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„Nie ma lepszych przygotowań niż rywalizacja z najlepszymi.  

To daje największą lekcję, poczucie własnej wartości.” 

 

 

REGULAMIN EGZAMINU KOŃCOWEGO  

KLAS MUNDUROWYCH: 
 

I. ZASADY OGÓLNE: 

 

1. Egzamin końcowy klas mundurowych odbędzie się w dniach  26.02-8.03.2018r. 

2. Celem egzaminu końcowego klas mundurowych jest wyłonienie osób do wyróżnienia przez 

Komendanta Policji oraz Komendanta Straży Granicznej. 

3. Podczas trwania egzaminu uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu oraz środków 

odurzających. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w egzaminie. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych 

przez instruktorów oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji 

nieprzewidzianych scenariuszem programu, mając na uwadze przede wszystkim 

bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników. 

6. Punktualność jest obowiązkiem, nie zgłoszenie się w wyznaczonym czasie powoduje 

otrzymanie 0 punktu za dany element egzaminu. 

7. Uczeń na zawody sportowe przybywa w stroju sportowym, natomiast na test wiedzy  

w pełnym umundurowaniu. 

 

II. ZASADY KLASYFIKACJI: 

 

1. Udział w egzaminie końcowym klas mundurowych jest obligatoryjny. 

2. Kryterium klasyfikacji uczniów są punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach. 

3. Dyskwalifikacja jest możliwa w przypadku stwierdzenia przez nauczycieli – instruktorów 

niezdolności wykonania zadania lub złamania przepisów niniejszego regulaminu, co 

skutkuje otrzymaniem 0 punktów. 

4. Wynik egzaminu wpływa na ocenę końcoworoczną z policji lub straży granicznej. 

 

III. ZASADY ORGANIZACJI  

I KLASYFIKACJI KUNKURENCJI EGZAMINU: 

 

§ 1 

Punktacja 

 

Część teoretyczna: 

 

1. Test wiedzy (40 pkt.) 

 

Część praktyczna: 

 

2. Tor przeszkód (15 pkt.) 

3. Pierwsza pomoc (15 pkt.) 

4. Strzelanie (15 pkt.) 

5. Samoobrona (15 pkt.) 
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§ 2 

Test wiedzy  

1. Test wiedzy przygotowany jest przez zespół nauczycieli uczących policji, straży granicznej i 

wiedzy o społeczeństwie,. Test wiedzy składa się z 40 pytań – 20 pytań z policji lub straży 

granicznej adekwatnie do profilu klasy i 20 pytań z wiedzy o społeczeństwie.  

2. Każde pytanie składa się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których jedna jest 

prawidłowa. 

3. Z testu wiedzy uczeń może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

4. Każdy uczestnik test rozwiązuje samodzielnie. 

5. W przypadku niesamodzielnego rozwiązywania testu następuje dyskwalifikacja ucznia 

zgodnie z punktem II.3. 

 

§ 3 

Tor przeszkód  

Zadaniem zdających jest pokonanie toru przeszkód składającego się z 9 elementów w jak 

najkrótszym czasie.  

1. UGIĘCIA RAMION W PODPORZE LEŻĄĆ PRZODEM.  

Każdy uczestnik egzaminu startuje z pozycji w podporze leżąc przodem i zanim zostanie 

uruchomiony pomiar czasu wykonuje odpowiednio: 

Chłopcy 15 powtórzeń, Dziewczęta 10 powtórzeń uginając i prostując ramiona rozstawione 

na szerokość barków. 

Bezpośrednio po ostatnim powtórzeniu uruchamiamy pomiar czasu i uczestnik toru 

przechodzi do kolejnego elementu. 

Błędy: niepełne ugięcie/wyprost ramion podczas powtórzeń 

 

2. BIEG PO KOPERCIE 

 Bieg zaczyna się wzdłuż krótszej krawędzi koperty wg następującego schematu: ABCDECA 

 

 
Błędy: przewrócenie tyczki podczas biegu, ominięcie jej z niewłaściwej strony 

 

3. PRZEWROTY ŁĄCZONE W PRZÓD I W TYŁ 

Kolejnym elementem toru przeszkód jest wykonanie kolejno 3 przewrotów na materacach: 

W przód- obrót o 180 °- w tył- obrót o 180°- w przód 

Błędy: niepełny przewrót, niewłaściwa kolejność przewrotów  

 

4. BIEG Z MANEKINEM  

Zdający egzamin musi przenieść manekina o wadze 30kg, omija lewym barkiem tyczkę oddaloną o 

5m od miejsca ułożenia manekina i odnosi go na miejsce układając na materacu. 

Błędy: ciągnięcie manekina po podłożu, rzucenie go na materac przy odkładaniu. 

 

5. PRZEJŚCIE NAD PŁOTKAMI 

Następnym zadaniem jest pokonanie górą 4 płotków o wysokości 70cm oddalonych od siebie o 1m.  

Uczestnik może pokonać płotki w dowolny sposób, aby nie przenosił kończyn dolnych obok płotka. 
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Błędy: przewrócenie płotka, przeniesienie nogi obok płotka podczas pokonywania przeszkody.  

6.  RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ OBURĄCZ ZZA GŁOWY 

Kolejnym elementem toru jest 5 następujących po sobie rzutów piłką lekarską oburącz zza głowy 

na odległość nie mniejszą niż 5m. Chłopcy wykonują rzuty piłką o masie 3kg, a dziewczęta 2 kg 

Błędy: niewłaściwa technika rzutu, nie przekroczenie podczas rzutu linii 5m. 

 

7. SKŁONY W PRZÓD Z LEŻENIA TYŁEM Z PIŁKĄ LEKARSKĄ 

Wykonanie 10 pełnych cykli przenoszenia piłki lekarskiej (3kg) trzymanej oburącz przenosząc 

piłkę na przemian dotykając materaca i szczebli drabinki. Nogi założone pod dowolnym szczeblem 

drabinki, ugięte w st. kolanowych. 

Błędy: niepełny cykl podczas przenoszenia piłki w skłonie (nie dotknięcie piłką do materaca 

lub szczebelka) 

 

8. PRZESKOKI PRZEZ SKRZYNIĘ 

Zdający egzamin musi pokonać dowolnym sposobem górą skrzynię ustawioną wszerz. 

Chłopcy 3-krotnie muszą przeskoczyć nad skrzynią składającą się z 5 elementów, dziewczęta z 4. 

Błędy: przeniesienie jakiejkolwiek części ciała obok skrzyni podczas pokonywania 

przeszkody. 

 

9. BIEG WAHADŁOWY 5 x 10m 

Ostatnim elementem toru przeszkód jest bieg wahadłowy na odcinku 10m ze zmianą kierunku 

biegu, który należy pokonać 5-krotnie.  

Błędy: nieprzekroczenie obiema stopami linii odcinka 10m podczas nawrotu, dotknięcie 

dłonią podłoża podczas nawrotu 

 

 

TABELA WYNIKÓW TOR PRZESZKÓD 
 

PUNKTY DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

 czas (min.) czas (min.) 
15 < 1:20 < 1:10 

14 1:20-1:22 1:10-1:13 

13 1:22-1:25 1:13-1:16 

12 1:25-1:28 1:16-1:19 

11 1:28-1:32 1:19-1:22 

10 1:32-1:36 1:22-1:25 

9 1:36-1:40 1:25-1:28 

8 1:40-1:44 1:28-1:31 

7 1:44-1:48 1:31-1:34 

6 1:48-1:52 1:34-1:37 

5 1:52-1:56 1:37-1:40 

4 1:56-2:00 1:40-1:43 

3 2:00-2:04 1:43-1:47 

2 2:04-2:07 1:47-1:50 

1 2:07-2:10 1:50-1:55 

0                          > 2:10 > 1:55 
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§ 4 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

 - podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych  

 

Zadanie polega na wykonaniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłego  

z wykorzystaniem fantomu. 

 

1. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego – 1 pkt 

2. Określenie stanu świadomości – 2 pkt 

- głosem 

- głosem i dotykiem 

3. Głośne zawołanie o pomoc – 1 pkt 

4. Sprawdzenie oddechu – 2 pkt 

- udrożnienie dróg oddechowych 

- za pomocą trzech zmysłów 

5. Wezwanie pomocy – 2 pkt 

- kto? 

- gdzie? 

- co się stało? 

- co robimy? 

6. Wykonanie 30 skutecznych ucisków klatki piersiowej – 4 pkt 

7. Wykonanie 2 skutecznych wdmuchnięć powietrza – 3 pkt  

8. Powtórzenie cyklu 2x30/2 pkt 6 i 7. 
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§ 5 

Strzelanie  

 

Zadanie polega na wykonaniu strzelania z broni pneumatycznej, pozycja stojąca, odległość  

10 m do tarczy strzeleckiej. 3 strzały próbne i 5 ocenianych.  

Punktacja: 

Strzelonych 46-50 pkt na tarczy – 15 pkt 

     42-45 pkt na tarczy – 14 pkt 

     39-41 pkt na tarczy – 13 pkt 

     36-38 pkt na tarczy – 12 pkt 

     33-35 pkt na tarczy – 11 pkt 

     30-32 pkt na tarczy – 10 pkt 

      27-29 pkt na tarczy –  9 pkt 

      24-26 pkt na tarczy –  8 pkt 

 

21-23 pkt na tarczy – 7 pkt 

18-20 pkt na tarczy – 6 pkt 

15-17 pkt na tarczy – 5 pkt 

12-14 pkt na tarczy – 4 pkt 

 9-11 pkt na tarczy –  3 pkt 

 6-8 pkt na tarczy –    2 pkt 

 1-5 pkt na tarczy –    1 pkt 

 0- pkt na tarczy –      0 pkt 

 

§ 6 

Samoobrona 

(10pkt.) Prezentacja zaaranżowanej walki w parach- składająca się z co najmniej  

5 elementów obrony na osobę (ze wszystkich technik poznanych podczas zajęć samoobrony)  

(4pkt.) Dwie techniki zadane przez egzaminatora z zakresu:  

 Pady, rzut przez biodro 

 Obrona przed chwytami za st. nadgarstkowy 

 Obrona przed chwytem oburącz 

 Obrona przed duszeniem 

 Obrona przed atakiem pałką 

 Obrona przed atakiem nożem.  

 Obrona przed bronią palną. 

 Obrona przed kopnięciem prostym 

(1pkt.) obezwładnianie z kajdankowaniem w jednym z dwóch wylosowanych elementów. 

W ocenie brane pod uwagę są następujące elementy: 

 czas reakcji na zagrożenie 

 znajomość i dokładność wykonania technik obrony 

 trudność techniczna wybranych przez zdających elementów 

 dynamika i płynność w obronie przed realnym zagrożeniem.  

 

§ 7 

Aktywność 

 Uczeń otrzymuje dodatkowe punkty za aktywne uczestnictwo w: 

1. Udział w uroczystościach patriotycznych – maksymalnie 10pkt. 

2. Udział w promocji szkoły – maksymalnie 10 pkt. 

3. Udział w Marszu Legionów po Podlasiu – maksymalnie 10 pkt 

4. Konkursach i olimpiadach tematycznych związanych z kierunkami kształcenia 

(Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, Olimpiada policyjna) – maksymalnie 

10 pkt. 
5. Udział w zawodach sportowych (zawody sportowe, Sprawni jak żołnierze) – maksymalnie 

10 pkt. 
§ 8 

Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji następuje 

wyłonienie po 5 najlepszych uczniów z każdego kierunku oraz wszystkich kolejnych którzy 

przekroczą łączną liczbę 100 pkt. (do 10 osób) 

Uczniowie otrzymają Pamiątkowe Dyplomy Komendanta Policji lub Komendanta Straży 

Granicznej. 


