
 

TEST WIEDZY OGÓLNEJ: 

 

1. Kiedy zakończyła się II wojna światowa? 

a) 8 maja 1945 

b) 15 września 1942 

c) 9 maja 1940 

 

2. Kto jest najważniejszym zwierzchnikiem SZRP? 

a) Minister Obrony Narodowej. 

b) Prezydent RP. 

c) Premier. 

 

3. Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego to .. 

a) Hymn do miłości Ojczyzny. 

b)    Marsz Pierwszej Brygady. 

c)  Pierwsza Pancerna. 

 

4. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od: 

a) 2004 

b) 2003 

c) 2001 

 

5. Zgromadzenie narodowe to: 

a) posiedzenie sejmu 

b) posiedzenie Sejmu i Senatu 

c) posiedzeniu Sejmu w obecności Prezydenta RP 

 

 

 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

 

1. ........... open the window?  

a) I can; 

b) Can I; 

c) You can; 

 

2. Yesterday I ............... learn at night. 

a) must; 

b) have to; 

c) had to; 

 

3. I love .......... but I hate .......... 

a) swim / cook; 

b) swimming / cooking; 

c) swim / cooking; 

 

4. Where ............... you live? 

a) does; 

b) do; 

c) are; 

 

REGULAMINY: 

 

1. Kiedy żołnierz może nosić brodę? 

a) ze względu na wskazania lekarza odnotowane pisemnie lub za zgodą przełożonego od 

dowódcy jednostki wojskowej; 

b) ze względu na wskazania lekarza odnotowane pisemnie lub za zgodą przełożonego od 

dowódcy plutonu (równorzędnego) wzwyż; 

c) za zgodą dowódcy (komendanta, szefa) jednostki wojskowej (jednostki/komórki 

organizacyjnej). 

 

 

 



2. Przełożony wobec podległych żołnierzy sprawuje funkcje: 

a) dowódcze, szkoleniowe, koleżeńskie i wychowawcze; 

b) dowódcze, zarządzające, szkoleniowe i wychowawcze; 

c) dowódcze, zarządzające, koleżeńskie i wychowawcze; 

3. Przełożonym jest: 

a) żołnierz lub osoba nie będąca żołnierzem, któremu na mocy przepisów prawa lub 

rozkazu podporządkowano żołnierza (podwładnego) uprawniona do wydawania rozkazów, 

poleceń służbowych podwładnym żołnierzom i kierowania ich czynnościami służbowymi, 

b) żołnierz lub osoba nie będąca żołnierzem, któremu na mocy przepisów prawa, 

rozkazu, polecenia lub decyzji podporządkowano żołnierza (podwładnego) uprawniona do 

wydawania rozkazów, poleceń służbowych podwładnym żołnierzom lub osobom nie 

będącym żołnierzami i kierowania ich czynnościami służbowymi, 

c) każdy żołnierz starszy stopniem. 

4. Za co odpowiada rozkazodawca? 

a) za treść rozkazu, formę, sposób oraz skutki wykonania; 

b) za treść rozkazu, sposób, skutki jego wykonania; 

c) za treść rozkazu oraz dające się przewidzieć skutki jego wykonania; 

5. Spośród osób cywilnych meldunek składany jest  : 

a) Prezydentowi RP, Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego, 

b) Prezydentowi RP, marszałkom sejmu i senatu , Prezesowi Rady Ministrów, 

Ministrowi Obrony   Narodowej, 

c) Tylko Prezydentowi RP, Ministrowi Obrony Narodowej,  Prezesowi Rady   

Ministrów.  

 

TERENOZNAWSTWO     

1. Azymut wyznaczany przy pomocy busoli  jest to kąt zawarty: 

a) między kierunkiem północy geograficznej, a kierunkiem marszu mierzonym w 

stopniach lub tysięcznych, wyznaczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara; 

b) między kierunkiem północy topograficznej, a kierunkiem marszu mierzonym w 

stopniach lub tysięcznych, wyznaczony zgodnie z ruchem wskazówek zegara; 

c) pomiędzy kierunkiem północnym, wyznaczonym przez igłę kompasu lub busoli, a 

kierunkiem marszu, mierzonym w stopniach  lub tysięcznych, wyznaczony zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

 



2. Tysięczna jest to: 

a) jest to kąt pod jakim widziany jest odcinek 1m z odległości 1000 m; 

b) jest to wycinek o długości 1m z obwodu koła o promieniu 1000 m; 

c) jest to kąt, który powstał po podziale koła o promieniu 1000 m na 6000   równych 

części. 

3. Najmniejsza podziałka kątowa w busoli AK wynosi: 

a) 500 tysięcznych co odpowiada 30 stopniom w mierze stopniowej; 

b) 50 tysięcznych co odpowiada 3 stopniom w mierze stopniowej; 

c) 100 tysięcznych co odpowiada 6 stopniom w mierze stopniowe. 

4. Kierunki świata określane jako kardynalne to: 

a) północ, południe, wschód, zachód; 

b) północny wschód, północny zachód, południowy wschód, południowy zachód; 

c) północny wschód, północ , południe, południowy zachód 

5. Przy pomocy Gwiazdy Polarnej możemy wyznaczyć północ:  

a) magnetyczną, 

b) topograficzną, 

c) geograficzną. 

 

STRZELECKIE 

1. W strzelaniu szkolnym nr 2 z PM-84P: 

a) figura bojowa nr 27  ukazuje  się 4 razy na 20 sekund z przerwą co 10 sekund 

b) figura bojowa nr 23g ukazuje się 4 razy na 25 sekund z przerwą co 10 sekund 

c) figura bojowa nr 31   ukazuje się 5 razy na 30 sekund z przerwą co 10 sekund 

2. Masa uzbrojonego granatu F-1 wynosi: 

a) 700g 

b) 500g 

c) 550g 

3. W granacie RGO-88 liczba odłamków wynosi około: 

a) 1150 o średniej masie 0,25g 

b) 1300 o średniej masie 0,30g  

c) 1400 o średniej masie 0.20g 

 

 



4. Zasięg rażenia odłamkami granatu w RG – 42 wynosi: 

a) 15-20m 

b) 20-25m 

c) 30m 

5. Granat F-1 jest granatem : 

a) zaczepnym 

b) obronnym 

c) ppanc 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


