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PRZYKŁADOWY  TEST KWALIFIKACYJNY Z WIEDZY OGÓLNEJ 
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJ ĄCYCH SIĘ DO SŁUśBY 

W STRAśY GRANICZNEJ 
 

1. Gdzie ma swoj ą siedzib ę Europejski Trybunał Sprawiedliwo ści? 
a) w Luksemburgu 
b) w Strasburgu 
c) w Brukseli 
 
2. Jakie pa ństwo, zjednoczyło si ę w 1990 roku? Przedstawiciel tego kraju skomponował  słynn ą 

"IX symfoni ę" 
a) Holandia 
b) Luksemburg 
c) Niemcy 
  
3. Paszport europejski umo Ŝliwia podró Ŝe po 
a) państwach członkowskich UE 
b) całym świecie 
c) Europie  
  
4. Zaletą polskiego rolnictwa w drodze do UE 
a) wysokie zatrudnienie w rolnictwie 
b) duŜa liczba gospodarstw małych 
c) wyŜsza ekologicznie jakość produktów rolniczych  
  
5. Wynalazc ą lampy naftowej był 
a) Edison 
b) Łukaszewicz 
c) Nobel 
 
6. Abolicja to:  
a) zwolennicy kary śmierci 
b) ułaskawienie 
c) ruch społeczno - polityczny 
 
7. Konwent seniorów to: 
a) członkowie Prezydium Sejmu oraz przewodniczący klubów parlamentarnych i kół poselskich 
b) marszałek oraz wicemarszałkowie 
c) komisje sejmowe 
 
8. To, Ŝe mandat jest niezale Ŝny, znaczy 
a) ze wyborcy nie mogą odwołać posła lub senatora 
b) Ŝe poseł lub senator wyraŜa wolę narodu, czyli w swojej działalności w parlamencie ma się kierować 

interesami ogółu obywateli 
c) Ŝe posła nie obowiązują instrukcje wyborcze 
 
9. Do komisji sejmowych zaliczamy 
a) komisje śledcze 
b) komisje wojskowe 
c) komisje lekarskie 
 
10. Prolog to:  
a) początek utworu literackiego 
b) w utworze literackim opis obrzędu Ŝałobnego 
c) zakończenie utworu literackiego 
11. W którym roku był zjazd gnie źnieński?  
a) 1002                    
b) 1025                               
c) 1000                                 
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12. Bur Ŝuazją nazywano 
a) robotników fabrycznych 
b) właścicieli np. kopalń lub fabryk 
c) zwolenników nowego stylu np. w sztuce 
 
13. Morskie Oko i Czarny Staw to jeziora, które mo Ŝemy podziwia ć, wędruj ąc ścieŜkami: 
a) Magurskiego Park Narodowy 
b) Tatrzańskiego Park Narodowy 
c) Mazurskiego Park Narodowy 
 
14. Który z półwyspów Eurazji znajduje si ę na półkuli zachodniej? 
a) Iberyjski 
b) Tajmyr 
c) Kamczatka 
 
15. Autorem koncepcji trójpodziału władzy był 
a) Monteskiusz  
b) kardynał Richelieu  
c) Jerzy Waszyngton  
 
16. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej n aleŜy do 
a) Sejmu  
b) Senatu  
c) narodu  
 
17. Inicjatywa ustawodawcza  przysługuje tylko:  
a) grupie posłów, Senatowi, rządowi, prezydentowi, 100 tys. obywatelom  
b) grupie posłów, Senatowi, rządowi, prezydentowi, 50 tys. obywatelom  
d) 50 tys. obywateli, prezydentowi, grupie posłów, Senatowi, rządowi  
 
18. Ustawy uchwalane przez Sejm s ą publikowane w:  
a) Dzienniku Ustaw  
b) Monitorze Polskim  
d) Kodeksie Postępowania Administracyjnego  
 
19. Do zadań Trybunału Konstytucyjnego nie nale Ŝy:  
a) ustalanie, czy cele i działalność partii nie jest sprzeczna z Konstytucją  
b) rozstrzyganie sporów pomiędzy centralnymi organami państwa dotyczących ich kompetencji  
c) dokonywanie wykładni przepisów administracyjnych  
 
20. Kto był twórc ą Mazurka Dąbrowskiego?  
a) Jan Henryk Dąbrowski 
b) Karol Kniaziewicz 
c) Józef Wybicki 
 
21. Która posta ć historyczna wyst ępuje w naszym hymnie pa ństwowym?  
a) Władysław Jagiełło 
b) Stefan Czarniecki 
c) Józef Piłsudski 
 
22. Wybuch II wojny światowej nast ąpił 
a) 15.08.1920 r. 
b) 8.05.1945 r. 
c) 1.09.1939 r. 
23. Stan wojenny w Polsce został ogłoszony 
a) 13.12.1981 r. 
b) 10.10.1956 r. 
c) 5.03.1989 r. 



Strona 3 z 4 

24. Pierwsz ą Brygad ę Legionów Polskich utworzył 
a) Ignacy J. Paderewski 
b) Roman Dmowski 
c) Józef Piłsudski 
 
25. 11 listopada Polacy świętują:  
a) Dzień Wojska Polskiego 
b) Święto Niepodległości 
c) rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
 
26. W Polsce obowi ązuje podział terytorialny 
a) dwustopniowy 
b) trójstopniowy 
c) jednostopniowy 
 
27 Urząd gminy to 
a) aparat pomocniczy 
b) organ wykonawczy 
c) organ stanowiący 
 
28. Najwi ększa wyspa Azji to 
a) Sumatra 
b) Borneo 
c) Honsiu 
 
29. Intercyza to 
a) zgoda zarządu 
b) umowa między sędziami 
c) umowa majątkowa między małŜonkami 
30. W jakim przedziale czasowym powinien by ć uchwalony bud Ŝet państwa? 
a) co pół roku 
b) rokrocznie 
c) co 5 lat 
 
31. Co oznacza skrót „MSZ”? 
a) Ministerstwo SłuŜby Zdrowia 
b) Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
c) Międzynarodowe Stronnictwo Zielonych 
 
32. Co jest najwa Ŝniejszym aktem prawnym w Polsce? 
a) ustawa 
b) konstytucja 
c) uchwała 
 
33. Daktyloskopia zajmuje si ę identyfikacj ą osoby na podstawie: 
a) linii papilarnych opuszków palców 
b) śladów uŜytych narzędzi 
c) odcisku obuwia 
 
34. Balistyka to: 
a) ciasto z bakaliami 
b) rodzaj kuszy sportowej 
c) dział kryminalistyki zajmujący się m.in. badaniem śladów postrzałowych 
 
 
35. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybier any: 
a) w wyborach przez Naród 
b) przez Zgromadzenie Narodowe 
c) w drodze referendum 
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Test wiedzy ogólnej zawiera 35 pytań i jest testem wyboru tzn. kaŜde pytanie zawiera trzy 
odpowiedzi z których jedna jest właściwa. Zakres wiedzy ogólnej obejmuje podstawowe wiado-
mości o społeczeństwie, wiadomości z geografii politycznej, historii Polski i historii najnowszej - 
na poziomie szkoły średniej. Z testu pisemnego określającego stopień posiadanej wiedzy ogól-
nej kandydat moŜe otrzymać maksymalnie 6 punktów. Test punktowany jest następująco:  
 

Punktacja  Liczba punktów  

 0 - 15  0  
16 - 19 1  
20 - 21 2  
22 - 25    3  
26 - 29    4  
30 - 33    5  
34 - 35    6  

 
 


