
T€st zawisa m P}'tan z trzena wananlami odpowiedzi, z krorych rvtkojedna Jest.prawdziwa wlasciuq

odpowiedi ziznacz o,au!. x. w prapadku pornl4li wczeinrej zlznaczonq odpowtdi zznacz w kolko i

ponownie zaznacz prawirtlowq odpowi€dz
znakien X.

l Jakie zadania sp€lnia profilakyka !v Policii ?
a) zapobie3a przestepstwom
b) analizuje skutk przestcpstwa
c) pole-la na Sciganiu sprawcow przeslgpsrw

? Czy policianr ms prawo Cle ryiegitynowac l
n) Iak. w kazdltr miej! qi w kazd)'ch uzasadnnnrvcl okolicznn(ciach
b) nie. nic rna tahego prawa
c) rak, ale tylko w obeano6ci rodnca

I Po'nagajac rodncom w gospodarstwie dzi€cko moze:

D) $rykonywac wyr{opy zemne
d) napra$iai dach

4 Ondleniem nazywamy
a) naal4 kJ;tkotruahgtratq przyro,.ruoigi $vwolanq 9i€dostatecznm dotle'ieniem m6zsu

b) peewlckle zaburzenia m6zgu o roznych prrvc4nach
c) ;ab!|?enia mozgu priebiegajace w posracinawracnjqc)'h ndpadow drsaw\owvch

5 cdzie moze prodi sie o ponoc osoba, kt6rej czlonek naduzvwa alkoholu ?

a) Komisji d/s pomocy osobon uzaleznionym
bj Gn*mei lutMieiskiei Komisji Roryiqz"avania ProblemolY Alkoholo*l'ch
c) Komisji d/s zwalc,:nia alkoholirnu

6. Czy alkoholznrniejszr spraMo(i ?
a) lak. umyslowq
b) t.k. fizyczn4
c) tak, umyslo\,qi fizyczq

7. Z krorcgo ioku obecnie obowiaaje ..ustawa o $]chowsniu w lrzei-wo(ci i przeciwdziataniu alkoholiznlowi'

aI-"]-9!3.L
b) i999 r
c) 2000 r

8 Jati rodz-aj ruch! drogowego obowiqzuie w Polsce ?

a) Drawo$ronnv
b) lervoslionny

"i 
* .^r.r.tl'"i od kalegorii drog; kierowca oze Lo'zvs1a' z prawostionnego i le*oslronneso tuchu

drogowcgo

9. Kto to jest d;elnicowy?- 

") 

-i; 
p;l,q-t pionu ru.hu d,ogu*e,r', praculqcv w wvznaczonvnl 

'cjonie 
miasta krb 

-rrninv 
dbajqcv o

bF/r i i .?(  r tsr$o 1a dr, ,d/e
b) lo polrqant prorru prewencl pfalxrj4cv w $]'zna:zonvn rejo'ie miasra lub :lnrn'Y dbalqcv o

be/o,cclen{wo mierzksncow, ud/relalE v '1 
pom4'!  v "p

) ' .@\/na'  
an' jd '7relr i \mid! '

10. Jaki objau's1wie.da sig podcas zlarmnia nogL I

a) swcdT€rie iopuchriecie nos;



b) b6le prz.y pr6bie poruszania
c) pieczenie i swgdzenie

I I - Kt6ry z nizej wymienionych wydtalow zajmuje sie wykryvaniem sprawc6w przestepstw?
a) wydzial Prewencji
b) Wydzid lnformatyki
c) Wydzial Krvminalny

l2 Kro nrozc Lierorrai mulo'owerem
a) osoba" k6ra ukonczyla 13 rok rycia
b) ;;EIE6AFGA'I-.A'EEG;iQ
c) obie odpowiedzi sq nieprawidlou,c

t3 w korym tniesiqcu obchodzonejen " Swicto Policji ?"
a) 2a maja
b) 15 czeNca
c) 24 lipca

14. Zauwazasz pozar la,\). Jak $q znchowasz l
a) szybko oddalasz sie
b) powi,da,nias/ osobe do'oJa , ni .oh\sa_jljglpg3llq!9lll-
'l#o, proDutesz sam gasrc pozar

15. Jaki rodaj narkoqyk6w zaliczanyj€sl do bezpiecznych ?
a) syntetyczne
b) naturalne
c) n;e nla bezpiecznych rarkotyk6w

16. Czyj to sropj€n: dwi€ belki ;jedna gwiazdka na naramienniku ?
a) ko'nisarza policji
b) oodinspektomoolicii
c) srarszego aspiranta policii

I7. Czcgo ni. wolno rob;c na szkolnlm bi\yat!r')
a) mszczya roslinnoici
b) ploszya ryierzyny, halasowai
c) obie odpowiedn sq poprawnc

rt. Gdy m skzyzowaniu ruchem kieruje policjant i jeso sygna\ nlajq inne znacznic ni2 sygnary iwierlne.

a) stosowad s;q do sygnal6w (wiellnycb
b) slosolvac si9 do sygnalolv awietlnych j innych znakow drogolvrch znajdujqcych s;e na skrzyzowaniu
c) slosowa6 siedo wska4llls""i6* p.d".""y"h

I 9 J€zeli rodzice p.zechowjq koszolvnosci N donu, np. bizuieria, pieni4d ze. i(p . lo
a) mozemyje pokaz"ajedynie dobrym kolegom
b) nrozemy bawi6 sie nirni tuzem z pr4jacioini
c) rilionru rie po*a!emyi nie morvimy o gzechouyvanrch l.osztortoiciach

20 Rower po nien bya wyposazony z t)iu
a) * jedno Sq,iarlo baN} bislej
b) s iwid, lo harur /o 'rei  lub b:dl( j  

'n, !dj{ , ,t) { jcdno 6*ia1lo odblastowej bar$], czerwonej o ksaalcic inn.'-ft niz rrojka-l o.z u jed o iulario
F46reba-rwr'-zeruoE-

I]ZIEKUJEMY

ZakazdqdilLr( ddpowiedi I punkt



Kt6re ze sl6w kojarry ci sit z waDdalizmeB?
a. zazdroS6. pomoc, bezradnosd. zniszczenie
b. odwaga, piekno, zawisd
c. bezwzqlednoid. elupota- zsnalva

Przy wystrzsle frjerwerkdw:
a. moima za4l€le faierwerki zapalniczrk4
b. mohla upuicid zapalony fajerwerk i odbiec
c. nalezv wlo2y6 strzatv do butelki wwelnionei czeSciowo piaskiem

cie alkoholu nie sprzyja:
a. naruszeniom Drax?
b. zaburzeniom konekt6w uczuciowych i miedzyludzkich
c. poprawie kondycji lrzycznej

a. dozwolole
b. z*ozane
c. dozwolone w malych iloSciach - na wlasny uzf4ek

sl(8i slowa, kt6re kojarz{ ci sit z tolentrcjQ:
a- zadufany
b. wlrozumialy
c. bearzglqdny

6. Przeie|darnie /przechodzeniel obok nie poruszaj4cego sie pojrzdu i uczesttrika
ruchu lub przeszkody to:

a o![ih4t
b. wyprzedzanie
c. wymijanie

7. Policjant bpd{cy w sluZbie musi mie6 p'rry sobie legitymacjt rluibow{l
a, zawsze
b. nie rnusi posiadai, gdyjest umundurowany
c. obie odpowiedzi sq prawidlowe

8. Co moie tiyd przyczt\qkrrdzie'y,!
a. chec posiadania 3rcdk6w materialnych
b. namouy koleg6w. chgc zaimponowania innyn
c. obie odpowiedzi sa prawidlowe



i
I

t

Jakie s4 granice tolerancji?
a. izanowai odmienne od wlasnych przekonania" upodobarLia' zwyczaje

vrybryki
t/ b. umiee zaDroteslowai w pe\\nvch svfuaclach 1mrec wlasne zoa e
\. kierowa6 siq tzw. Pierws4'n wrazeniem i liczy6 siE z ocen4innych

Jakiego stopnia nie wyr6znia sip w korpusie podoficer6w?
a. sierr:ant
b. mlodsz\ sieriiant
c. sieriant sztabowy

, Jezeti masz kolegt/ koleiankB kt6ra ma kontakt z narkotykami, powiniene6:
a- zerwa6 wszelkie kontakq'
b. starad siQ pom6c tylko we wlasnlm zaklisie aby nie nagla3niai sprawy
c. zorqanizowat Domoc sDecjalistvczna

Hazva rdzista p rzej aw i a swo j e u za lein i e o ie pop rzez:
a. chee $"ygrania, osiqgnigcia najlepszego wyniku, codzienna potrzeba po\\'rotu

do salonu gier, kontrola nad grq

923!U,
c. kolegowanie sie z osobami graj4c)ml, udzielanie pozyczek pieniqznych' chQc

uzyskania coraz lepszego wYniku
Przemoc to:

a. cykl dzialan, nastQpuj4cych po sobie i poglqbiaj4cych sig
b. naruszanie praw i d6br innej osoby
c. obie odpowiedzi sa prawidlowe

d, Dokuczadie intrej osobie jest:

17. Ptzy przechodzeniu przez przejScie dla piesrychna druga stronQ jezddi ualeiY:
riac sie. 7e ooiazd iest dosi daleko

a. j-ednlm Z-przvxlgds!-pngmssy
b. przyklad r,artu
c. obie odpowiedzi sq Pmwidlowe

Jeieli rower ni€ jest wyposaZony w oswietlenie zgodrie z obowiqzuj{cymi
przepisami to w okresie od zmierzchu do 6witu kierowanie rowerem:

a. jest dozwolone z zachowaniem szczeg6lnej ostro2loici
b. jest dozwolone po Poboczu
c. iest zabrcnione

16, WyjeZdtaj4c rowerem z posesji kierujAcy rowerem powidien ustqPi'
piendszeistwa:

a. tylko pojazdom nadjezdzajacym z praweJ strony
b. fylko pieszym przechodz4cym z prawej strony
c. poiazdom iadac}m ta drcqa .

a. rozeirzec si9 w &r4q,-pta!p, lglrgi-upgl ti
zachoyuiac ostrq?tqqle pEgi.jllnadll

b. , nie zNmcai4c zbltuej uwagl, przeJ sc na omg4 sronQ J ezq ' g(rl
' pieszych daje pierwszefstwo Pieszemu przed jad4cyrn pojazdem

c. zachowad szczeg6ln4 ostroznos6 a nastQpnie przebi€c

18, Przemoc w rodzinie jest:
a.
b.

c.

przesteDstwem. pomimo. ze dotvczv os6b naiblizszvch
;iejest przest9pstwem, gdy2 nikt nie ma prawa wlr4cad siQ w sprawy rodziny

sprawq oatuialn4 gdyz osoba bita z\\ykle zashrguje na to

Gffi":u" ttttttt,i uwagi, przejSi na drug4 stronQ jezdni, gdyz przejlcie dia



.Przemoc w ro'lziDie to ProbleE'
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Zakres tematyczny konkursu,,Jestem bezpieczny"

t. BEzptEczEitsrwoDztEc|MtopzlEzy

E Bezpieczeistwo w domu;
powiedz obcemu -,,nie",
sam w domu,
klucz na szyi,
prqd- urzqdzenia elektrycme i8a, i TwiEzane z nim zagroienia,
woda,
uwaga -ogie6,
bezpieczefstwo przy wvkonywaniu prac domowych i w gospodarstwie na wsi,
bezpieczeistwo przy wykonywaniu prac polowych;

E Bezpieczedstwo w ruchu drogowym:
w drodze do szkoly i ze szkoty,
,,rower i ja"
uwaga zlodziej,

O Bezpieczeistwo w szkole,
0 Be2pieczeistwo w czasie wypoczynku i zabalvy,
A Uwaga ..niebezpieczny kolega"l

lt. zAGRoZENtA wyNIKAJACE z uzywANtA suBsrANcJr psycHoAxTywNycH.

E Podstawowe pojQ€ia dotyczqce problematykiuzaleiniei od nikotyny, alkoholu, narkotyk6w,
E Wplyw substancji psychoaktywnych na organizm czlowieka oraz symptomy sygnalizujqce

u?aleinienie,
0 Gdzie szuka? pomocy?

t. POLICJA.

E Podstawowe zadania Policji,
g Organizacja Policji,
E Zakres uprawnie? Policji;

lv. pRzEptsy. KT6RycH MUsrMy pRzEsrRzEGAC.

0 Podstawowe pojecia dotyczace problematyki nieletnich w Swietle prawa karnego, wykroczeti,
rodzinnego iopiekudczego oraz o ruchu drogowym,

E Postepowanie w sprawach nieletnich regulowane przepisami lJstawy o postepowaniu w
sprawach nieletnich,

I Uzaleinienia w awietle obowiazujqcych pnepisdw prawnych



. ,1 PRACA POLICJI

l. Jskie stopnie aTr6inia.sig w korpusre rspirabro$ policj i?
8) aspualrr r odszy. asprra.nt slarszy, aspirant sztabowy, starrn aspirlnl )nabo!$
b). aspiranr. star szy aspirant, podaspiranr, aspirant sza6o*r
c) rnlodszr aspirant. asoirant. srarsry aspirant aspiranr .naoow)

Dzial njr msjice nt celu zspobieganie prrestQpczojci
nlaffyKa Klymtnogcnna.

I krYminalisfycaa,

Jskie

o

b).

c). po

stopnie wyrdiEia sit w korpusie oficer6w policji ?
;tprunliowy, sic|zsrlt, aspirEnt, komisarz, inspektor.

t
l*.1
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iomisarz, komisarz,
iktor gcneralny. .

nadkomisarz, podinspelctor, inspektor, nadinspekror,

Jakic sl gtdwnc cclc prscy Poticji?
a). *1kh,,aanie przcstQpstw i ich sprawoow, zapobieganie prewencji kryminalnej,

b) rozpgznaqanie przestqostw i ich sorawcr\ wvkrywanje przesrgpsru i Slkqqzlq
zapob'eganie popclnianiu przestepstw i wykoczei

c) zapobiegarie popclnianiu przestgpstw i wykoczerL ll"yk),*,a c krymrno-qennoscr
preweocji hryminaLrcj, rozpoznawanic przestqpsrw.

rozpozlawade przestepstw i ich skutk6w.

ruchu drogowcgo
stuzb kryminahych

5. Policj{fteF, do kt6r€go moina sip zwr6cii zc wszystkimi problemami,  rzrr .
ierrvszego kontrktu zqf poleczenstweE jestt

c) Poli

Do jafih celSw Policja \yykoruyscuje psy sluzbowe?
a) dl,Jpalrolowania rerenu akweno*, wodnyc[ polcigow za sprawcA p-st]..a
rdentyhRacJ I osmologtcznel
b) do riopienia sorawcow D-sr\\ oo i
zaoaqhow. prznvracaaia i-adu i porzadku publicznego.
c). do posaigow w terenie i na akrr.cnech wodnvch-
sluzbowej, rropienia przestQpcow w oparciu o ich rysopis

przen0Szonla dokumentacl i

wlFiciwl h.ierrrchif- slrukrury orginizecyjn.j policji ors2 pod$j pelne
.re.oizw l-ed-n_ostet( ukrytych pod skr6lanli:jrwp-rpa). K
::KWP-.KOP-Kr.



9. Ktb to jcst dzi.lnicowy?
a). to policjant pionu rucfr" ,roqswcgs plscu.j , Fi^",. niasra

- . . 
luo gfiuny, dbaJ4cy o bazpiccz€rlstwo na drodzc w tym rejonrc.

D ). !Q Qolrcrant prqnu pr.cwencji pracld4cy w wyanaczonvm reionie miasla tub gnin-\
_ ooaJac:{ g pezpleczenstwo mieszkairc6w. udziclajapv im oonoc} i:!

c) lo pollcjant plonu kryminalnego acigaj4cy przeslQpc6v, w wyznaczonej dzielnicy
mrasta

10. Jc{nr krokicwka n. naramiGnDikach iotoku srapki to stopieri :
a). fl oprerunkowego policji.
b). iiir2anta Dolicii
c). inspel-tara polioji

ll. Dy3tynkcj. w postscl 3 gvlazdck [a nanmiennik^ch i oroku cz{Dki orsz t
srebrny galon na daszku crtpkj nosl policjant w stopniu:
a). aspiranta sztabowsgo poUcji
b) booisarza-edicii
c).inspektora policji.

I

I
t ,

l
:

topl.il dwle bctki iJednr grvlrzdke nr nerrmtenuiku?
poticji.

t, kt6ry z€bcupiecre Slady nr micjrcu przgsrgpsnvr to:
Sleoczy.

r3. Po
a)

r
t

i ,
Fr"

I

i

&:
I li:

t:

14. Czt i nr ngr{mianriku i otoku gtrpki oraz srebrny galon na daszku
stopic6:

a).

c). inspeklora policji.

15. Policjanci prcwcncji:
a). pEfrolujq mjasla i wsie, prowsdzq takzc dziatalnoji kryminogenn4

lj4 wslc r rnEsta, prowadz4 t *rc dziqlalno$i profilowanq

16. Kr6 D.j wymientonJ.o *ydzt&rdw pollcj i  zalmule stf wykrywAnrem
v pr.estQpitw?
al Prewencii.

c),.aboratorium,(rvmjrnalisi l ,czne

't j:j:^l:l_i:5:,S1i!zr:yJ:a:nljdu.iiq siq w 5sruk11lyn(rr poricjiznjnruje sisrozpoizntvf, ntem i identyflkacli lhd6w:
a) Wldzial Kryminalny
b) Wydzial ldenrldkao.ji Sladow

Czyj !o



BEZPTECZ,ENSTWO W RUCHU DROC,OWIan

' ""':l':T1:'n'oziuzYskac
b) l0 hr,

;l--oG-

dziecko, kt6re ukoiczylo:

Rower po\rinien byi wyposazonyl
lub i6hei selektywna) z przodu - \y iedno Swiltlo

b) zryh-t l (wiatlo od we barw? czerwonejtw ks4atcietOk4ra,
c) co najmniejdwa skutecznie dzialaj4ce hamulce, ,

b) nie moie wjecbs{ na d IO tzdemc) moze jechai obok innego uczesniki ruchu

Liczba rower6w pomszaiacych sii w zorganizowaoej kolumnie nie mo2e przekraczac
a) 15
b) 20
c) l0

Kieruj4oemu rowerem zabrania sie:
a) przewozelia dziecka do lat 7,
bt Jazdv po wrdzielonym poboczu praw4 srronq drogi,
Cl Jazdy po jezdl|i oboh innego uczestoika rucbu,

Wyprzedzanie przed przejgciem dla pieszych jest:
a) zawsze zabronione,
b) jgaolope pa przejiciach, gdzie ruch jesr hirrowany svsull l lzacrq

St' iet lna.
c) zaT6ioFe. gdy ruchem kieruje osoba do tego uprauniooa

6. Na przejeldzie dla rowerzyst6w kieruj4cy ,owereft:
a, ma pterwszenstwo przed jad4cym pojazd€m,

1

8
9
l0
t l
12

r 3.

t4

Samodzielnie po drodze mo/e poruszac sig osoba kierujqcir ro,a et efi! L-rord
:l  

ulol"4ia I0lar inie posrada kany rowerowej,
b) ukoriczyla lE lar i r ie posiada if ld upr{wniei do kierowAtr

.., ",. y*9n"ayt" 1) lat I nte posiada 2adnych uprawnieri do kiero*ania-'
nJrnreneremenry droB Jezdnia, chodriq droga dla pieszych, droga dla rou,erouCo ro jest lezdnra To czqsc drog po korej p"ri*"ii !i p-6Lrral ."( o lo Jesr chodnrk Cz93c drogipo horel poruvajq siq piesi
(J0 rlu lal dzrecr mogq samodzielnle chodzic chodnika.nir Samodzreln e oo - .ar
::-l:rj-y:i-T,"lt:: .'naki dro!,owe. sygualizacja Swietlna cz, polecenia u7d61vao6
*-*1 l?,]:Jill. .Najprerw poleccnia policjanra polem sygnalizacja (wierlna . znali ,,rroduu lal ozreclo nroze bya przevvo:One na rowerzer Od & !r. u, J.oCatlow.n/

,.^" j:-l:':,.1i*.:., To cze.c drogi przytegla do'1ezdni, ilf#rrffir,,rr^^rr(
oo ruchu presrych lub nieLr6nch polazd<_r*



Ten zrrrien 2.1 p]1ai z fzema wananlami odpowiedzi, z ktorJch t]lko jedna Jesl pralrdTiwa Malcj$q
odpo$ledi zazmcz zrukrem X W prA?adl-u pomjlki rvcze6nic.j zaznaczonq dpo\riedt Taznacz s kollo i
ponownie aznacz pra\aidlo\r4 odpo$iedi znaliem X.

l. CzJ w Pollc€ moina reklamowaa alkohol?

X llko w okreslontch przez Ustawg godzinach
' b) tak

c) me
2. Pr/-ebieg leczcnia os{}by uzalctnionei zaletf, pru.d€ wsrJstkim:

, A od Inej samej
l b) od zm jomYch

c) od rodTinr
J. Z ktitrego roku obecnie obo$iqzuje Ust{wa o Policji?

x 1ee0
r  b) 1997

c) 2001
l. Flaga czer*ona na kqpielisku oznaczn:

i ){ c€Ikosiry zal(az kapieli
i b) zakaz kqticLj. gd] lempemtura $ody \r-\nosj ponitq l1 " C

c) zakaz kapieli. gd] fla kalielisku nic ma ralor."nika
5. Podczas nlci€czki do ld-su zabierffz ze sobq pss - w.6wczar:

. \! 
puszczasz so ruzctr'

I ir) lrrwmasz go m smyczr
' 'c) obic odpo\r'iedzi sq poprawne

6. W iakin przcdzirle czasu istnicjc naiwigkz€ zagroieiie poiarowe las6w?
a) od slycznia do c7€rw_ca
b) od paidziemifta do gnrdnia

rX od kwietnia do wrzsinia
7. Jak nazywa sie Komendant Gl6wny Policji?

n{r - .7 5 1rc1 - qeu ,q,n

f1- J--'ira''re Yr
8. Czl chlopct s lrieku do 15lat mogq lcinad daarva:

- 
al- o irednrq mniejszej od lo cm

,.i Jrf- o Srednicy nniejszej od 15 cnr
c) o Srednicl nDiejs2ej od 20 cm

9. Pra{dzi$e i€sl strictrdzenic:
j )ia( osob] $ \aieku do lal l8 nie mogq kupo\aaf alkohol i papieroso$

/ I b) dziecko noze kupic alkohol $ sklepie. jezeli posiada prz! sobie pisemn4 prosba rod^co$ lLrtr
sprzedalYca zna jego rodzic6P

c) osoba uzale2niona (dlkoholik) to takr, co pije alkohol codziennie
10. Pr,.ejawem demordizacji nielettriego j€st:

a) picie alkoholu i palcrie papiemsow

@ s_lsrena$czne uch]lanie sie od obowi4zku szkolnego
ja obie odpo$iedzi sq prawidlowe

Ki6ruj4ccmu rowcrem zabrania sip:

X Jaldr be/ lrz!mania.o najmn'ejjednej 
'sti 

na riero$nic. ori/ nog na pealalach
bl rxTd\ oo zmreTchu
c) jazd,"- ionerem bez spn\nego sJgnahr d^xigkoscgo (t^\ d?f,\onka)

11.



12. Ni€letni odpo\risdrjq za popelnienie czyn6w kanlnych:
i .a, do lar l7 nic ponosza zadnel odpowiedzialnoici

I X na podstawie Ustawt o postQpowaniu w sprawach nieletnich. po koicz€niu 13 roku 
^cia' 'c) odpo*iadaj4tylko po zatrzYmaniu p.zez Policjp na gorqcym ucrynku

lJ. ,,Nicbicska Linia" pomags:
,.a), rodzicom. kto4ch dzieci pUe dlkohol

, .q o.obo'n do.ssadc4j4cym p.zcmocr
L) o\obom majact m problcmt maleri lne

l.{ Flaga biala na k4pielisku ozn&za:
a) zakaz k4!ieli. tezeli "idocznoic 

jest ograniczona do 50 nr

_,,J b) zakaz kEpieli .iezeli tenpeftlura Nodr \\'\nosi ponit i l.l ' C
' !{z odpoliedzi a i b nie sE prarvidlore. ponie$a2 brala naga oznacza k4piel doz\rolona

15. Prz) oprdinianiu szamba moint zatrua sie:
i ){' siarkowodorcm

// 'u) ucnt<rcnr u,egta
c) dsrllenkiem riFgla

16. Krultoki ze$nptrzne nrleit tamo|vra:

* -llilsi-- p'^ t.p..,"
l? C/to.rdsi:u.lki na nnr{mieiniku i otoku czapki oraz lr€br.y galon na drszku cz:rpki to stopieir:

>) aspirano sztabowego policji
b) nadkomisaPj DoIcti

-  c) I 'spekrorJ trDrrctr
18. W jakiej odlegloSci od lasu poza mieiscami wyzmczonlmi do tego celu msina apal:r6 ogoisko?

,,, b{ rm m
'i 6l sit n'

c)30m
l9 Policiant lr|oi! uztra6 broni palnej slurborvcj:

I ir) /.rss7e kiedl chce $ sildaclach poercdnicgo aerolcnit
,/ L.tt !lko zgo&'ie z pra\rem. $ prz\padkach \r1ra7rrc okreslon{ch \| Uslarre o Poiictr

.) L\lko$ pr.7_a?adliach n_Traznre okreilon\ch lr (odeksre Karn\rn. na \\_,ra.: e /]d.rlxc
Korner&nra Glowncgo Policji

2() Czr- nrrkotrki majq wplyw D{ zrkat€oia HrV?
, Lll nie rie rnajq $pl\.!ru

,' b) l.li. rle nlko $pro$atuoue drog4 naruszenia cr4Jloicr &anek
I X za,\\anic NsTlslkich rod,ajow narkotlko\! stano$l ry'7lto\Lne Tacho\ranrc

2l Wski wlasciN4 hiernrchit stmktury organizac$nej Policji

. a) KCP KPP KWP KP
./  b)  KPP-KW?,KGP KP' 
' .|.y' rp KPP KwP - KGP

22 W irki sposdb policjanr wlci4gn konsckwcncjc za ujiwnionc wykroczenie?
/ a) laklada nundat kam_r a$izo$ary lub kieruje sprawe do Sqdu Kamego

/ 
I -}J\ eouc?a, naklada mandal karn\ kred]'towa$ b4dt golo$kowy lub kieruje spmNe do Sadu

-c) obie odpoliedzi sq prasidlo{c
2J. Pot,rr! gftpr r\ to:

,, a) pozary ciecz,v palnych
' J A po7-ro cial.stalych Fochodzenia organrcznego

c) poTrn gazo$ pan\cr
21 I  HC. akt\$n. l  konponenr konopi ind) iskich:

; r$ CronEdzi sia \r komo.kach mozgu i pozostaje laD bardT.o diugr cas
/ / b) n'c gromadzi siF wcale $ org:rni^ne

cl subslancJa la nie lezdlixje dltrgo w organizrnic.icsl r nicSo bardzo s^bko $\dalana

- DZIEKUJEN,n'

Liczba poprawnych

Liczba uzyskanych pk


