
1.  W rozumieniu prawa karnego osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 
lat, to :
2. Stopień policyjny "nadinspektor" zaliczany jest do korpusu: 
3. Miejsce popełnienia przestępstwa, to miejsce: 
4. Osoba niepoczytalna dokonująca czynu zabronionego: 
5. Policjant w czasie służby może podjąć interwencję domową: 
6. Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby w Policji mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej 
na okres: 
7. Przeszukania pomieszczeń zajętych przez wojsko nie można dokonać bez obecności 
8. Kontrola osobista
9. Wobec kobiet o widocznej ciąży i starców o widocznym kalectwie możemy stosować środki przymusu 
bezpośredniego tylko w postaci: 
10. Kajdanki można stosować w celu: 
11. Z przeszukania pomieszczeń policjant sporządza: 
12.W jakim terminie należy zakończyć prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o 
wykroczenia? 
13. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji rozpoczęli o godzinie 19.00 przeszukanie mieszkania Jana B. 
podejrzanego o dokonanie licznych kradzieży z włamaniem. Z nadejściem godziny 22.00: 14. Dokonałeś 
przeszukania na legitymację służbową. Czy i w jakiej sytuacji musisz zwrócić się o do prokuratora o 
zatwierdzenie tej czynności? 

15. Czynność przeszukania może być dokonana na podstawie: 

16. Musztra indywidualna przygotowuje policjanta do: 

17. Protokół oględzin miejsca zdarzenia sporządza się

18. Zasada minimalizacji skutków obowiązująca przy użyciu środków przymusu bezpośredniego mówi o 
tym, że : . 

19 Obowiązek zabezpieczenia miejsca zdarzenia spoczywa na policjancie: 
20. Zabranie samochodu w celu przywłaszczenia jest: 
22. Na postawie którego z niżej wymienionych dokumentów można ustalić tożsamość osoby:

23. Bójka oznacza:

24. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy stężenie alkoholu we krwi: 

25. Osoba najbliższa dla podejrzanego: 

26. Podstawę prawną przeszukania osoby, rzeczy określa: 

27. Czy policjant może użyć jednocześnie kilku środków przymusu bezpośredniego: 

28. Obrona konieczna polega na : 
29. Kajdanki zakłada się obligatoryjnie na polecenie: 

30. Osoba niepoczytalna dokonująca czynu zabronionego: 

31. Zasada ostrzeżenia obowiązująca przy użyciu środków przymusu bezpośredniego mówi, że: 

32. Czas zatrzymania osoby liczy się od chwili: 

33. Podżeganie to: 
34. Środków przymusu bezpośredniego nie stosuje się wobec 
35. Pies jako środek przymusu bezpośredniego może być wykorzystany: 
36. Który z niżej wymienionych przypadków dopuszcza użycie kajdanek: 
37. Podmiotem przestępstwa może być osoba: 
38. Można odstąpić od oddania strzału ostrzegawczego jeżeli:
39. Osobą najbliższą dla podejrzanego nie jest: 
40. Władnym do wydawania poleceń komendantowi komisariatu policji będzie:
41. Które z poniższych przyporządkowań jest błędne:
42. Za przygotowanie do przestępstwa sprawca odpowiada karnie:
43. Zgodnie z art. 143 KPK, spisania protokołu wymagają:
44. Policjant przy ustalaniu tożsamości osoby powinien uzyskać następujące dane
45. Kto mając wiarygodną wiadomość o dokonaniu rozboju przez pana X, nie zawiadamia niezwłocznie o
tym np. Policji, ten:
46.  Zgodnie  z  art.  304  KPK  pracownik  instytucji  społecznych  lub  samorządowych  ujawniając
przestępstwo ścigane z urzędu :
47. Legitymując osobę policjant ma obowiązek:
48. Policja może zastosować następujące rodzaje zatrzymania:
49. Formy stadialne przestępstwa to między innymi:
50. W  przestępstwie  rozboju  wartość  skradzionej  rzeczy:



 51. Formami zjawiskowymi wykroczenia są:
52. Pojazdu uprzywilejowanego w akcji:
53. Wykroczeniem określamy:
54.  Kara  grzywny  wymierzana  przez  sąd  w  sprawach  o  wykroczenia  wymierzana  jest  w  granicach  :
55. Które z niżej wymienionych zadań, jest zadaniem Policji w rozumieniu Ustawy o Policji:
56. Które z poniższych określeń nie jest elementem definicji przestępstwa ( lub wykroczenia ):
57. Które z poniższych przyporządkowań jest błędne:
58. W trakcie użycia siły fizycznej :
59. Pałki służbowej nie wolno używać wobec osób:
60. Co jest wspólną cechą czynności przeszukania, kontroli osobistej i sprawdzania ładunków:
61. Czyn karalny to:
62. Podejrzany to:
63. Prawo odmowy zeznań przysługuje ( art. 182 KPK ):
64. Rodzaje przeszukania:
65. Nie jest współsprawstwem :

66. Podżegaczem jest ten kto:

67. Strona podmiotowa przestępstwa obejmuje:
68. Do znamion przestępstwa nie należy:
69. Pomocnik może pomagać:
70. Formą zjawiskową popełnienia przestępstwa jest:
71. Prawo żądania zwolnienia od składania zeznań przysługuje świadkowi
72. Podżegaczem jest ten kto
73.Protokół oględzin miejsca zdarzenia sporządza się:
74.  Mandat karny, to kara: 
75.  Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby w Policji mianuje się policjantem w służbie 1 
przygotowawczej na okres: 
76. Przeszukania pomieszczeń zajętych przez wojsko nie można dokonać bez obecności 
77.  Kontrola osobista : 
78.  Z przeszukania pomieszczeń policjant sporządza: 
79. Do osoby, która popełniła wykroczenie mogą być stosowane następujące środki: 
80. Czynność przeszukania może być dokonana na podstawie: . 

81.  Jedna z niżej wymienionych kar nie jest karą w rozumieniu prawa wykroczeń. Wskaż ją: 
82. Który z niżej wymienionych przypadków dopuszcza użycie kajdanek: 
83. Podmiotem przestępstwa może być osoba: 
84. Do zadań Policji nie należy:
85. W stosunku do kobiety będącej w widocznej ciąży policjant może użyć następujących środków 
przymusu bezpośredniego:
86. W  zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne za nieletniego uważa się osobę, która:
 87. Zatrzymanego nieletniego należy natychmiast zwolnić, gdy:
88.  Zabrania się zadawania uderzeń i pchnięć pałką służbową:
89. Do zadań Policji nie należy: 
90. Prowadnice możesz stosować do osób w wieku: . 
91. Przeszukanie jest czynnością
92.  Do elementów strony podmiotowej przestępstwa należy: 
93. Mandat karny, to kara: 
94.  Siłę fizyczną można stosować w celu: 
95.  Ręcznego miotacza gazu używa się w celu: 
96. Kontrola osobista : 
97.  Wobec kobiet o widocznej ciąży i starców o widocznym kalectwie możemy stosować środki 
przymusu bezpośredniego tylko w postaci: 
98. Siłę fizyczną jako środek przymusu bezpośredniego stosuje się w celu: 
99. Sporządzając  Protokół przesłuchania świadka" policjant powinien zawsze uprzedzić świadka o 
odpowiedzialności karnej ( świadek pełnoletni) : 
100. Środków przymusu bezpośredniego policjant może użyć: 

101. Nie wymagane jest zatwierdzenie przeszukania : 
102. W przypadku, gdy rodzic lub prawny opiekun nie może być obecny przy przesłuchaniu nieletniego, 
obecność której z niżej wymienionych osób należy zapewnić: 

103. Dokumentacją procesową z czynności przeszukania jest: 


	7. Przeszukania pomieszczeń zajętych przez wojsko nie można dokonać bez obecności
	76. Przeszukania pomieszczeń zajętych przez wojsko nie można dokonać bez obecności
	81. Jedna z niżej wymienionych kar nie jest karą w rozumieniu prawa wykroczeń. Wskaż ją:
	91. Przeszukanie jest czynnością

