
BAZA TRZONÓW ZADAŃ TESTOWYCH  
WYKORZYSTYWANYCH DO OPRACOWANIA TESTU WIEDZY 

STOSOWANEGO W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM W STOSUNKU DO 
OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI 

 
1. Sejm i Senat rozpoczyna prace z dniem  
2. Kadencja Sejmu może być skrócona w sytuacji gdy 
3. Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza 
4. Obywatelowi polskiemu przysługuje bierne prawo w wyborach do Sejmu od  
5. Przeprowadzanie wyborów oraz zasady i tryb zgłaszania kandydatów na posłów  

i senatorów określa 
6. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest 
7. Za naruszenie Konstytucji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności przed 
8. Do organów władzy wykonawczej (zgodnie z Konstytucją RP) zaliczamy między 

innymi 
9. Marszałek Sejmu w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej wyznacza 

datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający  
10. Sejm uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed 

Trybunałem Stanu podejmuje na wniosek  
11. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra może być zgłoszony przez  
12. W Rzeczpospolitej Polskiej sądy i trybunały sprawują władzę 
13. W zakresie orzekania nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych 

sprawuje 
14. W stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

może postawić wyłącznie 
15. Przed Trybunałem Stanu odpowiedzialności konstytucyjnej nie ponosi 
16. Ogłoszenie aktu normatywnego jest  
17. O fakcie zatrzymania sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, 

niezwłocznie informuje się 
18. Policjantem w służbie przygotowawczej mianuje się osobę przyjętą do służby  

w Policji na okres  
19. W związku z wykonywaniem zadań służbowych policjant korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zawartej w  
20. Strażnik miejski (gminny) wykonując ustawowe zadania ma prawo m.in. do  
21. Imprezą masową o podwyższonym ryzyku jest 
22. Policjanci wykonując swoje ustawowe obowiązki mają prawo do  
23. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach przeznaczonych do 

powszechnego korzystania jest ustawowym zadaniem 
24. Komendant Stołeczny Policji jest powoływany przez  
25. Projekt strategii bezpieczeństwa narodowego opracowuje 
26. Policja jest formacją przeznaczoną do  
27. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub 

porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może powołać stan 
wyjątkowy na wniosek 

28. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom 
katastrof naturalnych lub awarii technicznych na  

29. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada 



30. Katastrofą naturalną jest 
31. Komendant powiatowy Policji ma obowiązek udostępnić komisji bezpieczeństwa  

i porządku 
32. W ramach ustawowych obowiązków Policja wykonuje  
33. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje  
34. Umundurowanie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne policjantów określa  
35. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony 

bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest 
36. Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu 

publicznym może żądać pomocy m.in. od 
37. Organizator zgromadzenia publicznego ma obowiązek powiadomienia organu gminy 

o terminie zgromadzenia najwcześniej  
38. Zgromadzeniem nazywamy 
39. Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego policjantowi przysługuje 

w wymiarze  
40. Komendant wojewódzki Policji jest organem 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Policja

