
TEST KWALIFIKACYJNY Z WIEDZY OGÓLNEJ  

DLA KANDYDATÓW DO STRAŻY GANICZNEJ 

 

wersja C 

 

1. Zgodnie z Konstytucją RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do: 

a) Narodu; 

b) Zgromadzenia Narodowego; 

c) Prezydenta RP. 

 

2. Prezesa Rady Ministrów desygnuje: 

a) Zgromadzenie Narodowe; 

b) Prezydent; 

c) Sejm RP. 

 

3. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od: 

a) 1 maja 2004 r.; 

b) 16 maja 1991 r.; 

c) 3 maja 2010 r. 

 

4. Europejski Trybunał Praw Człowieka ma siedzibę w: 

a) Luksemburgu; 

b) Strasburgu; 

c) Brukseli. 

 

5. Wojewodę powołuje i odwołuje: 

a) Rada Ministrów; 

b) Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej; 

c) Minister Administracji Publicznej. 

 

6. Aktualna liczba województw w Polsce to: 

a) 49; 

b) 21; 

c) 16. 

 

7. W 1498 r. została odkryta droga morska do Indii. Dokonał tego: 

a) Ferdynand Magellan; 

b) Vasco da Gama; 

c) Krzysztof Kolumb. 

 

8. Europol to: 

a) Europejska Strategia Działania Policji; 

b) Europejskie Stowarzyszenie Policji; 

c) Europejski Urząd Policji. 

 

9. Autorem tekstu „Mazurka Dąbrowskiego” jest: 

a) Józef Wybicki; 

b) Gen. Jan Henryk Dąbrowski; 

c) Stefan Czarniecki. 



 

10. Osoba, która opuszcza miejsce zamieszkania w celu osiedlenia się w innym kraju to: 

a) uchodźca; 

b) emigrant; 

c) azylant. 

 

11. Izbą niższą parlamentu w Polsce jest: 

a) Rada Ministrów; 

b) Senat Rzeczypospolitej Polskiej; 

c) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

12. Terenowym organem Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy RP i kontroli ruchu 

granicznego jest: 

a) Komendant Oddziału Straży Granicznej; 

b) Wojewoda województwa granicznego; 

c) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

13. Dowódcą oddziałów polskich w bitwie o Monte Cassino był: 

a) Stanisław Maczek; 

b) Władysław Anders; 

c) Zygmunt Szyszko-Bohusz. 

 

14. Ustawą zasadniczą określa się: 

a) wszystkie ustawy ogłoszone w Dzienniku Ustaw w danym roku; 

b) konstytucję; 

c) zbiór przepisów regulujących strukturę i zadania urzędów centralnych. 

 

15. Zatrzymany powinien być przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem  

o zastosowanie tymczasowego aresztowania: 

a) w ciągu 48 godzin na wniosek prokuratora; 

b) niezwłocznie; 

c) w ciągu 24 godzin na wniosek prokuratora. 

 

16. Najwyższym i najstarszym odznaczeniem państwowym w Polsce jest: 

a) Order Orła Białego; 

b) Virtuti Militari; 

c) Order Odrodzenia Polski. 

 

17. Z ilu posłów składa się Sejm RP: 

a) 456; 

b) 440; 

c) 460. 

 

18. Wojnę prowadzoną środkami politycznymi i propagandowymi bez sięgania do użycia broni 

określa się mianem: 

a) wojny hybrydowej; 

b) wojny gospodarczej; 

c) zimnej wojny. 

 

 



 

19. Stan wojenny w Polsce ogłoszono: 

a) 13 grudnia1979 r.; 

b) 13 grudnia1981r .; 

c) 4 czerwca 1989 r.. 

 

20. Na czele powiatu stoi: 

a) wójt; 

b) burmistrz; 

c) starosta. 

 

21. Przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu państwa jest: 

a) niszczenie słupów granicznych na granicy RP; 

b) gromadzenie informacji niejawnych o głowie państwa; 

c) przekazywanie wywiadowi obcego państwa informacji, które mogą być użyte na szkodę 

RP. 

 

22. Z iloma krajami graniczy Polska: 

a) czterema; 

b) siedmioma; 

c) pięcioma.  

 

23. Pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna uzyskuje: 

a) z chwilą ukończenia 18 roku życia; 

b) od urodzenia; 

c) od 17 roku życia. 

 

24. Straż Graniczna to formacja podlegająca: 

a) Ministerstwu Obrony Narodowej;  

b) Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

c) Prezesowi Rady Ministrów. 

 

25. Polska podpisała układ z Schengen: 

a) 1 maja 2003 r.; 

b) 21 grudnia 2007r.; 

c) 30 grudnia 2004r. 

 

26. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej to: 

a) Frontex; 

b) NATO; 

c) MFW. 

 

27. Obywatelstwo polskie nadawane jest przez: 

a) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

b) Prezesa Rady Ministrów; 

c) Prezydenta RP. 

 

 

 



 

28. Wskaż główny cel działania organizacji NATO: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego; 

b) niesienie pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych na świecie; 

c) zapewnienie międzynarodowej ochrony uchodźcom. 

 

29. Okres w historii Europy obejmujący lata pomiędzy zakończeniem I Wojny Światowej a 

wybuchem II Wojny Światowej nazywamy: 

a) młodą polską; 

b) renesansem; 

c) dwudziestoleciem międzywojennym. 

 

30. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych przebiegają według następującego 

algorytmu (zaznacz właściwy): 

a) nie reaguje, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi oddechowe, sprawdź oddech, 

zadzwoń pod 112, 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze; 

b) nie reaguje, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi oddechowe, sprawdź oddech, 

zadzwoń pod 112, 2 oddechy ratownicze, 30 uciśnięć klatki piersiowej; 

c) nie reaguje, głośno wołaj o pomoc, sprawdź oddech, udrożnij drogi oddechowe, 

zadzwoń pod 112, 15 uciśnięć klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze. 

 

31. Zgromadzeniem Narodowym określa się: 

a) obrady Sejmu RP; 

b) obrady Sejmu RP z udziałem rządu i prezydenta; 

c) obrady Sejmu RP i Senatu RP. 

 

32. Brexit to: 

a) potoczna nazwa procesu opuszczania struktur Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię 

zapoczątkowanego przez referendum w 2016 r.; 

b) nazwa brytyjskiego indeksu giełdowego; 

c) skrót Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

 

33. Ewidencję punktów kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzi: 

a) Komendant Rejonowy Policji; 

b) Komendant Wojewódzki Policji; 

c) Komenda Główna Policji. 

 

34. Kampania wrześniowa to: 

a) poparcie przedwyborcze; 

b) wojna obronna Polski w 1939 r.; 

c) potoczna nazwa Powstania Warszawskiego. 

 

35. Wskaż datę rozpoczęcia agresji ZSRR na Polskę: 

a) 01.09.1939 r.; 

b) 17.09.1940 r.; 

c) 17.09.1939 r. 

 


