TEST KWALIFIKACYJNY Z WIEDZY OGÓLNEJ
DLA KANDYDATÓW DO STRAŻY GRANICZNEJ

WERSJA B
1. Polska powróciła do nazwy Rzeczpospolita Polska:
a) 1 stycznia 1990r.
b) 1 stycznia 1989r.
c) 13 grudnia 1981r.
2. Kampania wrześniowa to:
a) poparcie przedwyborcze
b) wojna obronna Polski w 1939r.
c) potoczna nazwa powstania warszawskiego
3. Legiony Polskie powstały:
a) w 1797r. we Włoszech
b) w 1807r. nad Bugiem
c) w 1820r. w Szwecji
4.Pseudonim „Łupaszka” nosił żołnierz antykomunistycznego podziemia zbrojnego po 1944r.
a) Zygmunt Szendzielarz
b) Feliks Selmanowicz
c) Henryk Wieliczko
5. Stan wojenny w Polsce ogłoszono:
a) 13 grudnia1989r.
b) 13 grudnia1981r.
c) 13 stycznia1981r.
6. Zimna wojna to:
a) prowadzenie wojny jako wyraz uznania zwierzchności terytorialnej
b) zasięg prowadzonych działań zamknięty w granicach określonego państwa
c) wojna prowadzona środkami politycznymi i propagandowymi bez sięgania do użycia broni
7. Zgodnie z Konstytucją RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do:
a) Narodu
b) Zgromadzenia Narodowego
c) Prezydenta RP
8. Prawidłowy schemat obecnego ustroju sądów powszechnych w Polsce jest następujący:
a) sądy rejonowe, wojewódzkie, apelacyjne
b) sądy grodzkie, wojewódzkie, administracyjne
c) sady rejonowe, okręgowe, apelacyjne

9. Polska przystąpiła do NATO:
a) w marcu1990 r.
b) w marcu 1999 r.
c) w styczniu1989
10. Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego należy do
ustawowych zadań:
a) Biura Bezpieczeństwa Narodowego
b) Policji
c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
11. Senat RP to:
a) wyższa izba parlamentu
b) niższa izba parlamentu
c) izba parlamentu wybierana w wyborach pośrednich
12. Organami gminy są:
a) urząd gminy
b) wójt gminy
c) rada gminy oraz zarząd gminy
13. Odwołania ministra dokonuje:
a) Prezydent
b) Sejm
c) Prezes Rady Ministrów
14. Siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości znajduje się w:
a) Bruskeli
b) Hadze
c) Strasburgu
15. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od:
a) 1 maja 2005r.
b) 1lipca 2004r.
c) 1 maja 2004r.
16. Komendanta Głównego Straży Granicznej powołuje i odwołuje:
a) Prezes Rady Ministrów
b) Minister Spraw Wewnętrznych
c) Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych
17. Spotkanie szefów państw i rządów krajów Unii Europejskiej to:
a) Komisja Europejska
b) Organizacja Narodów Zjednoczonych
c) Rada Europy
18. Zgromadzeniem Narodowym określa się:
a) obrady sejmu
b) obrady sejmu z udziałem rządu i prezydenta
c) obrady sejmu i senatu

19. Prezydent RP może zarządzić referendum ogólnokrajowe:
a) za zgodą Senatu
b) za zgodą Prezesa Rady Ministrów
c) za zgodą Marszałka Sejmu
20. Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, posiada skrót:
a) UNICEF
b) UNESCO
c) UNHCR
21. Wymiar Sprawiedliwości w RP sprawują:
a) sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne
b) Sąd Najwyższy, Prokuratura Okręgowa, Prokuratura Wojskowa
c) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe
22. Rodzaje czynów przestępczych i zasady odpowiedzialności za ich popełnienie określa:
a) prawo administracyjne
b) prawo karne
c) prawo cywilne
23. Europarlamentarzyści wybierani są w wyborach bezpośrednich, które odbywają się:
a) co 4 lata
b) co 5 lat
c) nie są wybierani w drodze wyborów bezpośrednich
24.Ile w obecnym administracyjnym podziale Polski jest województw:
a)16
b)17
c)18
25.Na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisane jest:
a)Stare Miasto w Zamościu
b)Stare Miasto w Poznaniu
c)Stare Miasto we Wrocławiu
26. Pierwszym premierem rządu RP został:
a) Jerzy Miller
b) Tadeusz Mazowiecki
c) Jacek Kuroń
27. Wotum zaufania jest to:
a) uchwała parlamentu wyrażająca poparcie dla polityki lub programu działania rządu
b) zatwierdzenie działalności finansowej rządu w określonym czasie i uznanie jej za prawidłową
c) omowa poparcia dla dotychczasoweg rządu lub konkretnego ministra
28. Unia Europejska składa się z 28 państw członkowskich. Nowym członkiem Unii
Europejskiej od 2013 roku jest:
a) Chorwacja
b) Serbia
c) Rumunia

29. Manieryzm to:
a) sztuczne, wymuszone zachowanie
b) tendencja w sztuce europejskiej
c) sposób wykonania czegoś
30. Źródło Wisły znajduje się na:
a) Łysej Górze
b) Babiej Górze
c) Baraniej Górze
31. Ludwik Pasteur opracował lek na:
a) gruźlicę
b) wściekliznę
c) tyfus
32. Powierzchnia Polski jest:
a) większa od powierzchni Włoch
b) większa od powierzchni Szwecji
c) większa od powierzchni Norwegii
33. Najwyższym szczytem Europy jest:
a) Matterhorn
b) Mont Blanc
c) Eiger
34. Słynna Maczuga Herkulesa znajduje się na terenie:
a) Ojcowskiego Parku Narodowego
b) Tatrzańskiego Parku Narodowego
c) Pienińskiego Parku Narodowego
35. Nazwa Al-Kaida oznacza:
a) wieżę
b) śmierć
c) bazę

