
 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 

  
1 Stanowienie prawa miejscowego należy do 
2 Administracją rządową kieruje 
3 Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi Rady Ministrów składają wobec Prezydenta 
4 Zadania własne gmin obejmują sprawy 
5 Organem administracji samorządowej w powiecie jest 
6 Zasada praworządności jako jedna z zasad ogólnych kodeksu postępowania 

administracyjnego oznacza 
7 Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym oznacza 
8 Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w 

postępowaniu administracyjnym oznacza 
9 Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym oznacza 
10 Zasada przekonywania w postępowaniu administracyjnym oznacza 
11 Jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, zaś skarżący ponowił skargę w tej samej 

sprawie to 
12 Zasada szybkości postępowania administracyjnego oznacza 
13 Zasada ugodowego załatwiana spraw administracyjnych oznacza 
14 Zasada pisemności w postępowaniu administracyjnym oznacza obowiązek 
15 Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego oznacza, że 
16 Stroną postępowania administracyjnego jest 
17 Stroną postępowania administracyjnego nie może być 
18 Strona będąca osobą fizyczną nie posiadająca zdolności do czynności prawnych w 

postępowaniu administracyjnym 
19 Organizacja społeczna będąca stroną postępowania administracyjnego działa w tym 

postępowaniu 
20 Załatwienie sprawy administracyjnej wymagającej postępowania wyjaśniającego 

powinno nastąpić 
21 W postępowaniu administracyjnym odwoławczym załatwienie sprawy powinno 

nastąpić 
22 Po upływie terminu na załatwienie sprawy organ administracji publicznej powinien 

23 
Jeżeli strona zmieniła adres w toku toczącego się postępowania administracyjnego i 
nie poinformowała o tym fakcie organu prowadzącego postępowanie, to doręczone 
pismo 

24 
W postępowaniu administracyjnym w przypadku nieobecności adresata pisma można 
je doręczyć, innej osobie o ile zobowiązała się do oddania go, za pokwitowaniem. 
Pismo takie można doręczyć 

25 Organ prowadzący postępowanie administracyjne może wzywać do udziału w 
podejmowanych czynnościach 

26 Wezwanie dokonane drogą telefoniczną w sprawach niecierpiących zwłoki 
27 Do osobistego stawiennictwa w postępowaniu administracyjnym można wzywać 
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28 Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony następuje z dniem 
29 Jeżeli organ, do którego wniesiono żądanie wszczęcia postępowania jest niewłaściwy 
30 Przeglądanie przez stronę akt postępowania administracyjnego jest możliwe 
31 Możliwość zaznajomienia się z aktami postępowania administracyjnego posiada 
32 Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić 
33 Jako biegły w postępowaniu administracyjnym może być powołana 
34 Jeżeli w sprawie po wyczerpaniu środków dowodowych pozostały niewyjaśnione 

fakty istotne dla rozstrzygnięcia, organ prowadzący postępowanie może 
35 Podczas rozprawy administracyjnej, w przypadku nieobecności wezwanych 

właściwie stron, należy 
36 Niewłaściwe zachowanie się na rozprawie administracyjnej skutkuje 
37 Umorzenie postępowania administracyjnego następuje w formie 
38 Uzasadnienie faktyczne jako element decyzji administracyjnej między innymi 
39 Nieostatecznej decyzji administracyjnej może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności 
40 Decyzja administracyjna doręczana jest 
41 Oczywiste błędy pisarskie w treści decyzji administracyjnej 
42 Ugoda administracyjna może zostać zawarta 
43 Organ administracji publicznej dokumentuje zawarcie ugody poprzez spisanie 
44 Zatwierdzenie ugody w postępowaniu administracyjnym następuje w formie 
45 Odwołanie przysługuje od 
46 Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra 
47 Odwołanie, wnosi się w terminie 
48 Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej po terminie, powoduje 
49 Zażalenie na postanowienie wydane w toku postępowania administracyjnego należy 

wnieść w terminie 
50 Zażalenie w postępowaniu administracyjnym, przysługuje 
51 Organ administracji stwierdził, że nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi. W takiej 

sytuacji powinien 
52 Ochrona prawna, osoby składającej skargę polega na tym, że 
53 Skarga w postępowaniu skargowym powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w terminie do 
54 W przypadku niezałatwienia skargi w terminie, należy 
55 Naczelne organy administracji państwowej powołuje 
56 Administracja rządowa w terenie tak zwana  niezespolona to administracja 
57 Organem wykonującym zadania z zakresu ochrony środowiska nie jest 
58 Granice gmin ustala 
59 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  jest organem 
60 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu  podlegają 

bezpośrednio 
61 Urząd gminy jest 
62 Starosta powiatu jest 
63 Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest 
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64 Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pomocą 
65 Terenowym organem administracji państwowej jest 
66 Jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są 
67 Organ administracji publicznej powinien działać w sprawie 
68 Decentralizacja oznacza 
69 Naczelnym organem administracji państwowej jest 
70 Naczelnym organem administracji państwowej jest 
71 Centralnym organem administracji państwowej, właściwym w sprawach utrzymania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, jest 
72 Polska pod względem administracyjnym podzielona jest na 
73 Terenowym organem administracji rządowej jest 
74 Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest 
75 Wśród organów administracji rządowej wyróżniamy organy 
76 Wojewoda to 
77 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem władzy 
78 Komendant Główny Policji jest organem administracji 
79 Rada gminy to 
80 Organem uchwałodawczym w sołectwie jest 
81 Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w formie 
82 Organem wykonawczym w gminie jest 
83 Wybory do organów stanowiących samorząd terytorialny są 
84 W Rzeczypospolitej Polskiej burmistrz jest 
85 Do zadań samorządu w gminie należy m.in. 
86 Podmiotem uprawnionym do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy jest 
87 Źródłem prawa powszechnie obowiązującego w Polsce jest 
88 Ustawa, aby wejść w życie, musi zostać podpisana przez 
89 Warunkiem uzyskania mocy prawnej przez rozporządzenie jest m.in. jego 
90 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ogłaszane są w 
91 Źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. 
92 Warunkiem wejścia w życie ustawy jest 
93 Aby ustawa mogła obowiązywać, wymagane jest m.in. podpisanie jej przez 
94 Wejście ustawy w życie uzależnione jest od jej opublikowania w 
95 Jednym z warunków wejścia w życie ustawy jest opublikowanie jej w 
96 Akty prawa miejscowego stanowione są m.in. przez 
97 Rozporządzenie Rady Ministrów jest aktem niższego rzędu wobec 
98 Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej 
99 Inicjatywa ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje 
100 Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest 
101 Konstytucja państwa jest ustawą zasadniczą, gdyż 
102 Rada Ministrów wydaje 
103 Inicjatywa ustawodawcza nie przysługuje 
104 Zarządzenie jest aktem prawnym obowiązującym 
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105 Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje 

106 Każda osoba, jako naoczny świadek przestępstwa kradzieży 

107 
Dowiedziawszy się o dokonanym w domu Twojego sąsiada przestępstwie kradzieży z 
włamaniem, zobowiązany jesteś do poinformowania o tym prokuratora lub Policję. 
Niedopełnienie tego obowiązku 

108 Prawo składania petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicznej przysługuje 
109 Obywatel dokonał ujęcia sprawcy kradzieży samochodu na gorącym uczynku,  

a następnie przytrzymał go do czasu przybycia Policji. Zachowanie to było 

110 
W związku z tym, że Jan M. był naocznym świadkiem przestępstwa zabójstwa, 
spoczywa na nim obowiązek, w świetle przepisów kodeksu karnego, poinformowania 
o tym fakcie organu powołanego do ścigania przestępstw, np. prokuraturę lub 
Policję. Obowiązek ten w przypadku jego niespełnienia 

111 Prawo do obrony w postępowaniu sądowym przysługuje 
112 Stanowienie prawa miejscowego należy do 
113 Administracją rządową kieruje 
114 Prezes Rady Ministrów, Wiceprezesi Rady Ministrów składają wobec Prezydenta 
115 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje władzę 
116 Organem administracji samorządowej w powiecie jest 
117 Prawo karne służy zaspokojeniu poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej  

i rodziny ofiary poprzez 
118 Wojewoda może wydawać przepisy porządkowe. Następuje to w drodze 
119 Wojewodę powołuje i odwołuje 
120 Organem wykonawczym gminy jest 
121 Do zadań obwodowych komisji wyborczych nie należy 
122 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje następujące akty normatywne 
123 Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie powiadomić  

o tym 
124 Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest wybierany(a) na 4 lata 
125 Budżet państwa to 
126 Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na zasadzie 
127 Nadzór nad działalnością samorządu gminnego w sprawach finansowych sprawuje 
128 Nadzór nad działalnością samorządu powiatowego sprawuje 
129 Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu,  

jego obowiązki przejmuje 
130 O trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu  

ze względu na stan zdrowia, decyduje uchwałą 
131 Prezydent Rzeczypospolitej, przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej, może 

zwrócić się z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją do 
132 Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres ograniczenia wolności  

i praw człowieka i obywatela w czasie stanów nadzwyczajnych, określają 
133 Aktem administracyjnym rozstrzygającym sprawę jest 
134 Organem gminy jest  
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135 Na szczeblu lokalnym (w województwie) działalność administracyjną prowadzą 

136 
W Polsce posiadanie broni palnej zostało poddane reglamentacji m.in. ze względu  
na ochronę bezpieczeństwa publicznego. Chcąc uzyskać pozwolenie na posiadanie  
i noszenie broni palnej wystąpić musisz w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem do 

137 W celu uzyskania paszportu powinieneś udać się do właściwego wg miejsca 
zamieszkania 

138 Decentralizacja władzy publicznej polega na 

139 
Janusz M. w przeddzień swoich 18-tych urodzin dokonał kradzieży laptopa w sklepie. 
Został ujęty przez sprzedawcę po krótkim pościgu. Do jakiego wydziału sądu 
powszechnego trafiła sprawa? 

140 Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej jest 
141 Zwierzchnikiem sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest 
142 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do 
143 O ważności referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego orzeka 
144 Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być wybrany obywatel polski, który 

najpóźniej w dniu wyborów kończy 
145 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za działalność związaną z piastowaniem urzędu 

ponosi odpowiedzialność 
146 Budżet Rzeczypospolitej określa 

147 
Członkowie Rady Ministrów za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także  
za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, ponoszą 
odpowiedzialność przed 

148 Prezesa NIK powołuje 

149 
Stan wyjątkowy, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, 
bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, na części albo na całym 
terytorium państwa, może wprowadzić 

150 Zgromadzenie Narodowe zbiera się 
151 Do zadań Rady Ministrów należy między innymi 
152 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Stanu nie sądzi 
153 Prawo wnoszenia projektów zmiany Konstytucji nie przysługuje 
154 Prokuratorem Generalnym w Rzeczypospolitej Polskiej jest 
155 Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według Konstytucji powinien m.in. 

156 
Trójpodział władzy jest swoistym systemem rozdziału jednej władzy od drugiej. 
Instrumentem, mogącym hamować poczynania jednej z władz względem drugiej, jest 
konstruktywne wotum nieufności wysuwane wobec premiera, z którym występuje 

157 Najwyższa Izba Kontroli podlega 
158 Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest 
159 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych, 

równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez 
160 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej mandat poselski może sprawować 
161 Prezydent może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów w razie 
162 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany na kadencję 
163 Referendum to forma demokracji 
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164 Jednym z zadań Rady Ministrów jest 
165 Ministrem właściwym w sprawach związanych z funkcjonowaniem Policji jest 
166 Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
167 Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna się w dniu 
168 Sędziowie są powoływani przez 
169 Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi 
170 Każdy, kto został pozbawiony wolności przez zatrzymanie, ma prawo zażalenia się  

do sądu w celu ustalenia 
171 Przeszukanie mieszkania, kontrola korespondencji, podsłuch telefoniczny stanowią 

ingerencję w 
172 Podstawą działania organów państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej jest 
173 Pozbawienie lub ograniczenie wolności osobistej może nastąpić tylko 
174 W razie pozbawienia wolności jakiejkolwiek osoby na właściwych organach państwa 

spoczywa obowiązek 
175 Osoba zatrzymana może być pozbawiona wolności bez doręczenia jej postanowienia  

o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami maksymalnie przez 
176 W razie niezgodnego z prawem pozbawienia wolności bezprawnie zatrzymany ma 

prawo żądać 
177 Prawo do obrony przysługuje 

178 
W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami 
terrorystycznymi lub zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezydent na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić 

179 Podział organów administracji publicznej na centralne i terenowe dotyczy 
180 Przykładem kolegialnego organu administracji publicznej jest 
181 Przewodniczącym zarządu powiatu jest 
182 Zarząd województwa jest organem 
183 Zarząd województwa wybierany jest 
184 Prezes Rady Ministrów 
185 Kadencja rady powiatu trwa 
186 Do zadań Rady Ministrów nie należy 
187 Wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji 

rządowej kontroluje 

188 
Zorganizowany zespół pracowników państwowych lub samorządowych, przydzielony 
do pomocy organowi administracji i powołany do merytorycznej 
i technicznej obsługi  tego organu to 

189 Centralnym Biurem Antykorupcyjnym kieruje 
190 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest 
191 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest organem nadzorowanym przez 
192 Centralne Biuro Antykorupcyjne jest 
193 Pracę rady gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady 
194 Wójt gminy wykonuje zadania przy pomocy 
195 Wójt gminy może stanowić przepisy porządkowe w formie 
196 Organami nadzoru nad działalnością gminy są 
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197 W miastach powyżej 100.000 mieszkańców organem wykonawczym gminy jest 
198 Gmina jako wspólnota samorządowa 
199 Rada Ministrów, Prezydent RP i ministrowie stanowią akty normatywne w formie 
200 Prezes Najwyższej Izby Kontroli ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, za 

naruszenie Konstytucji lub ustaw, w związku z zajmowanym stanowiskiem przed 
201 Uchwałę o pociągnięciu członka  Rady  Ministrów do odpowiedzialności przed 

Trybunałem Stanu podejmuje Sejm na wniosek 
202 Sejmik województwa jest organem 
203 Za wartość pieniądza w Polsce odpowiada 
204 Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się zawsze  na budynkach lub 

przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe 
205 Zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej na terenie województwa jest 
206 Określenie „minister bez teki” dotyczy 
207 W skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wchodzi 
208 Korpus służby cywilnej działa 
209 Jaki organ państwowy zapewnia wykonanie ustaw? 
210 Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest 
211 Jakiego rodzaju zadania wykonuje samorząd terytorialny? 
212 Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w referendum 
213 Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji 

rządowej rozstrzygają 
214 Nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w 

Konstytucji i ustawach sprawuje 
215 Rozporządzenie lub zarządzenie ministra może uchylić 
216 Uchylenie rozporządzenia lub zarządzenia ministra następuje na wniosek 
217 Budżet państwa uchwala się na okres 
218 Prowizorium budżetowe można uchwalić 
219 Osobowość prawna przysługuje 
220 Oprócz gminy, utworzenie jakich jednostek samorządu terytorialnego przewiduje 

Konstytucja? 
221 Podstawą prawną ustalania podatków i opłat pobieranych na obszarze jednostek 

samorządu terytorialnego jest 
222 Jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia własnej gospodarki 

finansowej mają prawo 
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 Funkcjonowanie Policji 
  
1 Na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji mianuje 
2 Komendanta komisariatu Policji odwołuje 
3 Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy podporucznika 

na odpowiedni pierwszy stopień oficerski mianuje 
4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się  

o przyjęcie do służby w Policji określa 
5 Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia, jeżeli 
6 Do podstawowych zadań Policji należy 
7 Zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Policji ustalają 
8 Komendant powiatowy (miejski) Policji jest organem 
9 Organem właściwym do wydawania pozwoleń na posiadanie broni palnej jest 

10 
Z żądaniem do właściwego komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z 
porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu prawa, a 
także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
może wystąpić 

11 Policjanta zawiesza się w czynnościach służbowych w razie 
12 Policjant traci stopień policyjny w razie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu 
13 Początek służby policjanta liczy się od dnia 
14 Uprawnionym do mianowania na stopnie w korpusie aspirantów Policji jest 
15 Nałożony ustawowo na Policję obowiązek zapobiegania przestępczości dotyczy 

16 
Organem uprawnionym do wydania zezwolenia dla funkcjonariuszy Policji na 
przynależność do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo 
międzynarodowych jest 

17 Stopniem policyjnym jest 
18 Centralne Biuro Śledcze w Polsce jest strukturą 
19 W ustawie o Policji znajduje się 
20 W skład Policji wchodzą m.in. następujące rodzaje służb 
21 Policjanta na pierwszy stopień w korpusie oficerów starszych Policji mianuje 
22 Przed podjęciem służby policjant składa 
23 Realizując ustawowe zadania policjanci wykonują między innymi czynności      
24 Najwyższym, spośród wymienionych, stopniem policyjnym jest 
25 Policjant w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

przewidzianej w 
26 Organem wyższego stopnia w stosunku do komendanta powiatowego Policji, jest 
27 W korpusie oficerów starszych Policji znajdują się następujące stopnie 
28 Komendant Główny Policji jest przełożonym 
29 Policja jest formacją 
30 Do podstawowych zadań Policji nie należy 
31 Aktem prawnym najpełniej regulującym problematykę uprawnień i obowiązków 

policjanta jest 
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32 Który z ministrów nadzoruje pracę Policji? 
33 Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają prawo żądać pomocy od 
34 Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 
35 Służbę w Policji może pełnić 
36 Policja składa się z następujących służb 
37 Służby w Policji nie może pełnić obywatel, który 
38 Najwyższym przełożonym policjantów w hierarchii jest 
39 Podstawowe zadania Policji ujęte są w  
40 W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 

przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności 
41 Poniżej przedstawiono fragmenty czterech różnych rot ślubowania. Wskaż fragment 

roty, którą składa policjant 
42 Stosunek służbowy policjanta powstaje 
43 Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje ze stanowiska 
44 Stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze 
45 Do podstawowych zadań Policji nie należy 
46 Najważniejszym wyznacznikiem wykonywania zadań służbowych przez policjantów 
47 Policjanta mianuje się na stopień posterunkowego 
48 Policjant jest zobowiązany 
49 Które z niżej wymienionych zadań jest podstawowym zadaniem Policji w rozumieniu 

ustawy o Policji? 
50 Stopniem policyjnym jest stopień 
51 Służbę w Policji może pełnić 
52 W korpusie oficerów młodszych Policji znajduje się stopień 
53 Który z niżej wymienionych korpusów nie występuje w Policji? 
54 Podstawowym aktem prawnym regulującym pełnienie służby w Policji jest 
55 Współpraca Policji ze społeczeństwem powinna być oparta na pełnieniu przez nią roli 
56 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i 

działania partii politycznych. Na podstawie ustawy o Policji policjant 
57 Zgodnie z konstytucyjną wolnością tworzenia i działania stowarzyszeń policjant może 
58 W korpusie podoficerów Policji znajdują się następujące stopnie 
59 Organem uprawnionym do wydania rozkazu personalnego o mianowaniu na 

stanowisko służbowe jest 
60 Określenie „droga służbowa” oznacza 
61 Policjantowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w 

wymiarze 
62 Policjant występując w umundurowaniu służbowym nie może nosić 
63 Osobę przyjętą do służby w Policji mianuje się policjantem w służbie 

przygotowawczej na okres 
64 Mianowanie w służbie kontraktowej może nastąpić na okres od  
65 Fakt użycia środka przymusu bezpośredniego policjant pełniący służbę patrolową 

obowiązany jest udokumentować  
66 Jednostką Policji nie jest
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67 Kierownikiem jednostki Policji jest 
68 Karą dyscyplinarną dla policjanta jest 
69 Kary dyscyplinarnej policjantowi nie można wymierzyć po upływie 
70 Na obszarze m.st. Warszawy istnieją 
71 Komisariat kolejowy, wodny, lotniczy lub inny komisariat specjalistyczny tworzy 
72 Dniem ustanowionym jako Święto Policji jest 
73 W czasie pełnienia służby, policjant ma obowiązek 
74 Policjant ma prawo 
75 W jakim celu policjant może użyć środki przymusu bezpośredniego? 
76 Policjant nabywa uprawnienia do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania 
77 Obligatoryjne ustanie stosunku służbowego policjanta następuje 
78 Policjant wykonuje swoje zadania w wymiarze 
79 Policjanta można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia przeciwko 

niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo na czas nie dłuższy niż 
80 Policjant może ustalić tożsamość osoby na podstawie 
81 Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów, określa minister 

właściwy do spraw 
82 Za naruszenie zasad etyki zawodowej policjant ponosi odpowiedzialność 
83 Za zagubienie legitymacji służbowej policjant ponosi odpowiedzialność 
84 Policjant w związku z popełnionym przestępstwem, w stosunku do jego sprawcy 

może 
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 Bezpieczeństwo publiczne 
  
1 Ujęcie, przez obywatela sprawcy przestępstwa, polega na 
2 Osobę zatrzymaną, która ma widoczne obrażenia ciała, należy niezwłocznie 

3 
Pracownicy ochrony sklepu schwytali Adama S. na gorącym uczynku kradzieży 
artykułów spożywczych wartości 350 złotych, a następnie przekazali go policjantom. 
W świetle obowiązującego prawa czynność pracowników ochrony sklepu jest 

4 
Ujawniłeś włamanie do swego garażu, w którym jeszcze przebywał sprawca. 
Zatrzasnąłeś drzwi, zablokowałeś je zasuwą, a następnie powiadomiłeś Policję. 
Postąpiłeś 

5 
Poszukiwany przez Policję sprawca przestępstw seksualnych, został schwytany 
przez kilka osób. Zastosowały one wobec niego siłę fizyczną w postaci uderzeń 
rękoma i nogami w różne części ciała. Użycie siły fizycznej w takiej formie było 

6 Osobie zatrzymanej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przysługuje 
prawo do 

7 Przyczyną zatrzymania nie może być  
8 Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym jest 
9 Dozór policyjny jest środkiem zapobiegawczym, który może zastosować 
10 Środki zapobiegawcze w postępowaniu przygotowawczym stosuje się w celu 
11 Zakaz opuszczania kraju stosuje się 
12 Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa i ochrony jego konstytucyjnego porządku jest 
13 Każda osoba wezwana w procesie karnym w charakterze świadka ma obowiązek  
14 Oskarżycielem publicznym w procesie karnym przed wszystkimi sądami jest 
15 Pokrzywdzonym w procesie karnym jest 
16 Nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi sprawowany jest przez 
17 Celem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję jest między 

innymi 
18 Postępowania przygotowawczego nie prowadzi 
19 Postępowanie przygotowawcze prowadzi się między innymi w celu 
20 Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym może zastosować 
21 Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania oskarżonego do momentu 

wydania pierwszego wyroku w sprawie nie może przekroczyć 
22 Okres tymczasowego aresztowania liczy się 
23 W procesie karnym odmowa składania wyjaśnień przez oskarżonego 
24 W procesie karnym wyjaśnienia oskarżonego nie mogą stanowić dowodu, gdy 

zostały złożone 
25 Tymczasowe aresztowanie może nastąpić na mocy postanowienia 
26 Każdy ma prawo ująć osobę 
27 Każdy, kto ujął osobę na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, jest 

zobowiązany 
28 Prawny obowiązek niezwłocznego informowania organu powołanego do ścigania 
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przestępstw ma każdy, kto wie o dokonaniu 
29 Instytucje państwowe i samorządowe mają obowiązek niezwłocznie powiadomić 

Policję o 
30 Naruszeniem zasady swobody wypowiedzi przesłuchanego nie jest 
31 Zasady swobody wypowiedzi świadka nie narusza 
32 Policja nie może przeszukać mieszkania obywatela w poszukiwaniu 
33 Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego pora nocna to okres w 

godzinach 
34 Czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa przed ich utratą, 

zniekształceniem lub zniszczeniem mogą trwać maksymalnie 
35 Dokumentem uprawniającym do dokonania przeszukania jest miedzy innymi 
36 Policjant nie może dokonać przeszukania na podstawie 
37 Prawo do odmowy złożenia zeznań w sprawie karnej przysługuje świadkowi, gdy 
38 Świadek zeznając w sprawie karnej może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli 

udzielenie odpowiedzi mogłoby 
39 Uprzedzenie świadka o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 
40 Obowiązkiem podejrzanego oddanego pod dozór Policji jest między innymi 
41 Podejrzany oddany pod dozór Policji  nie może między innymi  
42 List żelazny w postępowaniu karnym może wydać 
43 Poszukiwanie listem gończym może być zarządzone  
44 List gończy w postępowaniu przygotowawczym wydaje 
45 Dokumentami uprawniającymi policjanta do przeprowadzenia przeszukania w ramach 

postępowania o wykroczenie jest 
46 Przeszukanie zamieszkałych pomieszczeń, można przeprowadzić  
47 Osoba zatrzymana w związku z popełnieniem wykroczenia, ma prawo składać 

zażalenie na to zatrzymanie do 
48 Postępowanie przyspieszone stosuje się  
49 Do zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku podczas trwania imprezy obowiązany 

jest 
50 Policjant może wydawać polecenia uczestnikom ruchu drogowego 
51 Pojazd uprzywilejowany jest to pojazd, który 
52 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić 

przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez   
53 Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego 
54 Pieszy ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem  
55 Kolumna pieszych osób dorosłych może się poruszać 
56 Pieszy ma obowiązek zachować szczególną ostrożność 
57 Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy 

odległość od przejścia 
58 Pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię 
59 Uczestnik ruchu jest obowiązany w pierwszej kolejności stosować się do 
60 Polecenia i sygnały uczestnikowi ruchu może zawsze wydawać 
61 Pieszemu zabrania się 
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62 Najbardziej charakterystyczną cechą dla zjawiska „nowego terroryzmu” jest 
63 Współczesne strategie zwalczania terroryzmu zakładają 
64 Umieszczone na sobie ładunki wybuchowe stosowane przez terrorystów samobójców 

to tzw. 

65 
Umyślne działanie osoby lub osób, polegające na użyciu przemocy albo groźby jej 
użycia zmierzające do uzyskania efektu zastraszenia, w celu wymuszenia 
określonego zachowania się organu państwowego lub samorządowego, instytucji, 
organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób to 

66 Najczęstszą metodą działania stosowaną przez terrorystów jest 
67 Najpoważniejszym prognozowanym zagrożeniem możliwym do zrealizowania przez 

terrorystów jest 
68 W przypadku ujawnienia w budynku niebezpiecznego przedmiotu, którym może być 

urządzenie wybuchowe należy 
69 W przypadku znalezienia się w sytuacji strzelaniny, należy 
70 Działaniami związanymi z przeciwdziałaniem i zwalczaniem terroryzmu oraz 

likwidacją jego skutków zajmują się: 
71 Obsługę Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach zarządzania 

kryzysowego zapewnia 
72 Przez sytuację kryzysową, zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym należy 

rozumieć 
73 Świadczenia osobiste i rzeczowe dla celów zorganizowanej akcji społecznej nie 

polegają na 
74 W sytuacji szczególnych zagrożeń, gdy zwykłe środki konstytucyjne są 

niewystarczające, może zostać wprowadzony 
75 Zakres w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka  

i obywatela w czasie stanu klęski żywiołowej określa 
76 Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 

ponadgminnym m.in. w zakresie 
77 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa 

jest wojewoda. Do jego zadań należy między innymi 
78 Problematykę „ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO” określa ustawa o: 
79 Plany reagowania kryzysowego tworzy się na poziomie 
80 Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie kryzysowe sprawuje 
81 W przypadkach niecierpiących zwłoki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzanie kryzysowe sprawuje 
82 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na trenie województwa 

jest 
83 Na terenie gminy funkcjonują gminne zespoły 
84 Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) 

85 
Stopnie alarmowe z własnej inicjatywy, na wniosek właściwego ministra, kierownika 
urzędu centralnego lub wojewody, może wprowadzić na całym terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej albo jego części, w drodze zarządzenia 

86 Zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w organizowanej imprezie 
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masowej należy do obowiązków 
87 W czasie trwania meczu piłki nożnej Policja podejmuje działania interwencyjne w 

razie 
88 Służby porządkowe organizatora zobowiązane są nie wpuszczać na imprezę masową 
89 W warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych Policja realizuje zadania z 

zakresu 
90 Pracownik służby porządkowej usunął z imprezy masowej osobę niszczącą ławki. 

Jego działanie należy ocenić jako 
91 Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy (miasta) 

jest 
92 Policjant, który pierwszy przybył  na miejsce zdarzenia, gdzie ujawniono 

niebezpieczny przedmiot, zobowiązany jest między innymi do 
93 Zdarzenie powodujące sytuację kryzysową to między innymi 
94 W skład Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą m. in. 
95 Stan nadzwyczajny można wprowadzić 
96 Stan nadzwyczajny można wprowadzić tylko na podstawie 

97 Czy wiadomość o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego podaje się do publicznej 
wiadomości? 

98 Czy w czasie trwania klęski żywiołowej można skrócić kadencję Sejmu? 
99 Który z wymienionych stanów nie jest stanem nadzwyczajnym? 
100 Stan wyjątkowy wprowadza 
101 Stan wyjątkowy wprowadza się na czas 
102 Przedłużyć stan wyjątkowy można 
103 Przedłużenie stanu wyjątkowego wymaga zgody  
104 Przedłużyć stan wyjątkowy można na nie dłużej niż  
105 Stan klęski żywiołowej może wprowadzić 
106 Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas 
107 Przedłużenie stanu klęski żywiołowej wymaga zgody  
108 Przedłużenie stanu klęski żywiołowej może nastąpić 
109 O stanie wojny decyduje 
110 O zawarciu pokoju decyduje 
111 Jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, o stanie wojny postanawia 
112 Obrona Ojczyzny jest obowiązkiem 
113 Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy 
114 Obowiązkiem każdego obywatela polskiego jest 
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