
ZESTAW PYTAŃ DLA UCZNIÓW KLAS 4-6

1) Włączając się do ruchu, kierujący pojazdem powinien:
      a) ustąpić pierwszeństwa pojazdowi już będącemu w ruchu,
      b) ustąpić pierwszeństwa pieszym tylko wówczas, gdy skręca w lewo,
      c) zrobić to energicznie aby nie tamować ruchu

2) Cofanie pojazdu jest:
      a) dozwolone na drodze ekspresowej,
      b) zabronione w tunelu,
      c) dozwolone na moście lub wiadukcie.

4) Ten znak:
      a) nakazuje jazdę w prawo,
      b) ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo,                     
      c) ostrzega o innym niebezpieczeństwie za zakrętem.

5) Te znaki:
      a) ostrzegają w sumie o sześciu zakrętach,
      b) ostrzegają, że pierwszy zakręt jest w prawo, a drugi w lewo,       
      c) ostrzegają o 4 niebezpiecznych zakrętach.                                          

6) Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi 
tramwaj kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
      a) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju,
      b) tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku,
      c) na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

7) Kierujący rowerem:
     a) może jechać dowolnym pasem,
     b) jest zobowiązany jechać blisko prawej krawędzi jezdni,
c) może zajmować więcej niż jeden pas ruchu.

8) Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem?
a) b) c)

                    
9. Pieszy po drodze publicznej powinien poruszać się
 A chodnikiem, a jeśli nie ma chodnika, to lewą stroną drogi,
 B prawą stroną drogi,
 C Prawym poboczem lub chodnikiem.



11. Rowerzysta korzystając z drogi, na której wyznaczone są
dwa pasy ruchu w jednym kierunku i wzdłuż której nie ma
pobocza ani drogi dla rowerów, jest obowiązany:
 A korzystać z pasa ruchu, na którym jest mniej pojazdów,
 B korzystać z pasa ruchu rzadziej uczęszczanego przez
ciężarówki,
 C jechać jezdnią możliwie blisko jej prawej krawędzi.

12. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy:
 A sygnał dźwiękowy (dzwonek),
 B światło odblaskowe barwy czerwonej umieszczone z tyłu,
 C światło odblaskowe barwy białej lub żółtej umieszczone z
przodu.

13. Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:
 A lusterko wsteczne,
 B co najmniej jeden sprawny hamulec,
 C elementy odblaskowe barwy żółtej umieszczone na pedałach.

14. Czy kask ochronny jest obowiązkowym wyposażeniem
rowerzysty?
 A Tak, ale tylko do 14 roku życia.
 B Tak, ale tylko na drogach publicznych.
 C Nie, ale jest zalecany bo chroni głowę w razie upadku.

15. Czy możesz przewozić inną osobę na swoim rowerze?
 A NIE.
 B Tak – dziecko do lat 7 na specjalnym siodełku.
 C TAK.

16. Niszczenie ścian budynków poprzez umieszczenie na nich napisów to:
    a) rapowanie
    b) graffiti
    c) kopiowanie

17. Pieszy, idąc po poboczu drogi lub jezdni obowiązany jest iść:
    a) jej prawą stroną
    b) jej lewą stroną
    c) obie odpowiedzi są prawidłowe

18. Jak nazywa się policjant, który jest gospodarzem terenu, na którym 
mieszkasz?:
    a) Rewirowy
    b) Dzielnicowy



    c) Stójkowy

19. jaką nazwę posiada Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej?:
    a) IPA
    b) INTERPOL
    c) PHARE

20. Przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu 
poruszającego się w przeciwnym kierunku to:
    a) wymijanie
    b) omijanie
    c) wyprzedzanie

21. Jakie zwierzęta pomagają w pracy Policji?:
    a) psy
    b) psy i konie
    c) psy i gołębie

22. Jakie dokumenty powinna obowiązkowo posiadać osoba kierująca 
pojazdem?:
    a) prawo jazdy, dowód rejestracyjny
    b) prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC
    c) prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny

23. Co oznacza słowo prewencja?:
    a) pomoc potrzebującym
    b) patologia
    c) zapobieganie

24. Czynem karalnym jest:
    a) posiadanie narkotyków
    b) udzielanie narkotyków innej osobie
    c) obie odpowiedzi są prawidłowe
 
25. Stałe lub okresowe używanie środków odurzających lub substancji 
psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku których może powstać 
lub powstało uzależnienie od nich to:
    a) narkomania
    b) nikotyzm
    c) alkoholizm

26. Co doprowadza do chorób płuc i raka?:
    a) picie piwa
    b) duży wysiłek fizyczny
    c) palenie papierosów



27. Walka z przestępczością opierająca się na zapobieganiu zagrożeniom przez 
usuwanie ich przyczyn to:
    a) strategia dla pokoju
    b) prewencja kryminalna
    c) profilaktyka społeczna

28. Organizacja powstała w 1946 roku z siedzibą w Genewie, której celem jest 
dążenie do poprawy i ochrony zdrowia wszystkich ludzi to:
     a) Towarzystwo Nauk Zdrowotnych
     b) Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ
     c) Światowa Organizacja Zdrowia – WHO

29. Gdzie Komenda Powiatowa Policji w Gryficach ma swoją siedzibę?:
     a) przy ul. Nadrzecznej
     b) przy ul. Wałowej
     c) przy ul. Mickiewicza

30. Czy substancja szkodząca zdrowiu, którą chemicy nazwali ETOH to?:
    a) alkohol metylowy
    b) alkohol etylowy
    c) rozcieńczony w skali 1:10 kwas azotowy

31. W wyniku jakich procesów powstaje alkohol?:
    a) suszenia owoców, a następnie długiego gotowania
    b) fragmentacji
    c) destylacji

32. Dlaczego młodzi ludzie piją alkohol?
    a) bo są do tego zmuszani
    b) biorą przykład z dorosłych
    c) bo jest zdrowy

33. W jakich jednostkach wyraża się zawartość alkoholu we krwi?:
    a) w stopniach 
    b) w procentach
    c) w promilach

34. Jaka zawartość alkoholu zagraża życiu dorosłego człowieka?:
    a) powyżej 4,0 promila
    b) 2,5 promila
    c) od 0,5 do 1,5 promila

35. Wybierz jeden zestaw z podanych, który najbardziej zaszkodzi organizmowi 
człowieka po jego konsumpcji:



    a) obfity posiłek i kieliszek wódki
    b) piwo i sok malinowy
    c) lampka wina i leki uspokajające

36. Czy ilość wypijanego alkoholu przyczynia się do tego, że ktoś staje się 
alkoholikiem?
    a) tak, ale oprócz piwa
    b) tak
    c) nie

37. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce obowiązuje przed 
ukończeniem:
     a) 21 roku życia 
     b) 15 roku życia
     c) 18 roku życia

38. Czy to prawda, że piwo to nie jest prawdziwy alkohol?
     a) nie 
     b) tak
     c) tak, ale tylko piwa niepasteryzowane
39. Czy osoba współuzależniona, to?:
      a) osoba cierpiąca z powodu picia bliskiej osoby
      b) osoba pijąca z alkoholikiem, aby wypił miej
      c) obie odpowiedzi są prawidłowe

40. Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający 
alkohol etylowy w stężeniu przekraczającym:
      a) 0,5 %
      b) 0,2%
      c) 1%

41. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?:
    a) Komenda Główna Straży Pożarnej
    b) Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych 
    c) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

42. W jakiej minimalnej odległości od grzejnika centralnego ogrzewania można 
ustawić butlę z gazem propan-butan służącą do zasilania kuchenki?
    a) 0,5 m
    b) 1,0 m
    c) 1,5 m

43. Podczas wypadku samochodowego jakiego urazu można się spodziewać u 
poszkodowanych najczęściej?:
    a) złamania ręki



    b) urazu kręgosłupa
    c) pęknięcia miednicy

44. Ochotnicze Straże Pożarne są:
    a) stowarzyszeniami
    b) jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej
    c) organami administracji

45. Szyna Kramera służy do:
    a) stabilizacji kręgosłupa
    b) unieruchomienia złamanej kończyny
    c) uziemienia trakcji elektrycznej

46. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować następującą 
minimalną odległość od budynków konstrukcji palnej:
    a) 20 m
    b) 30 m
    c) 40 m

47. Za pożar klasy A uznaje się pożar:
    a) benzyny
    b) sodu
    c) węgla

48. Dni Ochrony Przeciwpożarowej obchodzone są:
    a) w maju
    b) w czerwcu
    c) w lipcu

49. Co stanowi wypełnienie gaśnic śniegowych?:
    a) dwutlenek węgla
    b) schłodzona woda
    c) sztuczny śnieg

50. Rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu zabronione 
jest w lesie i od granicy lasu w odległości do:
      a) 150 m 
      b) 50 m
      c) 100 m

51. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
      a) 1948
      b) 1956
      c) 1963



52. Patronem strażaków jest:
      a) Święty Hubert
      b) Święty Florian
      c) Święty Mikołaj

53. Jaki jest najwyższy stopień w Państwowej Straży Pożarnej?:
      a) Generał
      b) Nadbrygadier
      c) Generał brygadier

54. Jakiej kategorii to znak:

a. ostrzegawcze
b. informacyjne
c. zakazu

55. Jakiej kategorii to znak:

a. ostrzegawcze
b. informacyjne
c. zakazu

56. Jakiej kategorii to znak:

a. ostrzegawcze
b. informacyjne
c. drogowe poziome

62. Jakiej kategorii to znak:

a. uzupełniające
b. informacyjne
c. drogowe poziome

57. Jakiej kategorii to znak:

a. uzupełniające
b. informacyjne
c. nakazu



58. Co należy zrobić, gdy przyjdzie e-mail od nieznanej osoby z różnymi 
propozycjami?
a). Pokazać rodzicom
b). Usunąć wiadomość bez czytania
c). Natychmiast otworzyć e-mail i przecztać wraz z załącznikami aby ich nie stracić

59. Czy powinieneś podawać swoje dane z adresem i telefonem w internecie?:
a). Nie wiem, ale jeśli przedstawię się w internecie to będę miała więcej przyjaciół
b). Tak, gdyż wszyscy będą mnie znali i będą mogli do mnie napisać lub zadzwonić
c). Nie, gdyż ktoś może podstępnie je wykorzystać

60. Jesteś w domu tylko z babcią, która nagle traci przytomność i upada na 
podłogę. Co robisz?
a). próbujesz porozumieć się z babcią pytając, co się stało. Potrząsasz nią i prosisz, 
aby się obudziła.
b). Czekasz, aż do domu wrócą rodzice. Wtedy to oni podejmą decyzję co zrobić.
c). Bez zbędnej zwłoki wzywasz pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod numer 999, 
informujesz o zdarzeniu podając swoje nazwisko i adres zamieszkania.

61. Ktoś z twoich bliskich dotyka Cię w miejsca intymne. Co robisz?:
a). Pozwalasz na to i dochowujesz tajemnicy, gdyż tak trzeba
b). Chowasz się w pomieszczeniu do którego ta osoba nie ma dostępu
c). Stanowczo prosisz aby ta osoba tego nie robiła i powiadamiasz inną osobę dorosłą
lub Policję.

62. Co to jest Firewall?:
a). program antywirusowy
b). ściana ogniowa gaszona przez strażaków
c). Zapora sieciowa blokująca niepowołany dostęp do komputera

63. Jaka jest rola programu antywirusowego?:
a). Zabezpieczenie systemu operacyjnego przed chorobami cywilizacyjnymi
b). Wykrywanie i zwalczanie wirusów
c). Odizolowanie komputera od sieci internetowej.

64. Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie. Jak reagujesz?:
a). Zgłaszasz się z prośbą o pomoc do instytucji wspierających takich jak: Policja, 
szkoła,  Ośrodek Pomocy Społecznej, przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny 
zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
b). Nie szukasz nigdzie pomocy w rozwiązaniu tego problemu
c). Nie reagujesz w przypadku, kiedy taka przemoc jest uzasadniona

65. Czy możemy z plecaka lub torby kolegi, koleżanki zabierać jakiekolwiek 
rzeczy?:
a). Tak



b). Nie
c). Tak ale tylko wtedy kiedy chcemy je mieć
66. Jakie zadania spełnia profilaktyka w Policji?
a. Zapobiega przestępstwom
b. Analizuje skutki przestępstwa
c. Polega na ściganiu sprawców przestępstw

67.Czy policjant ma prawo Cię wylegitymować?
a. tak, każdym miejscu i w każdych uzasadnionych okolicznościach
b. nie, nie ma takiego prawa
c. tak, ale tylko w obecności rodzica

68. Pomagać rodzicom w gospodarstwie dziecko może:
a. Grabić siano
b. Wykonywać wykopy ziemne
c. Naprawiać dach

69. Omdleniem nazywamy
a. Nagłą, krótkotrwałą utratę przytomności wywołana niedostatecznym dotlenieniem 
mózgu
b. Przewlekłe zaburzenia mózgu o różnych przyczynach
c. Zaburzenia mózgu przebiegające w postaci nawracających napadów drgawkowych

70. Gdzie może zwrócić się o pomoc osoba, której członek nadużywa  alkoholu?
a. Komisji ds. pomocy osobom uzależnionym
b. Gminnej lub Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
c. Komisji ds. zwalczania alkoholizmu

71. Bierne palenie papierosów oznacza:
a. Palenie na świeżym powietrzu
b. Palenie jednego papierosa dziennie w miejscach do tego wyznaczonych
c. Przebywanie w pomieszczeniu, w którym są palone papierosy

72. Czy alkohol zmniejsza sprawność?
a. Tak, umysłową
b. Tak, fizyczną
c. Tak, umysłową i fizyczną

73. Jaki rodzaj ruchu drogowego obowiązuje w Polsce?
a. Prawostronny
b. Lewostronny
c. W zależności od kategorii drogi kierowca może korzystać z prawostronnego  i 
lewostronnego ruchu drogowego



74. Kto to jest dzielnicowy?
a. To policjant pionu ruchu drogowego pracujący w wyznaczonym rejonie miasta lub 
gminy dbający o bezpieczeństwo na drodze w tym rejonie
b. To policjant pionu prewencji pracujący w wyznaczonym rejonie miasta lub gminy 
dbający o bezpieczeństwo mieszkańców, udzielający im pomocy itp.
c. To policjant pionu kryminalnego ścigający przestępców w wyznaczonej dzielnicy 
miasta

75. Jaki objaw stwierdza się podczas złamania nogi?
a. Swędzenie i opuchnięcie nogi
b. Bóle przy próbie poruszania
c. Pieczenie i swędzenie

76. Który z niżej wymienionych wydziałów zajmuje się wykrywaniem sprawców 
przestępstw?
a. Wydział Prewencji
b. Wydział Informatyki
c. Wydział Kryminalny

77. Kto może kierować motorowerem?
a. Osoba, która ukończyła 13 rok życia
b. Osoba, która posiada kartę rowerową
c. Obie odpowiedzi są nieprawidłowe

78. Kiedy obchodzone jest „Święto Policji”?
a. 24 maja
b. 15 czerwca
c. 24 lipca

79. Zauważasz pożar lasu. Jak się zachowasz?
a. Szybko oddalasz się
b. Powiadamiasz osobę dorosłą (np. sołtysa, straż pożarną, Policję.)
c. Próbujesz sam gasić pożar

80. Jaki rodzaj narkotyków zaliczany jest do bezpiecznych?
a. Syntetyczne
b. Naturalne
c. Nie ma bezpiecznych narkotyków

81. Czyj to stopień: dwie belki i jedna gwiazdka na naramienniku?
a. Komisarza policji
b. Podinspektora policji
c. Starszego aspiranta policji

82. Czego nie wolno robić na szkolnym biwaku?



a. Niszczyć roślinności
b. Płoszyć zwierzyny, hałasować
c. Obie odpowiedzi są poprawne

83. Gdy na skrzyżowaniu ruchem kieruje policjant i jego sygnały mają inne 
znaczenie niż sygnały świetlne, należy:
a. Stosować się do sygnałów świetlnych
b. Stosować się do sygnałów świetlnych i innych znaków drogowych znajdujących 
się na skrzyżowaniu
c. Stosować się do wskazań i sygnałów podawanych przez policjanta kierującego 
ruchem

84.  Jeżeli rodzice przechowują kosztowności w domu, np. biżuterię, pieniądze, 
itp., to
a. Możemy je pokazać jedynie dobrym kolegom
b. Możemy bawić się nimi razem z przyjaciółmi
c. Nikomu nie pokazujemy i nie mówimy o przechowywanych kosztownościach

85. Rower powinien być wyposażony z tyłu
a. W jedno światło barwy białej
b.W jedno światło barwy żółtej lub białej – migające
c.W jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz w 
jedno światło pozycyjne barwy czerwonej

86. Nieletni odpowiadają za popełnienie czynów karalnych
a. Do lat 17 nie ponoszą żadnej odpowiedzialności
b. Na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, po ukończeniu 13 
roku życia
c. Odpowiadają tylko po zatrzymaniu przez Policję na gorącym uczynku

87. „Niebieska linia’ pomaga:
a. Rodzicom, których dzieci piją alkohol
b. Osobom doświadczającym przemocy
c. Osobom mającym problemy materialne

88. Flaga biała na kąpielisku oznacza:
a. Zakaz kąpieli, jażeli widoczność jest ograniczona do 50 m
b. Zakaz kapieli, jeżeli temperatura wody wynosi poniżej 14oC
c. Odpowiedzi a i b są nieprawidłowe, ponieważ biała flaga oznacza –  kąpiel 
dozwolona

89. Przy opróżnianiu szamba można zatruć się:
a. Siarkowodorem
b. Tlenkiem węgla
c. Dwutlenkiem węgla



90.Krwotoki zewnętrzne należy tamować:
a. Opaska uciskowa
b. Opatrunkiem uciskowym
c. Plastrem/przylepcem

91. Cztery gwiazdki na naramienniku i otoki czapki oraz srebrny galon na 
daszku to stopień:
a. Aspiranta sztabowego policji
b. Nadkomisarza policji
c. Inspektora policji

92. Policjant może używać broni palnej służbowej
a. Zawsze, kiedy chce w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia
b. Tylko zgodnie z prawem, w przypadkach wyraźnie określonych w Ustawie o 
Policji
c. Tylko w przypadkach wyraźnie określonych w kodeksie karnym, na wyraźne 
żądanie Komendanta Głównego Policji

93. Czy narkotyki mają wpływ na zakażenia HIV?
a. Nie, nie mają wpływu
b. Tak, ale tylko wprowadzone drogą naruszenia ciągłości tkanek
c. Zażywanie wszystkich rodzajów narkotyków stanowi ryzykowne zachowanie

94. Wskaż właściwą hierarchię struktury organizacji policji:
a. KGP – KPP – KWP – KP
b. KPP – KWP – KGP – KP
c. KP – KPP – KWP -  KGP

95. W jaki sposób policjant wyciąga konsekwencje za ujawnione wykroczenie?
a. Nakłada mandat karny awizowany lub kieruje sprawę do Sądu Karnego
b. Poucza, nakłada mandat karny kredytowany bądź gotówkowy lub kieruje sprawę 
do Sądu
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe

96. Pożary grupy A to:
a. Pożary cieczy palnych
b. Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego
c. Pożary gazów palnych

97. THC – aktywny komponent konopii indyjskich:
a. Gromadzi się w komórkach mózgu i pozostaje tam bardzo długi czas
b. Nie gromadzi się wcale w organizmie
c. Substancja ta nie leżakuje długo w organizmie, jest z niego bardzo szybko 
wydalana



98. Czy w Polsce można reklamować alkohol?
a. Tylko w ustalonych przez Ustawę godzinach
b. Tak
c. nie

99. Przebieg leczenia osoby uzależnionej zależy przede wszystkim;
a. Od niej samej
b. Od znajomych
c. Od rodziny

100. Z którego roku obecnie obowiązuje Ustawa o Policji?
a. 1990
b. 1997
c. 2001

101. Flaga czerwona na kąpielisku oznacza:
a. Całkowity zakaz kąpieli
b. Zakaz kąpieli, gdy temperatura wody wynosi poniżej 14oC
c. Zakaz kąpieli, gdy na kąpielisku nie ma ratownika

102. Podczas wycieczki do lasu zabierasz ze sobą psa – wówczas:
a. Puszczasz go luzem
b. Trzymasz go na smyczy
c. Obie odpowiedzi są poprawne

103. W jakim przedziale czasu istnieje największe zagrożenie pożarowe lasów?
a. Od stycznia do czerwca
b. Od października do grudnia
c. Od kwietnia do września

104. Prawdziwe jest stwierdzenie:
a. Osoby w wieku do lat 18 nie mogą kupować alkoholu i papierosów
b. Dziecko może kupić alkohol w sklepie, jeżeli posiada przy sobie pisemną prośbę 
rodziców lub sprzedawca zna jego rodziców
c. Osoba uzależniona (alkoholik) to taka, co pije alkohol codziennie

105. Przejawem demoralizacji nieletniego jest:
a. Picie alkoholu i palenie papierosów
b. Systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe

106. Kierującemu rowerem zabrania się:
a. Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach
b. Jazdy po zmierzchu
c. Jazdy rowerem bez sprawnego sygnału dźwiękowego (tzw. Dzwonka)



107. Które ze słów kojarzy ci się z wandalizmem?
a. Zazdrość, pomoc, bezradność, zniszczenie
b. Odwaga, piękno, zawiść
c. Bezwzględność, głupota, zgrywa

108. Przy wystrzale fajerwerków:
a. Można zapalać fajerwerki bez lontu zapalniczką
b. Można upuścić zapalony fajerwerk i odbiec
c. Należy włożyć strzały do butelki wypełnionej częściowo piaskiem

109. Picie alkoholu nie sprzyja:
a. Naruszeniom prawa
b. Zaburzeniom kontaktów uczuciowych i międzyludzkich
c. Poprawie kondycji fizycznej

110. Posiadanie narkotyków jest:
a. Dozwolone
b. Zakazane
c. Dozwolone w małych ilościach – na własny użytek

111. Wskaż słowa, które kojarzą ci się z tolerancją:
a. Zadufany
b. Wyrozumiały
c. bezwzględny

112. Przejeżdżanie/przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu i 
uczestnika ruchu lub przeszkody to:
a. Omijanie
b. Wyprzedzanie
c. wymijanie

113. Policjant będący w służbie musi mieć przy sobie legitymację służbową:
a. Zawsze
b. Nie musi posiadać, gdy jest umundurowany
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe

114. Co może być przyczyną kradzieży?
a. Chęć posiadania środków materialnych
b. Namowy kolegów, chęć zaimponowania innym
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe

115. Jakie są granice tolerancje?
a. Szanować odmienne od własnych przekonania, upodobania, zwyczaje i wybryki
b. Umieć zaprotestować w pewnych sytuacjach i mieć własne zdanie
c. Kierować się tzw. Pierwszym wrażeniem i liczyć się z oceną innych



116. Jakiego stopnia nie wyróżnia się w korpusie podoficerów?
a. Sierżant
b. Młodszy sierżant
c. Sierżant sztabowy

117. Jeżeli masz kolegę/koleżankę, która ma kontakt z narkotykami, powinieneś:
a. Zerwać wszelkie kontakty
b. Starać się pomóc tylko we własnym zakresie, aby nie nagłaśniać sprawy
c. Zorganizować pomoc specjalistyczną

118. Hazardzista przejawia swoje uzależnienie poprzez:
a. Chęć wygrania, osiągnięcia najlepszego wyniku, codzienna potrzeba powrotu do 
salonu gier, kontrola nad grą
b. Zaciąganie długów pieniężnych na grę, kradzieże, utrata kontroli nad upływem 
czasu
c. Kolegowanie się z osobami grającymi, udzielanie pożyczek pieniężnych, chęć 
uzyskania coraz lepszego wyniku

119. Przemoc to:
a. Cykl działań, następujących po sobie i pogłębiających się
b. Naruszanie praw i dóbr innej osoby
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe

120. Dokuczanie innej osobie jest:
a. Jednym z przykładów przemocy
b. Przykład żartu
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe
121. Jeżeli rower nie jest wyposażony w oświetlenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami to w okresie od zmierzchu do świtu kierowanie rowerem:
a. Jest dozwolone z zachowaniem szczególnej ostrożności
b. Jest dozwolone po poboczu
c. Jest zabronione

122. Wyjeżdżając rowerem z posesji kierujący rowerem powinien ustąpić 
pierwszeństwa:
a. Tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony
b. Tylko pieszym przechodzącym z prawej strony
c. Pojazdom jadącym tą drogą

123. Przemoc w rodzinie jest:
a. Przestępstwem, pomimo, że dotyczy osób najbliższych
b. Nie jest przestępstwem, gdyż nikt nie ma prawa wtrącać się w sprawy rodziny
c. Sprawą naturalną, gdyż osoba bita zwykle zasługuje na to



124. Przemoc w rodzinie to problem:
a. Marginesu społecznego
b. Wszystkich grup społecznych
c. Obie odpowiedzi są nieprawidłowe

125. Jeżeli zostajesz sam w domu a ktoś dzwoni bądź chce wejść do mieszkania,  
należy:
a. Poinformować o nieobecności rodziców
b. Poprosić by dana osoba przyszła lub zatelefonowała później
c. Wpuścić obcego po upewnieniu się, że jest to np. Listonosz

126. Picie alkoholu może być powodem:
a. Przestępstwa lub wykroczenia, patologii, alkoholizmu
b. Demoralizacji, prostytucji, wypadków drogowych
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe

127. Sięgnąć po narkotyki może dziecko, które:
a. Umie myśleć samodzielnie, nie ulega wpływom otoczenia
b. Ma jasno sprecyzowane stanowisko, dotyczące szkodliwości zażywania substancji 
narkotycznych
c. Chce dopasować się do kolegów, należeć do grupy

128. Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
a. Zobowiązać do określonego postępowania, do wykonywania określonych prac lub 
świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, ustalić nadzór odpowiedzialny rodziców lub 
opiekuna
b. Zastosować nadzór kuratora, ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej, 
skierować do ośrodka kuratorskiego, określić wysokość grzywny
c. Obie odpowiedzi są prawidłowe

129. W sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny 
stosuje odpowiednio przepisy, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą o postępowaniu w 
sprawach nieletnich:
a. Kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń
b. Kodeks karny, kartotekę wykroczeń
c. Kodeks skarbowy, ustawa o wykroczeniach, kodeks postępowania karnego

130. Jeżeli obca osoba zaprasza cię do domu:
a. Przyjmujesz zaproszenie bo masz odebrać dokumenty rodziców
b. Idziesz z nieznajomym, bo ma zbiór monet, które i ty kolekcjonujesz
c. Obie odpowiedzi sa błędne

131. Jeżeli obca osoba prosi cię o dostarczenie torby w wyznaczone miejsce:
a. Bierzesz pakunek i zanosisz na policję
b. Przyjmujesz pakunek i zanosisz w wyznaczone miejsce



c. Odmawiasz osobie pomocy w takiej sytuacji

132. Jakie stopnie wyróżnia się w korpusie aspirantów policji?
a. Aspirant młodszy, aspirant starszy, aspirant sztabowy, starszy aspirant sztabowy

b. Aspirant, starszy aspirant, pod spirant, aspirant sztabowy
c. Młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy

133. Działania mające na celu zapobieganie przestępczości to:
a. Profilaktyka kryminogenna

b. Prewencja kryminalna
c. Technika kryminalistyczna

134. Jakie stopnie wyróżnia się w korpusie oficerów Policji?
a. Posterunkowy, sierżant,  aspirant, komisarz, inspektor

b. Podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, młodszy inspektor, inspektor, 
nadinspektor, inspektor generalny
c. Podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, inspektor, nadinspektor,, 
inspektor generalny

135. Przy oparzeniach gorącym płynem miejsce oparzone
a. Smarujemy białkiem jaja kurzego
b. Polewamy wodą utlenioną
c. Polewamy zimną wodą przez około 20 min. 

136. Którą stroną jezdni w porze nocnej może jechać rowerzysta bez 
oświetlenia?
a. Może jechać tylko lewą stroną jezdni i będzie traktowany wtedy jako pierwszy
b. Nieoświetlony rower można prowadzić lewym poboczem – iść tak jak pieszy
c. Obie odpowiedzi są poprawne


