
Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Układ graficzny © CKE 2017 

Nazwa kwalifikacji: Ochrona osób i mienia 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.03 
Wersja arkusza: X 

Z.03-X-18.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2018 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, 

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 

Podstawowym zagrożeniem osoby ochranianej nie jest naruszenie 

A. nietykalności cielesnej. 

B. miru domowego. 

C. zdrowia. 

D. życia. 

Zadanie 2. 

Inwigilacja osoby ochranianej prowadzona z dogodnego punktu obserwacyjnego, to obserwacja 

A. kompleksowa. 

B. towarzysząca. 

C. dynamiczna. 

D. stacjonarna. 

Zadanie 3. 

Miejsce oznaczone znakiem X w szyku ochronnym zajmuje  

A. pracownik ochrony rozpoznania. 

B. pracownik zamykający. 

C. dowódca ochrony. 

D. dowódca zmiany. 

Zadanie 4. 

Który rodzaj szyku ochronnego należy zastosować podczas przeprowadzania VIP-a przez agresywny tłum? 

A. Pierścień ochronny. 

B. Romb rozszerzony. 

C. Romb prosty. 

D. Klin. 

Zadanie 5. 

Kto podczas przejazdu VIP-a limuzyną zajmuje miejsce oznaczone na rysunku znakiem X? 

A. Konwojent kierunkowy. 

B. Pracownik rozpoznania. 

C. Pracownik ochrony. 

D. Dowódca ochrony. 

V 

X 

X 
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Zadanie 6. 

Pracownicy ochrony osobistej podczas pobytu VIP-a na terenie przeprowadzania imprezy masowej mogą być 

wyposażeni w 

A. przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej. 

B. ręczne miotacze substancji obezwładniających. 

C. broń palną krótką. 

D. pałki służbowe. 

Zadanie 7. 

Jaka jest wielkość sektora obserwacji dla każdego z pracowników ochrony tworzących szyk ochronny typu 

rozszerzony romb? 

A. 80 stopni. 

B. 72 stopnie. 

C. 66 stopni. 

D. 60 stopni. 

Zadanie 8. 

Wobec agresywnej kobiety w widocznej ciąży, która usiłuje uderzyć osobę ochranianą, można zastosować 

A. chwyt obezwładniający. 

B. chwyt transportowy. 

C. pałkę służbową. 

D. kajdanki. 

Zadanie 9. 

Podczas ujęcia osoby stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla VIP-a pracownik ochrony powinien 

w pierwszej kolejności 

A. wezwać osobę do odstąpienia od wykonywania czynności stwarzających zagrożenie. 

B. uniemożliwić oddalenie się osoby ze wskazanego miejsca do czasu przybycia Policji. 

C. zidentyfikować rodzaj służby okrzykiem „Ochrona!”. 

D. poinformować osobę o ujęciu i jego przyczynie. 

Zadanie 10. 

Na podstawie obowiązującego prawa do imprez o charakterze masowym zalicza się imprezę organizowaną 

w hali sportowej  

A. zamkniętą, dostępną tylko dla pracowników przedsiębiorcy organizującego imprezę. 

B. będącą koncertem zespołu folklorystycznego, na który sprzedano 550 biletów. 

C. popularyzującą współzawodnictwo sportowców niepełnosprawnych.   

D. polegającą na współzawodnictwie sportowym młodzieży szkolnej. 
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Informacja do Zadania 11 i Zadania 12 

Zadanie 11. 

Posługując się zamieszczonym wyciągiem z ustawy, oblicz minimalną liczbę członków służby informacyjnej 

niezbędną do zabezpieczenia meczu piłki siatkowej rozgrywanego w hali sportowej, na który sprzedano 

800 biletów. 

A. 15 członków. 

B. 12 członków. 

C.   9 członków. 

D.   3 członków. 

Zadanie 12. 

W przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka minimalna liczba 

członków służb porządkowych i informacyjnych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, 

powinna wynosić 

A. 25 członków. 

B. 20 członków. 

C. 15 członków. 

D. 10 członków. 

Zadanie 13. 

Członek służby informacyjnej podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka nie może 

A. informować o umiejscowieniu punktów gastronomicznych, sanitarnych, medycznych. 

B. reagować na skargi składane przez uczestników imprezy. 

C. użyć ręcznego miotacza substancji obezwładniających. 

D. przeciwdziałać nadmiernemu zagęszczeniu widzów. 

Zadanie 14. 

Najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem bezpieczeństwa meczu piłki nożnej jest 

A. agresja i przemoc wśród kibiców. 

B. awaria techniczna obiektu. 

C. zamach terrorystyczny. 

D. pożar obiektu. 

Wyciąg z ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  
(Dz. U. z 2009 r, Nr 62, poz. 504 z późn. zmianami) 

(…) 
Art. 6. (…) 
2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób: 
1) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków 

służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 
1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% 
ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. 

(…) 
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Zadanie 15. 

W przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia przez uczestników imprezy masowej terenu jej 

przeprowadzania członkowie służby informacyjnej powinni w pierwszej kolejności 

A. sprawdzić przepustowość dróg i wyjść ewakuacyjnych. 

B. wezwać do pomocy członków służby porządkowej. 

C. skierować uczestników do wyjść ewakuacyjnych. 

D. ustalić miejsca ewakuacji widzów. 

Zadanie 16. 

Którą czynność w pierwszej kolejności powinien podjąć członek służby porządkowej będący świadkiem 

bójki dwóch uczestników imprezy masowej na widowni? 

A. Użyć środka przymusu bezpośredniego celem ich rozdzielenia. 

B. Powiadomić kierownika do spraw bezpieczeństwa. 

C. Wezwać do zachowania zgodnego z prawem. 

D. Powiadomić Policję. 

Zadanie 17. 

W której sytuacji członek służby porządkowej może użyć ręcznego miotacza substancji obezwładniających? 

A. Wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania na parkingu zewnętrznym. 

B. Po założeniu kajdanek na ręce trzymane z przodu. 

C. Ochrony porządku na terenie imprezy masowej. 

D. Po zastosowaniu chwytu transportowego. 

Zadanie 18. 

Wykorzystaniem środka przymusu bezpośredniego przez członka służby porządkowej nie jest zastosowanie go 

A. w stosunku do osoby atakującej członka służby porządkowej. 

B. do zatrzymania, zablokowania, unieruchomienia pojazdu. 

C. wobec agresywnego zwierzęcia. 

D. do pokonania przeszkody. 

Zadanie 19. 

Pracownik służby porządkowej wzywający uczestnika zawodów sportowych do opuszczenia terenu 

przeprowadzania imprezy z powodu obrażania kibiców drużyny przeciwnej działa 

A. zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem ogólnospołecznym. 

B. niezgodnie z przysługującym mu uprawnieniem ustawowym. 

C. właściwie z przysługującym mu uprawnieniem ustawowym. 

D. zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
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Zadanie 20. 

Kto i w jakiej formie powinien wystąpić o pomoc Policji podczas imprezy masowej, w czasie której doszło 

do aktów przemocy i agresji, a służby porządkowe nie są w stanie opanować zaistniałej sytuacji? 

A. Organizator imprezy masowej lub w jego imieniu kierownik ds. bezpieczeństwa, zachowując 

formę pisemną. 

B. Organizator imprezy masowej lub w jego imieniu kierownik ds. bezpieczeństwa w formie 

ustnej. 

C. Tylko kierownik do spraw bezpieczeństwa, zachowując formę ustną. 

D. Tylko organizator imprezy masowej, zachowując formę pisemną. 

Zadanie 21. 

Obszar podlegający obowiązkowej ochronie fizycznej, powinien być 

A. chroniony technicznymi środkami ochrony. 

B. wydzielony i odpowiednio oznakowany. 

C. sprawdzany przez służby porządkowe. 

D. ogrodzony i dobrze oświetlony. 

Zadanie 22. 

Obiekt po godzinach funkcjonowania chroniony jest przez grupę interwencyjną. Jaki powinien być jej 

minimalny skład? 

A. Trzech nieuzbrojonych pracowników ochrony. 

B. Dwóch nieuzbrojonych pracowników ochrony. 

C. Dwóch uzbrojonych pracowników ochrony. 

D. Jeden uzbrojony pracownik ochrony. 

Zadanie 23. 

Którą z wymienionych czynności jako pierwszą powinien podjąć dyrektor zakładu remontującego sprzęt 

wojskowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa jednostki? 

A. Wyznaczyć komendanta ochrony i powierzyć mu wykonanie czynności zabezpieczających. 

B. Uzgodnić plan ochrony z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji. 

C. Utworzyć zewnętrzną służbę ochrony. 

D. Powołać wewnętrzną służbę ochrony. 

Zadanie 24. 

Podstawowym zadaniem pracowników ochrony zatrudnionych w obiekcie prowadzącym prace naukowo-

badawcze w zakresie produkcji specjalnej powinno być 

A. kontrolowanie zawartości bagażu i odzieży osób wychodzących celem zapobieżenia 

wynoszenia nośników informacji niejawnych. 

B. patrolowanie obiektu wewnątrz ogrodzenia celem uniemożliwienia przeniknięcia osób 

nieuprawnionych. 

C. patrolowanie w strefie peryferyjnej w celu uniemożliwienia wykonywania zdjęć i szkiców 

obiektu. 

D. obserwowanie osób wchodzących do obiektu. 
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Zadanie 25. 

Najwyższy, możliwy do osiągnięcia stopień zabezpieczenia obiektu przy najniższych kosztach, można 

uzyskać poprzez  

A. wzajemne uzupełnianie się zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej. 

B. zwiększenie częstotliwości patroli grupy interwencyjnej. 

C. zapewnienie dużej ilości posterunków stałych. 

D. zastosowanie patroli ochronnych z psami. 

Zadanie 26. 

Użycie środka przymusu bezpośredniego polega na zastosowaniu go 

A. w celu zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu. 

B. w celu pokonania przeszkody. 

C. wobec zwierzęcia. 

D. wobec osoby. 

Zadanie 27. 

W banku, w którym nie występuje stała ochrona fizyczna doszło do awarii systemu sygnalizacji włamania 

i napadu. Czas usunięcia awarii szacowany jest na około 14 godzin.  Ilu uzbrojonych pracowników ochrony 

powinno pełnić służbę na posterunku doraźnym? 

A. 4 uzbrojonych pracowników ochrony. 

B. 3 uzbrojonych pracowników ochrony. 

C. 2 uzbrojonych pracowników ochrony. 

D. 1 uzbrojony pracownik ochrony. 

Zadanie 28. 

Plan ochrony w części IV, dotyczącej specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, powinien zawierać 

informacje o 

A. sposobie zabezpieczenia broni i amunicji. 

B. zabezpieczeniach technicznych. 

C. aktualnym stanie ochrony jednostki. 

D. zasadach organizacji ochrony. 

Zadanie 29. 

Biorąc pod uwagę strefę działania, sposobem ochrony nie jest ochrona 

A. peryferyjna. 

B. zewnętrzna. 

C. wewnętrzna. 

D. bezpośrednia. 
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Zadanie 30. 

Strefa dostępności jest 

A. elementem organizacji ruchu osobowo-materiałowego w chronionym obiekcie. 

B. wydzieloną częścią obiektu, w której dozwolony jest tylko ruch pieszy. 

C. ogrodzonym, oznakowanym i chronionym fragmentem terenu. 

D. częścią obiektu dostępną tylko dla pracowników ochrony. 

Zadanie 31. 

Klasa odporności na włamanie jest oznaczeniem odporności urządzenia zabezpieczającego 

A. wyrażonym w punktach oporowych RU. 

B. zapisanym w procedurach DIN. 

C. zgodnym z normą EN. 

D. zgodnym z normą PN. 

Zadanie 32. 

Zgodnie z polskimi normami systemy alarmowe dzieli się na cztery klasy posiadające oznaczenia od 

A. SA1 do SA4. 

B. ZA1 do ZA4. 

C. S1 do S4. 

D. Z1 do Z4. 

Zadanie 33. 

Jaką pierwszą czynność powinien podjąć dowódca grupy interwencyjnej, przybyłej na interwencję do obiektu 

po wygenerowaniu sygnału alarmowego, który na miejscu zauważył nieznanego mężczyznę włamującego się 

do magazynu wyrobów gotowych? 

A. Powiadomić Policję. 

B. Krzyknąć „Ochrona!”. 

C. Obezwładnić mężczyznę. 

D. Wezwać do natychmiastowego zaprzestania czynności. 

Zadanie 34. 

Poza granicami chronionego obiektu, pracownik ochrony ma prawo do 

A. legitymowania. 

B. aresztowania. 

C. zatrzymania. 

D. ujęcia. 

Zadanie 35. 

Osoba kierująca bankowozem może wykonywać  

A. obowiązki osoby transportującej wartości. 

B. tylko obowiązki kierowcy bankowozu.  

C. obowiązki konwojenta kierunkowego. 

D. obowiązki konwojenta. 
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Zadanie 36. 

Jaką minimalną liczbę konwojentów należy wyznaczyć do ochrony transportu 36 jednostek obliczeniowych 

wartości pieniężnych? 

A. 5 konwojentów. 

B. 4 konwojentów. 

C. 3 konwojentów. 

D. 2 konwojentów. 

Zadanie 37. 

Konwojenci ochraniający transport wartości pieniężnych nie mogą być uzbrojeni w 

A. pistolety i rewolwery centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm. 

B. strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12 mm. 

C. pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm. 

D. karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. 

Zadanie 38. 

Organizując konwoje wartości na rzecz tego samego zleceniodawcy, charakteryzujące się określoną 

cyklicznością, należy przede wszystkim przygotować 

A. kilka składów grup konwojowych. 

B. kilka alternatywnych tras. 

C. odpowiednią ilość umów. 

D. dokumenty przewozowe. 

Zadanie 39. 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie ceduły konwoju to 

A. osoba organizująca konwój. 

B. konwojent kierunkowy. 

C. dowódca konwoju. 

D. zleceniodawca. 

Zadanie 40. 

Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa konwoju ma trasa wiodąca przez 

A. dużą liczbę skrzyżowań. 

B. tereny zurbanizowane. 

C. tereny zalesione. 

D. tunel. 
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