ręczny wykrywacz metalu. 
D. w kamizelkę kuloodporną. 

Zadanie 12. 
Czas trwania imprezy masowej określony jest od chwili 

A. przybycia członków służb porządkowych i informacyjnych do czasu opuszczenia przez nie 
terenu imprezy masowej. 

B. udostępnienia uczestnikom imprezy obiektu do chwili opuszczenia przez nich terenu imprezy 
masowej. 

C. przybycia oficjalnych gości do czasu opuszczenia przez nich imprezy.  
D. rozpoczęcia występu do chwili jego zakończenia. 

Zadanie 13. 
Z punktu widzenia bezpieczeństwa spiker zawodów sportowych nie powinien 

A. przed zawodami, w przerwie i po zawodach podawać komunikatów sponsorskich. 
B. przekazywać komunikatów kierownika do spraw bezpieczeństwa. 
C. podawać komunikatów, na przykład o zagubieniu dziecka. 
D. prowadzić dopingu i komentować pracy sędziów. 

Zadanie 14. 
Kajdanki, jako środek przymusu bezpośredniego, mogą być użyte przez członka służby porządkowej  
w celu 

A. odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność członka służby porządkowej 
lub innej osoby. 

B. uniemożliwienia targnięcia się osoby zatrzymanej na własne życie. 
C. przełamania oporu bezpośredniego. 
D. odizolowania napastnika. 

Zadanie 15. 
Uprawnienie do przebywania na imprezie masowej niebędącej meczem piłki nożnej, członek służby 
porządkowej dokonuje poprzez sprawdzenie, czy osoba uczestnicząca w imprezie posiada 

A. ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przebywania na imprezie. 
B. obowiązujący numer identyfikacyjny. 
C. aktualny dokument tożsamości. 
D. aktualną legitymację klubową.  
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Zadanie 16. 
Współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas zabezpieczania imprezy masowej powinna 
polegać w szczególności na  

A. współdziałaniu przy przeprowadzaniu bezpiecznej ewakuacji uczestników imprezy masowej 
oraz mienia. 

B. wymianie informacji o zagrożeniach dotyczących bezpieczeństwa uczestników imprezy 
masowej. 

C. zabezpieczaniu miejsc po pożarze poza terenem przeprowadzania imprezy masowej. 
D. wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy. 

Zadanie 17. 
Jakie strefy ochrony należy wyznaczyć, organizując ochronę obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie, 
stosując kryterium przestrzennego usytuowania obiektu? 

A. Techniczną, przemysłową, magazynową. 
B. Ochronną, ogólnodostępną, zamkniętą. 
C. Wewnętrzną, zewnętrzną, peryferyjną. 
D. Wewnętrzną, środkową, zewnętrzną.  

Zadanie 18. 
Członkiem wewnętrznych służb ochrony jest 

A. pracownik ochrony osobistej zatrudniony przez przedsiębiorcę. 
B. pracownik służb porządkowych. 
C. członek służb informacyjnych. 
D. wartownik-konwojent. 

Zadanie 19. 
Szef ochrony sporządza analizę stanu bezpieczeństwa obiektu 

A. każdorazowo na polecenie administratora obiektu. 
B. jeden raz na pół roku. 
C. jeden raz na kwartał. 
D. okresowo. 

Zadanie 20. 
Do zakresu działania dowódcy zmiany należy 

A. dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki. 
B. wydawanie z magazynu broni amunicji i środków przymusu bezpośredniego. 
C. kontrolowanie czasu pracy osób zatrudnionych w chronionym obiekcie. 
D. kierowanie pododdziałem. 
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Zadanie 21. 
Analiza i ocena zagrożeń obiektu podlegającego bezpośredniej ochronie fizycznej powinna przede wszystkim 
zawierać 

A. pochodzenie i rodzaj zagrożeń, ich charakter i przewidywane skutki, najbardziej zagrożone 
mienie, charakterystykę potencjalnych sprawców. 

B. wywiad pracowniczy i wywiad środowiskowy, opis otoczenia obiektu, opis trasy patrolu lub 
konwoju. 

C. zestawy zadań dodatkowych dla pracowników ochrony. 
D. wytyczne do szkolenia pracowników ochrony. 

Zadanie 22. 
Najwyższy poziom zabezpieczenia chronionego obiektu, ponosząc najniższe koszty, osiąga się poprzez 

A. wzajemne uzupełnienie się bezpośredniej ochrony fizycznej i środków zabezpieczenia 
technicznego. 

B. wyznaczenie dużej ilości posterunków stałych. 
C. dużą liczbę i częstotliwość patroli ochronnych. 
D. przydzielenie do patrolu psów służbowych. 

Zadanie 23. 
Dokumentację pomocniczą prowadzoną w wewnętrznych służbach ochrony stanowi 

A. instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiałowego. 
B. dziennik nagłych wydarzeń. 
C. dziennik zmiany. 
D. tabela służby. 

Zadanie 24. 
Notatka z ujęcia osoby powinna zawierać w szczególności  

A. rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości osoby ujętej. 
B. informację o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie. 
C. imię, nazwisko oraz imiona rodziców osoby ujętej. 
D. datę i miejsce urodzenia osoby ujętej. 

Zadanie 25. 
Strefa dostępności jest  

A. elementem organizacji ruchu osobowego i materiałowego w chronionym obiekcie. 
B. fragmentem chronionego obiektu podlegającym szczególnej ochronie. 
C. częścią chronionego obiektu dostępna tylko dla służb ochrony. 
D. wycinkiem ogrodzonego i oznakowanego terenu chronionego. 
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Zadanie 26. 
Strefa ochrony wewnętrznej to przestrzeń 

A. wewnątrz budynku wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi.
B. wewnątrz budynku bez otworów okiennych i drzwiowych.
C. od ogrodzenia (włącznie z nim) do granicy widzialności.
D. zawarta pomiędzy ścianą budynku a ogrodzeniem.

Zadanie 27. 
Przy pomocy czujki sejsmicznej nie można wykryć 

A. detonacji ładunku wybuchowego.
B. otwarcia okna.
C. wstrząsów.
D. wiercenia.

Zadanie 28. 
Jaką podstawową funkcję pełni system sygnalizacji włamania i napadu? 

A. Utrudnia intruzowi dostęp do strefy chronionej przez system.
B. Wykrywa fizykochemiczne zjawiska procesu palenia.
C. Sygnalizuje stan naruszenia strefy chronionej.
D. Uruchamia techniczne blokady i zapory.

Zadanie 29. 
Przedstawiony opis dotyczy działania czujki 

A. mikrofalowej Dopplera.
B. pasywnej podczerwieni.
C. aktywnej podczerwieni.
D. wibracyjnej.

Zadanie 30. 
Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać dyżurny uzbrojonego stanowiska interwencyjnego po 
otrzymaniu wygenerowanego sygnału alarmowego z chronionego obiektu, jest 

A. natychmiastowe wysłanie do obiektu grupy interwencyjnej.
B. natychmiastowe powiadomienie administratora obiektu.
C. natychmiastowe powiadomienie Policji.
D. zweryfikowanie alarmu.

Zadanie 31. 
W realizacji uprawnień pracownika ochrony fizycznej środkiem porządkowym nie jest 

A. wezwanie osoby nieuprawnionej do opuszczenia chronionego terenu.
B. ujęcie w celu niezwłocznego przekazania osoby ujętej policji.
C. ustalenie uprawnień do przebywania na terenie chronionym.
D. wykorzystanie chwytu transportowego.

Podstawowym warunkiem wygenerowania sygnału jest 
pojawienie się ruchomego obiektu, którego temperatura jest 
różna od temperatury otoczenia. 
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Zadanie 32. 
Wartościami pieniężnymi nie są 

A. kamienie szlachetne i perły. 
B. przedmioty będące muzealiami. 
C. złoto, srebro i wyroby z tych metali. 
D. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne. 

Zadanie 33. 
Wewnętrzne służby ochrony mogą konwojować mienie 

A. innych jednostek bez konieczności uzyskania wymaganej koncesji. 
B. będące własnością przedsiębiorcy, który je powołał. 
C. tylko o wartości nieprzekraczającej 0,2 j.o. 
D. tylko w ramach konwoju wewnętrznego. 

Zadanie 34. 
Transport 8 jednostek obliczeniowych wartości pieniężnych bankowozem typu C może być wykonywany 
przez nieuzbrojonego, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej bez udziału konwojenta, jeżeli 
bankowóz jest wyposażony w pojemniki specjalistyczne co najmniej 

A. klasy 2 
B. klasy 3 
C. klasy C 
D. klasy D 

Zadanie 35. 
Do ochrony transportu wartości pieniężnych przewożącego 14 jednostek obliczeniowych należy przydzielić 
co najmniej  

A. 4 konwojentów. 
B. 3 konwojentów. 
C. 2 konwojentów. 
D. 1 konwojenta. 

Zadanie 36. 
Aby obliczyć aktualną wartość jednostki obliczeniowej, należy  

A. pomnożyć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ubiegłym kwartale (ogłaszane w dzienniku 
urzędowym „Monitor Polski”) przez 120. 

B. pomnożyć przeciętne roczne wynagrodzenie przez 120. 
C. pomnożyć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ubiegłym kwartale przez 10. 
D. pomnożyć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ubiegłym kwartale przez 12. 
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Zadanie 37. 
Środki ochrony osobistej konwojenta to wyposażenie składające się 

A. tylko z kamizelki.
B. z kamizelki i hełmu.
C. co najmniej z kamizelki i hełmu.
D. co najwyżej z kamizelki i hełmu.

Zadanie 38. 
Czy podczas przeładunku wartości z uszkodzonego bankowozu przewożącego wartości do zapasowego 
bankowozu konwojent może pomagać przy tej czynności? 

A. Konwojent nie może przenosić konwojowanych wartości.
B. Może, jeśli wyrazi na to zgodę osoba transportująca.
C. Tak, jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu konwoju.
D. Tak, na wyraźne polecenie kierowcy.

Zadanie 39. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo konwoju, przy wyznaczaniu trasy jego organizator powinien 

A. uzgodnić przebieg trasy z właściwym terytorialnie komendantem Policji.
B. dokonać wnikliwej lustracji trasy przed konwojem.
C. uwzględnić wartość konwojowanego mienia.
D. przeanalizować warunki atmosferyczne.

Zadanie 40. 
Przed ujęciem osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla chronionych osób, 
pracownik ochrony w pierwszej kolejności powinien 

A. poinformować o przyczynie ujęcia i uprzedzić o obowiązku zastosowania się do wydawanych
poleceń.

B. zidentyfikować rodzaj pełnionej służby okrzykiem „Ochrona!”.
C. uniemożliwić oddalenie się osoby ze wskazanego miejsca.
D. wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem.
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