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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
CZĘŚĆ PISEMNA
Instrukcja dla zdającego
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
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.
Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
Czytaj uważnie wszystkie zadania.
Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący
układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9.
10.

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
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

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 1.
Podstawowym zagrożeniem chronionych osób nie jest naruszenie
A.
B.
C.
D.

nietykalności osobistej.
miru domowego.
zdrowia.
życia.

Zadanie 2.
Celem wywiadu ochronnego jest
A.
B.
C.
D.

zestawienie zadań do wykonania przez pracownika ochrony w związku z wystąpieniem
określonego zdarzenia.
pozyskanie, analiza i przechowywanie informacji dotyczących zagrożeń osoby ochranianej.
ustalenie symptomów zbierania informacji o osobie ochranianej i jej ochronie osobistej.
wyłącznie ustalenie miejsc, z których może nastąpić atak na osobę ochranianą.

Zadanie 3.
Kto w szyku ochronnym zajmuje miejsce zaznaczone znakiem X?
A.
B.
C.
D.

Pracownik rozpoznania.
Pracownik ochrony.
Dowódca ochrony.
Dowódca zmiany.

Zadanie 4.
Obowiązkowym wyposażeniem pracownika ochrony osobistej jest
A.
B.
C.
D.

umundurowanie służbowe.
opatrunek osobisty.
pałka służbowa.
broń palna.

Zadanie 5.
W szyku ochronnym „rozszerzony romb” każdy z pracowników tworzących szyk ma zabezpieczyć sektor
odpowiedzialności wokół osoby ochranianej, wynoszący
A.
B.
C.
D.

90°
80°
72°
60°
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Zadanie 6.
Który szyk należy zastosować podczas przeprowadzania osoby chronionej przez agresywny tłum?
A.
B.
C.
D.

Pierścień ochronny.
Romb rozszerzony.
Klin ochronny.
Romb prosty.

Zadanie 7.
Pracownik ochrony osobistej może użyć pałki służbowej
A.
B.
C.
D.

w przypadku pokonywania biernego oporu.
jeżeli sprawca przestępstwa nie posłucha wezwania pracownika ochrony do zaniechania
działania.
w przypadku usiłowania popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę ochranianego
obiektu.
w przypadku odpierania bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie
chronionej osoby.

Zadanie 8.
Których środków przymusu bezpośredniego, oprócz siły fizycznej w postaci technik transportowych i obrony
oraz kajdanek, ma prawo użyć członek służby porządkowej do odparcia ataku uczestników imprezy
masowej?
A.
B.
C.
D.

Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
Ręcznego miotacza substancji obezwładniających.
Pałki służbowej teleskopowej.
Psa służbowego.

Zadanie 9.
W której formie powinna być zorganizowana ochrona dla osoby szczególnie zagrożonej atakiem?
A.
B.
C.
D.

Doraźnej kompleksowej.
Stref kombinowanych.
Pierścieni ochronnych.
Ochrony totalnej.

Zadanie 10.
W rozumieniu przepisów imprezą masową artystyczno-rozrywkową jest impreza
A.
B.
C.
D.

polegająca na zorganizowanym publicznym oglądaniu przekazu telewizyjnego w hali
sportowej na ekranie o przekątnej 4,5 m dla 600 osób.
organizowana przez dyrekcję szkoły na boisku sportowym dla 520 uczniów.
zamknięta, organizowana przez pracodawcę dla 650 pracowników.
organizowana w galerii sztuki dla 750 osób.
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Zadanie 11.
Czas trwania imprezy masowej liczony jest od chwili
A.
B.
C.
D.

przejęcia terenu imprezy przez służby ochrony do czasu przekazania go administratorowi
obiektu.
udostępnienia uczestnikom terenu imprezy do chwili opuszczenia przez nich terenu imprezy.
rozpoczęcia do czasu zakończenia imprezy określonego w regulaminie tej imprezy.
rozpoczęcia koncertu do czasu zejścia występujących ze sceny.

Zadanie 12.
Procentowa liczebność członków służby informacyjnej zabezpieczających imprezę masową podwyższonego
ryzyka może wynosić maksymalnie
A.
B.
C.
D.

60%
50%
40%
30%

Zadanie 13.
Obowiązkiem członka służby informacyjnej jest
A.

B.
C.
D.

niedopuszczanie osób uczestniczących w imprezie masowej do miejsc nieprzeznaczonych dla
publiczności.
odmowa wstępu osobie, która usiłuje wnieść na imprezę masową broń lub inne niebezpieczne
przedmioty.
usuwanie z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osób nie posiadających ważnego
biletu.
odmowa wstępu na imprezę masową osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny.

Zadanie 14.
Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa imprezy masowej – meczu piłki nożnej, jest
A.
B.
C.
D.

bójka pseudokibiców przed bramą wejściową na stadion.
rzucanie przedmiotów na murawę boiska.
wniesienie napojów alkoholowych.
wybuch paniki na trybunach.

Zadanie 15.
W ramach bezpieczeństwa imprezy masowej jej organizator nie musi zapewnić
A.
B.
C.
D.

wyznaczenia dróg ewakuacyjnych, oraz dróg ułatwiających dojazd służb ratowniczych.
wydzielonych pomieszczeń dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
transportu uczestników do miejsca przeprowadzania imprezy i z powrotem.
zaplecza sanitarno-higienicznego.
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Zadanie 16.
Wobec osoby stawiającej czynny opór w miejscu i czasie trwania imprezy masowej członek służby
porządkowej ma prawo użyć
A.
B.
C.
D.

przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
ręcznego miotacza substancji obezwładniających.
psa służbowego.
broni palnej.

Zadanie 17.
Które z podanych czynności, w kolejności ich następowania, powinien wykonać członek służby porządkowej
przed rozpoczęciem legitymowania?
1. Użyć zwrotu
„Stój ochrona”.
2. Okazać identyfikator.
3. Podać podstawę
prawną i podstawę
faktyczną
legitymowania.
4. Na żądanie osoby
legitymowanej podać
swoje imię i nazwisko.

1. Użyć zwrotu „Służba
porządkowa”.
2. Okazać identyfikator.
3. Podać podstawę
prawną i przyczynę
legitymowania.
4. Na żądanie osoby
legitymowanej podać
swoje imię
i nazwisko.

A.

B.

1. Użyć zwrotu „Służba
porządkowa”.
2. Podać podstawę
prawną i podstawę
faktyczną
legitymowania.
3. Okazać identyfikator
oraz podać swoje imię
i nazwisko.

C.

1. Użyć zwrotu
„Stój służba
porządkowa”.
2. Okazać identyfikator.
3. Podać podstawę
prawną i podstawę
faktyczną
legitymowania.
4. Na żądanie osoby
legitymowanej podać
swoje imię
i nazwisko.
D.

Zadanie 18.
Za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia należącego do Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, powstałych w miejscu i czasie trwania odpłatnej
imprezy masowej, odpowiada
A.
B.
C.
D.

organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
kierownik do spraw bezpieczeństwa.
organizator imprezy masowej.
właściciel obiektu.

Zadanie 19.
Jaką minimalną liczbą pracowników ochrony fizycznej w obiekcie, w którym funkcjonuje system
dwuzmianowy (12 x 12 godzin) w ciągu jednej doby powinien dysponować szef ochrony do obsadzenia
4 posterunków dwuosobowych i stanowiska dowódcy zmiany?
A.
B.
C.
D.

36 pracowników.
27 pracowników.
18 pracowników.
16 pracowników.
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Zadanie 20.
W przypadku znalezienia dokumentu lub nośnika zawierającego klauzulę „TAJNE” pracownik ochrony
fizycznej powinien
A.
B.
C.
D.

zabezpieczyć go przed wglądem innych osób i przekazać z odpowiednią notatką szefowi
ochrony obiektu.
wpisać fakt znalezienia do książki służby i przekazać znalezisko dowódcy zmiany.
schować znaleziony przedmiot i przekazać go osobie upoważnionej.
zabezpieczyć dokument i powiadomić Policję.

Zadanie 21.
Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył swoje uprawnienia, naruszając dobra
osobiste człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do lat
A.
B.
C.
D.

trzech.
czterech.
pięciu.
sześciu.

Zadanie 22.
Do zagrożeń subiektywnych bezpieczeństwa obiektu zalicza się
A.
B.
C.
D.

zdarzenie zewnętrzne, wskutek którego może nastąpić awaria urządzeń przemysłowych,
katastrofa lub pożar.
szpiegostwo przemysłowe.
gradobicie.
powódź.

Zadanie 23.
W obiekcie położonym na obrzeżach miasta zaobserwowano zwiększoną liczbę przypadków wnoszenia
napojów alkoholowych. Który z czynników jest najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy?
A.
B.
C.
D.

Nieprawidłowości podczas kontroli osób wchodzących do obiektu.
Niewielkie nasycenie obiektu technicznymi środkami ochrony.
Mała ilość posterunków stałych.
Mała liczba patroli ochronnych.

Zadanie 24.
Pracownik ochrony, który zatrzymał na gorącym uczynku sprawcę kradzieży na terenie chronionego obiektu,
A.
B.
C.
D.

działał w granicach uprawnienia lub obowiązku prawnego.
działał w stanie wyższej konieczności.
przekroczył swoje uprawnienia.
działał w obronie koniecznej.
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Zadanie 25.
Zadaniem członków grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania informacji o włamaniu do obiektu,
z którego sprawcy już uciekli, jest
A.
B.
C.
D.

podjęcie próby ich zatrzymania.
zabezpieczenie śladów przestępstwa do czasu przybycia Policji.
próba odzyskania skradzionego mienia.
pościg za sprawcami przestępstwa.

Zadanie 26.
Obowiązek uzgodnienia planu ochrony obiektu, obszaru lub urządzenia z komendantem wojewódzkim
Policji dotyczy
A.
B.
C.
D.

tylko obiektów chronionych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
tylko obiektów chronionych przez wewnętrzne służby ochrony.
wszystkich obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.
wszystkich obiektów chronionych.

Zadanie 27.
Dziennik zmiany powinien zawierać informacje
A.
B.
C.
D.

o uprawnieniach pracowników ochrony pełniących służę.
o wymaganych kwalifikacjach pracownika ochrony.
o obowiązkach w czasie pełnienia służby.
o obsadzie personalnej zmiany.

Zadanie 28.
Notatka z ujęcia osoby na terenie chronionym nie musi zawierać
A.
B.
C.
D.

informacji o udzieleniu pierwszej pomocy i jej zakresie.
numeru ewidencyjnego PESEL osoby ujętej.
imienia i nazwiska osoby ujętej.
daty, godziny i miejsca ujęcia.

Zadanie 29.
Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie
A.
B.
C.
D.

ochrony technicznej i nadzoru fizycznego.
pośredniej ochrony fizycznej i nadzoru elektronicznego.
bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.
dozoru sygnałów alarmowych i konwoju osób niebezpiecznych.

Zadanie 30.
Która ze stref ochrony jest położona najbliżej miejsca podlegającego szczególnej ochronie?
A.
B.
C.
D.

Wewnętrzna.
Zewnętrzna.
Peryferyjna.
Środkowa.
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Zadanie 31.
Ręczny ostrzegacz pożarowy służy do
A.
B.
C.
D.

automatycznego spowodowania stanu alarmowego centrali alarmowej w przypadku
wystąpienia pożaru.
ręcznego spowodowania stanu alarmowego centrali alarmowej w przypadku wystąpienia
pożaru.
zaalarmowania osób znajdujących się w obiekcie o zagrożeniu pożarowym.
wykrycia fizykochemicznych zjawisk palenia.

Zadanie 32.
W obiekcie ochranianym przez wewnętrzną służbę ochrony w pomieszczeniu kasy głównej nastąpiła awaria
systemu sygnalizacji włamania i napadu. Przewidywany czas usunięcia usterki przekroczy 12 godzin.
Dowódca zmiany w pierwszej kolejności powinien
A.
B.
C.
D.

wystawić co najmniej jeden uzbrojony posterunek doraźny w rejonie kasy głównej.
wysłać dodatkowe patrole na teren obiektu.
zażądać od szefa ochrony uzupełnienia.
powiadomić Policję.

Zadanie 33.
Pracownik ochrony fizycznej podczas wykonywania obowiązków na terenie chronionego obiektu może
zastosować środek porządkowy w postaci
A.
B.
C.
D.

ujęcia osoby stwarzającej w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia,
w celu niezwłocznego oddania tej osoby Policji.
zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku.
pocisków niepenetracyjnych.
siły fizycznej.

Zadanie 34.
Pierwszą czynnością, którą powinien wykonać pracownik ochrony fizycznej podczas ujęcia osoby, jest
A.
B.
C.
D.

uniemożliwienie oddalenia się osoby ze wskazanego miejsca.
wezwanie do zachowania zgodnego z prawem.
niezwłoczne powiadomienie Policji.
wydanie okrzyku „Ochrona!”.

Zadanie 35.
W jednostkach obliczeniowych określa się
A.
B.
C.
D.

klasę urządzenia lub zabezpieczenia urządzenia do przechowywania lub transportowania
wartości pieniężnych.
dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych bądź transportowanych wartości
pieniężnych.
odporność na włamanie urządzeń zabezpieczenia technicznego do przechowywania wartości
pieniężnych.
pojemność urządzeń zabezpieczenia technicznego do przenoszenia wartości pieniężnych.
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Zadanie 36.
Transport wartości pieniężnych musi być obowiązkowo wykonywany przy pomocy bankowozu, jeżeli liczba
jednostek obliczeniowych przekracza
A.
B.
C.
D.

1,0
0,7
0,5
0,3

Zadanie 37.
Maksymalny limit jednostek obliczeniowych wartości pieniężnych umieszczonych w pojemniku
specjalistycznym klasy D, transportowanych bankowozem typu C nie może przekroczyć
A.
B.
C.
D.

1 j.o.
2 j.o.
3 j.o.
4 j.o.

Zadanie 38.
Który element nie jest czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na czas trwania konwoju?
A.
B.
C.
D.

Skład osobowy grupy konwojowej.
Rodzaj nawierzchni drogi.
Dystans konwoju.
Pora roku.

Zadanie 39.
W sytuacji ostrzelania konwoju z zasadzki w pierwszej kolejności należy
A.
B.
C.
D.

maksymalnie przyspieszyć jazdę konwoju i oddalić się z miejsca zagrożenia.
odpowiedzieć ogniem z broni palnej, zatrzymując konwój.
zatrzymać konwój i rozwinąć obronę okrężną.
powiadomić zleceniodawcę.

Zadanie 40.
W przypadku choroby dowódcy konwoju obowiązki jego przejmuje
A.
B.
C.
D.

najstarszy wiekiem konwojent.
osoba transportująca wartości.
konwojent kierunkowy.
kierowca.
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