TEST PISEMNY Z WIEDZY OGÓLNEJ (1)
1. Świętem Straży Granicznej został ustanowiony dzień:
a)

12 października

b) 22 lipca
c)

16 maja

2. Unijna instytucja, która m.in. czuwa nad poszanowaniem przez państwa
członkowskie obowiązków wynikających z traktatów to:
a)

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu
c)

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze

3. Z iloma państwami Unii Europejskiej sąsiaduje Polska?
a)

3

b) 4
c)

5

4. Pierwsza podróż dookoła świata odbyła się w 1 połowie XVI wieku i była to:
a)

wyprawa Krzysztofa Kolumba

b) wyprawa Vasco da Gamy
c)

wyprawa Ferdynanda Magellana

5. Pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski w okresie
transformacji ustrojowej odbyły się w czerwcu 1989 roku i były to:
a)

wybory do Sejmu i Senatu PRL

b) wybory do nowo tworzonych samorządów
c)

wyboiy prezydenckie

6. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce - zgodnie w hierarchią, to:
a)

Konstytucja, ustawy, rozporządzenia

b) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa
miejscowego
c)

Konstytucja, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego

7.

Czym się różniło godło PRL od godła III RP?
a) w godle PRL był mały emblemat sierpa i młota
b) w godle PRL orzeł nie miał korony
c) w godle PRL orzeł patrzył w swoją lewą stronę ( symbolizując lewicę), a nie w prawą

Pierwsza wojna światowa toczyła się w latach:

8.

a) 1921 - 1925
b) 1914-1918
c) 1918-1921

9. W świetle polskiego prawa karnego za popełnione przestępstwo, co do zasady odpowiada
osoba, która ukończyła:
a) 15 lat
b) 17 lat
c) 18 lat

Najdłuższy odcinek linii granicy państwowej RP to granica:

10.

a) morska
b) z Republiką Federalną Niemiec
c) z Republiką Czeską

11. Obecnie Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest:
a) Janusz Kochanowski
b) Irena Lipowicz
c) Adam Bodnar

12. Ile jest obecnie oddziałów Straży Granicznej ( bez wliczania Komendy Głównej SG i
Ośrodków Szkolenia SG)?
a)

9

b)

12

c)

16

13. Kurdowie to naród bez własnego państwa, zamieszkujący w większości na terytorium:
a)

Turcji

b) Indii
c)

Serbii

14. Zgodnie z Konstytucją RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do:
a)

Prezydenta RP

b) Narodu
c)

Premiera

15. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu przysługuje obywatelowi polskiemu:
a)

po ukończeniu 18 roku życia

b) po ukończeniu 35 roku życia
c)

po ukończeniu 21 roku życia

16. Reformacja to ruch religijno - społeczny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra:
a)

w XV wieku

b) w XVI wieku
c)

w XVII wieku

Kto obecnie pełni funkcję Komendanta Głównego Straży Granicznej?

17.
a)

gen. dyw. SG Dominik Tracz

b) płk SG Marek Łapiński
c)

gen. dyw. SG Tomasz Praga

18. Ideologia polityczna, wg której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów
narodowych, które uważane są za wartość najwyższą to:
a)

nacjonalizm

b) liberalizm
c)

konserwatyzm

19. Ilu parlamentarzystów zasiada w polskim Senacie?
a) 460
b) 100
c) 80

20. Nauka o metodach i środkach rozpoznawania i wykrywania przestępstw i ich sprawców to:
a) kryminalistyka
b) wiktymologia
c) komparatystyka

21. Do mniejszości etnicznych w Polsce zaliczamy:
a) Ukraińców
b) Żydów
c) Łemków

22. Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wykonywania ustawowych zadań:
a) mają prawo dokonywać kontroli osobistej
b) nie mają prawa dokonywania kontroli osobistej
c) mają prawo dokonywać kontroli osobistej, ale tylko na polecenie prokuratora

23. W jakim języku mówi największa liczba osób na świecie?
a) arabskim
b) angielskim
c) chińskim

24. „Panorama Racławicka” to wspólne dzieło:
a) J. Matejki i S. Wyspiańskiego
b) J. Styki i W. Kossaka
c) A. Gierymskiego i S. Witkacego

25. Co oznacza skrót PKW?
a) Państwowa Komisja Wyborcza
b) Państwowa Komisja Wypadków
c) Polska Kolej Wąskotorowa

26. Zanim w 1990 roku ustawowo powołano Straż Graniczną, ochroną polskiej granicy
zajmowała się formacja:
a) Wojska Ochrony Pogranicza
b) Korpus Ochrony Pogranicza
c) Wojskowa Straż Graniczna

27. Jakie imię żeńskie pojawia się w Hymnie RP?
a) Kasia
b) Zosia
c) Basia

28. Polska weszła do tzw. Strefy Schengen:
a) 21 grudnia 2007 roku
b) 1 maja 2004 roku
c) 31 grudnia 2006 roku

29. Jerozolima to miasto trzech religii:
a) chrześcijaństwa, islamu i hinduizmu
b) chrześcijaństwa, islamu i judaizmu
c) chrześcijaństwa, hinduizmu i judaizmu

30. Jeśli obywatel widzi, że jakaś osoba popełnia przestępstwo:
a) nie powinien robić nic poza zaalarmowaniem odpowiednich służb
b) ma prawo ująć tę osobę, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej
tożsamości i niezwłocznie przekazać ją w ręce Policji
c) nie ma prawa dotykać tej osoby, ponieważ nie wolno naruszać nietykalności cielesnej
osoby, choćby popełniła czyn karalny, chyba, że jest się funkcjonariuszem uprawnionej do tego
służby

31. Ksenofobia to:
a) silne uprzedzenie w stosunku do osób nieheteronormatywnych
b) postawa charakteryzująca się niechęcią lub wrogością do innych, obcych grup społeczno kulturowych
c) lekceważąca postawa wobec kobiet, często maskowana przesadną uprzejmością

32. Druga połowa dziewiętnastego wieku to rok:
a) 1908
b) 1880
c) 1980

33. Kto powołuje Komendanta Oddziału Straży Granicznej?
a)

Komendant Główny Straży Granicznej

b) minister

właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Straży

Granicznej
c)

Komendant

Główny Straży Granicznej na wniosek Zastępcy Komendanta Głównego Straży

Granicznej
34. Obecna liczba ludności na świecie to około:
a) 5,5 miliarda
b) 9,4 miliarda
c) 7,6 miliarda

35. Zasada domniemania niewinności oznacza, że:
a) oskarżony ma zawsze prawo do obrony i skorzystania z pomocy adwokata, nawet, jeśli został
zatrzymany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa
b) to nie oskarżony ma udowadniać niewinność, tylko sąd ma mu udowodnić winę
c) każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym
wyrokiem sądu

