
ZESTAW PYTAŃ – KLAS III (PROFIL STRAŻ GRANICZNA) 

1.Co to jest granica państwa? 

2. Dokonaj podziału pogranicza. 

3. Co to jest pas drogi granicznej? 

4. Co to jest strefa nadgraniczna? 

5.Wymień państwa, z którymi graniczy Polska? 

6. Co to jest reda? 

7.Co to jest kontrola graniczna? 

8.Co to jest tajemnica służbowa? 

9.Co to jest tajemnica państwowa? 

10.Co to jest paszport? 

11.Długość granicy państwa Rzeczypospolitej  Polskiej wynosi? 

12.Wymień stolice państw, z którymi graniczy Polska. 

13.Co to jest granica wewnętrzna UE? 

14.Co to jest granica zewnętrzna UE? 

15.Podaj długość granicy na lądzie Unii Europejskiej, ochranianej przez nasz kraj. 

16.Wymień kraje, które nie należą do UE a graniczą z naszym państwem. 

17.Podaj z jakim państwem mamy najdłuższą granicę? 

18.Wymień znane Ci formacje  graniczne, które zajmowały się ochroną granicy od 1918roku? 

19.Podaj datę powołania Korpusu Ochrony Pogranicza – KOP? 

20.Podaj datę powołania Straży Granicznej II RP? 

21.Podaj datę powołania Wojsk Ochrony Pogranicza – WOP? 

22.Podaj datę powołania Straży  Granicznej  III RP? 

23.Co to jest musztra? 

24.Co to jest musztra indywidualna? 

25.Co to jest musztra zespołowa? 

26.Co to jest ugrupowanie w musztrze? 

27.Co to jest szyk w musztrze? 

28.Jakie elementy w musztrze składają się na szyk? 



29.Co to jest komenda? 

30. Co to jest rozkaz? 

31.Co to jest postawa zasadnicza w musztrze? 

32.Co to jest postawa swobodna w musztrze? 

33.Podaj tempo marszu kroku defiladowego i zwykłego. 

34.Podaj długość kroku defiladowego. 

35.Jakie znasz chwyty sztandarem? 

36.Komu funkcjonariusz SG zobowiązany jest do oddawania honorów? 

37.Zadania Straży Granicznej  III RP. 

38.Co to jest wiza? 

39.Jakie organy uprawnione są do wydawania wiz? 

40.Dokonaj klasyfikacji wiz. 

41.Kto jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony granicy 
państwowej i kontroli ruchu granicznego? 

42.Kto powołuje i odwołuje Komendanta Głównego Straży Granicznej? 

43.Wymień Oddziały Straży Granicznej powołane do ochrony granicy naszego kraju. 

44.Wymień placówki SG w NOSG w Chełmie. 

45.Wymień stopień, imię i nazwisko Komendanta Głównego SG. 

46.Wymień stopień, imię i nazwisko Komendanta NOSG w Chełmie. 

47.Wymień stopień, imię i nazwisko Komendanta Placówki SG w Janowie Podlaskim. 

48.Jakie znasz rodzaje paszportów? 

49.Wymień kolejno stopnie wojskowe w SG w korpusie chorążych. 

50.Wymień kolejno stopnie wojskowe w SG w korpusie oficerów starszych. 

51.Co to jest warta? 

52.Kto to jest wartownik? 

53.Komu podlega wartownik? 

54.Postępowanie wartownika wobec osób zbliżających się do posterunku w warunkach złej 
widoczności. 

55.Co wartownikowi na posterunku wolno? 

56.Co to jest zmiana w służbie wartowniczej? 



57.Co to jest topografia wojskowa? 

58.Co to jest terenoznawstwo? 

59.Wymień zadania topografii  wojskowej.  

60.Co to jest teren? 

61.Opisz budowę naboju 9mm. Parabellum. 

62.Jakie znasz typy broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu SG? 

63.Omów zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną. 

64.Omów prawo użycia broni w służbie granicznej. 

65.Co to jest kompas? 

66.Co to jest busola? 

67.Jaka jest różnica między kompasem a busolą? 

68.Omów wyznaczanie azymutu przy użyciu busoli. 

69.Jakie znasz sposoby wyznaczania w terenie kierunku północnego? 

70.Omów sposób wyznaczania kierunku północnego za pomocą gwiazdy polarnej. 

71.Jakie ma prawa funkcjonariusz wykonując zadania służbowe? 

72.Jakie znasz przyczyny odmów i nie zezwoleń  na wjazd na terytorium RP? 

73.Co to jest karta stałego pobytu? 

74.Co to jest kontrola autentyczności dokumentów? 

75.Jakie znasz sposoby fałszerstw dokumentów? 

76.Jakie są czynności kontrolera PSG? 

77.Na jaką wysokość podnosi stopę funkcjonariusz w kroku defiladowym? 

78.Podaj tempo biegu. 

79.Kiedy stosuje się krok defiladowy? 

80.Kiedy stosuje się krok zwykły? 

81.Opisz przechodzenie plutonu z dwuszeregu w kolumnę czwórkową. 

82.Opisz przechodzenie plutonu w marszu z kolumny dwójkowej w rząd. 

83.Opisz przechodzenie plutonu w marszu z kolumny czwórkowej w kolumnę dwójkową. 

84.Omów budowę pistoletu maszynowego PM – 98. 

85.Omów występowanie funkcjonariusza z pierwszego szeregu. 



86.Omów występowanie funkcjonariusza z drugiego szeregu. 

87.Czy funkcjonariusze Straży Granicznej mogą stosować środki przymusu bezpośredniego? 

88.Jakie znasz środki przymusu bezpośredniego? 

89.Wobec jakich osób nie stosuje się kajdanek? 

90.Kiedy funkcjonariusz SG może stosować indywidualne chemiczne środki 
obezwładniające? 

91.Kiedy może być wykorzystany pies służbowy? 

92.Wobec jakich osób stosuje się tylko i wyłącznie chwyty obezwładniające? 

93.Omów zastosowanie przez funkcjonariuszy kolczatki drogowej. 

94.Czy funkcjonariusze SG mogą dokonywać kontroli ruch drogowego? 

95.Czy funkcjonariusze SG moją uprawnienia do nakładania mandatów karnych? 

96.Czy funkcjonariusz pełniący służbę w ubraniu cywilnym może wystąpić do legitymowania 
osób? 

97.Czy funkcjonariusz pełniący służbę w ubraniu cywilnym może wystąpić do zatrzymania i 
kontroli pojazdów? 

98.Czy funkcjonariusz SG ma prawo przeszukania bagaży? 

99.Czy funkcjonariusz SG ma prawo przeprowadzenia kontroli osobistej? 

100.Omów przebieg granicy RP na odcinku wschodnim, południowym i zachodnim. 

 

 

 


