Zestaw pytań do egzaminu z Przysposobienia Obronnego
w semestrze z/l 2008/2009 (egzamin testowy)
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Celem i motywem działania państwa jest;
Podział misji sił zbrojnych;
Mobilizację wprowadza się w celu;
Pełną gotowość bojowa przeprowadza się w celu;
Marynarka Wojenna przeznaczona jest do;
Głównymi elementami walki zbrojnej są;
Współpraca cywilno-wojskowa CIMIC (Civil Military Cooperation)polega na;
Gotowość cywilna jest to stan;
Obrona narodowa przeznaczona jest do;
Celem operacji kryzysowych są;
Przedsięwzięcia ochrony cywilnej to;
Istota ratownictwa państwowego polega na;
śandarmeria Wojskowa przeznaczona jest do;
Wojska Obrony Terytorialnej (OT) przeznaczone są do;
Terroryzm jest to działalność /często zbrojna/ niektórych ugrupowań ekstremistycznych
przy zastosowaniu środków przemocy na rządy /narody/ innych państw w celu;
Podstawowymi zadaniami logistyki w wojsku w czasie pokoju są;
Podstawowymi elementami systemu obronności państwa są podsystemy;
Inspekcja Sanitarna jest organem powołanym w celu;
Gotowość bojowa jest to stan określający aktualne przygotowanie sił zbrojnych obejmujący potencjał bojowy oraz całokształt warunków, zapewniający moŜliwość realizacji zadań bojowych w czasie;
Wojna to kategoria społeczna odnosząca się do dwóch państw / narodów /, które usiłują
rozstrzygnąć zaistniałe między nimi konflikty za pomocą;
PodwyŜszona gotowość bojową wprowadza się w celu;
Odstraszanie - zasada Polskiej strategii obronności polegająca na dąŜeniu do utrzymania swojego potencjału obronnego, zwłaszcza sił zbrojnych zapewniających;
Wojska Lądowe przeznaczone są do obrony przed atakiem powietrzno-lądowym na
terytorium państwa z kaŜdego kierunku w stanie czasu;
Informacja jest to element walki zbrojnej niezbędny do posiadania ciągłych i wiarygodnych wiadomości o przeciwniku oraz moŜliwości dezinformowania (wprowadzania w
błąd przeciwnika) o;
Podstawowe formy natarcia to;
Istota marszu polega na zorganizowanym ruchu wojsk po;
Wsparcie państwa-gospodarza HNS jest to;
Zasadnicze dziedziny aktywności NATO wynikające z zadań bezpieczeństwa to:
Planowanie cywilne jest to zespół organizacyjnych i planistycznych przedsięwzięć zapewniających;
Podstawowymi celami operacji kryzysowych są;
Pierwszą szkołą wojskową w Polsce była;
Szkoły Oficerów Rezerwy (SOR) rozpoczęły działalność w latach;
Strategię bezpieczeństwa narodowego zatwierdza;
Polskie DruŜyny Strzeleckie na wyŜszym stopniu nauczania kształciły;
Polska przystąpiła do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, podaj dokładną datę;
Podstawą prawną i traktatową NATO jest dokument;
Decyzję wprowadzenia stanu wyjątkowego podejmuje, Kto?
Dowódców rodzajów Sił Zbrojnych mianuje i odwołuje, Kto?
Stan wyjątkowy moŜe być wprowadzony na okres nie przekraczający;
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Obroną państwa po wprowadzeniu stanu wojennego kieruje;
Obronny System Wojskowy w ramach powszechnej Obrony Narodowej to;
Wojskowe szkolenie studentów Szkół WyŜszych podjęto w roku akademickim;
Powszechny obowiązek wykonywania pracy przez osoby w wieku 16 - 65 lat moŜe być
wprowadzony w ramach, jakiego stanu;
NajwaŜniejszym organem w strukturze Ministerstwa Obrony jest;
Zajęcie nieruchomości niezbędnych dla sił zbrojnych lub obrony państwa moŜe nastąpić
po wprowadzeniu jakiego stanu;
W skład Wojsk Lądowych wchodzą 2 okręgi wojskowe, są to;
Zdolność do przyjęcia i wszechstronnego zabezpieczenia sił wzmocnienia
NATO lub ich tranzytu przez polskie terytorium realizowana jest w ramach funkcji;
Skrót P-1 w strukturze Sztabu Generalnego oznacza;
Podstawowy związek taktyczny róŜnych rodzajów sił zbrojnych to;
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego został przywrócony przez papieŜa Jana Pawła II,
dokładna data;
W zwalczaniu terroryzmu w Polsce mogą brać udział między innymi;
Mogą być wprowadzone trzy stany gotowości obronnej państwa, są to;
Zawodowa SłuŜba Wojskowa jest pełniona przez kobiety w Wojsku Polskim od dokładna data;
Sposoby prowadzenia walki zbrojnej to;
Droga słuŜbowa oznacza;
ZagroŜenia bezpieczeństwa narodowego ze względu na ich przedmiot dzielą się na;
Po zakończeniu 6-tygodniowego przeszkolenia wojskowego i zdaniu egzaminu student
moŜe być mianowany na stopień;
Wojska aeromobilne to część jakich wojsk;
Zasadniczym rodzajem działań sił Obrony Terytorialnej (OT) są;
Wsparcie państwa-gospodarza HNS obejmuje;
Podstawowe cechy obrony narodowej to;
Podstawowymi środkami wiodącymi do realizacji celów państwa są;
Sfery polityki zagranicznej tworzą;
Studentom, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów przydział mobilizacyjny nadawany jest;
O przyczynach wprowadzenia stanu wojennego na całość lub część terytorium państwa
Minister Spraw Zagranicznych informuje;
Obroną państwa po wprowadzeniu stanu wojennego kieruje;
Obronny System Wojskowy w ramach powszechnej Obrony Narodowej to;
Prawem kontroli rządu i ministrów dysponuje;
Wielostronną współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego Polska prowadzi z;
Śmigłowce ratownicze Marynarki Wojennej pełnią dyŜury w jakiej miejscowości;
Zdolność do przyjęcia i wszechstronnego zabezpieczenia sił wzmocnienia
NATO lub ich tranzytu przez polskie terytorium realizowana jest w ramach;
Powszechna obrona narodowa odbywa się na podstawie;
Jedna lub kilka połoŜonych obok siebie miejscowości, gdzie stale lub okresowo przebywają oddziały róŜnych oddziałów Sił Zbrojnych to;
Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych w ciągu roku dla Ŝołnierza w rezerwie nie
moŜe przekroczyć;
Działania, w których uczestniczą elementy co najmniej dwóch rodzajów sił zbrojnych
określa się jako;
Operacje inne niŜ wojna to zgodnie z doktryną NATO między innymi;
Ośrodki Szkolenia Lotniczego Sił Powietrznych zlokalizowane są w;
Bezpośrednim organizatorem i kierownikiem działań związanych z ochroną ludności na
administrowanym obszarze są;

79. W związku z udziałem w NATO Siły Zbrojne RP podzielono na siły o róŜnym stopniu
gotowości bojowej. Są to;
80. Podstawowym wozem bojowym wojsk jest;
81. Destrukcyjne oddziaływanie na siły i środki przeciwnika to;
82. Ze względu na sposób finansowania wyróŜnia się ratownictwo;
83. Przygotowanie i objęcie ochrony nad najwaŜniejszymi interesami narodowymi określa
się jako;
84. Mobilizacyjnym rozwinięciem i operacyjnym uŜyciem Sił Zbrojnych RP zajmuje się;
85. Obowiązkowi słuŜby wojskowej w Polsce podlegają;
86. ZagroŜenia bezpieczeństwa narodowego ze względu na ich przedmiot dzielą się na;
87. Podać pełna nazwę GROM-u;
88. W XVIII w. powołano do Ŝycia pierwszą szkołę wojskową w Polsce. W jakim mieście
miała ona swoją siedzibę;
89. Studentom, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w trakcie studiów w jednostkach wojskowych nadawany jest stopień i tytuł kaprala podchorąŜego;
90. Działania w których uczestniczą elementy co najmniej dwóch rodzajów sił zbrojnych
określa się jako;
91. Czas przeszkolenia wojskowego absolwentów - po odbyciu studiów wynosi
92. Warunkiem umoŜliwienia studentom ochotnikom odbycie słuŜby wojskowej w trakcie
studiów jest;
93. Koszty związane z odbyciem przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyŜszych i studentów pokrywa się z budŜetu;
94. Kartę powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego doręcza się nie wcześniej niŜ
na;
95. Przeznaczenie i powołanie studenta na 6-tygodniowe przeszkolenie wojskowe warunkowane jest;
96. Studenci, którzy nie złoŜyli wniosku o odbycie przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów są;
97. W historii wojskowości polskiej pierwszy system przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyŜszych i średnich powstał w okresie międzywojennym przy wykorzystaniu
doświadczeń;
98. Od 1992 roku skrócono czas długotrwałego przeszkolenia wojskowego do;
99. W Niemczech tworzenie rezerw oficerskich odbywa się po dobrowolnej decyzji obywatela przez;
100. Białoruś i Ukraina ma system szkolenia oficerów rezerwy podobny do;
101. Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej są;
102. Kierowanie sprawami obronności w województwie naleŜy do;
103. MęŜczyźni są obowiązani zgłosić się do rejestracji, którzy w danym roku kalendarzowym kończą;
104. MęŜczyźni są obowiązani zgłosić się do poboru, którzy w danym roku kalendarzowym
kończą;
105. Wojewódzkie i powiatowe komisje poborowe powołuje
106. Ewidencję wojskową osób podlegających obowiązkowi słuŜby wojskowej prowadzą;
107. Obowiązkowi słuŜby wojskowej podlegają obywatele polscy (męŜczyźni) do końca roku
kalendarzowego, w;
108. Czas trwania zasadniczej słuŜby wojskowej wynosi;
109. Do odbycia ćwiczeń wojskowych nie powołuje się Ŝołnierzy rezerwy, którzy;
110. Wojskowy Komendant Uzupełnień z urzędu zawiadamia Ŝołnierza rezerwy o planowanym powołaniu na ćwiczenia wojskowe w danym roku kalendarzowym nie później niŜ
na: przed dniem powołania;

111. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania Ŝołnierza w
rezerwie (dla szeregowych i podoficerów) nie moŜe przekraczać;
112. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej słuŜby
wojskowej a jej odbyciem, stosunek pracy przez pracodawcę;
113. NałoŜenie obowiązku wykonania świadczenia osobistego moŜe nastąpić w roku najwyŜej;
114. Czas wykonania świadczeń rzeczowych w związku z ćwiczeniami wojskowymi nie moŜe być dłuŜszy niŜ;
115. NajwyŜszym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy
państwowej jest;
116. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej określone w ustawie stopnie wojskowe nadaje;
117. Siły zbrojne RP dzielą się na trzy rodzaje, są to;
118. Zaznacz etapy zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
119. W 1973 r. rozpoczęły działalność Szkoły Oficerów Rezerwy (SOR). Zasadniczym celem
szkolenia wojskowego było przygotowanie absolwentów wyŜszych uczelni do dowodzenia;
120. Z jakiej konstytucji pochodzi przytoczony cytat dotyczący spraw bezpieczeństwa? „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej.
Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości swobód narodowych”;
121. Proszę wymienić konstytucyjne uprawnienia Prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad
Siłami Zbrojnymi RP;
122. W pierwszej połowie lat 50-tych XX wieku szkoleniem wojskowym objęte zostały kobiety. W jakiego typu uczelniach realizowano to przeszkolenie?;
123. W 1918 r. utworzono Legię Akademicką jako organizacje przysposobienia wojskowego
studentów. Do jakiej formacji została ona wcielona z dniem 1 września 1938 r.?;
124. Jakiej problematyki dotyczy Międzynarodowa Konwencja „SAR – 79” ratyfikowana w
1988 r. przez Polskę?;
125. Które zestawy przeciwlotnicze bliskiego zasięgu znajdują się na wyposaŜeniu pododdziałów wojsk obrony przeciwlotniczej?;
126. Jaki organ kieruje działaniami zmierzającym do zapobieŜenia skutkom klęski Ŝywiołowej
po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terenie więcej niŜ dwóch gmin?;
127. W jakim stanie nadzwyczajnym moŜna nałoŜyć na obywatela obowiązek wykonania
pracy?;
128. W ramach przystosowania Sił Zbrojnych RP do standardów obowiązujących w NATO,
Polska dokonała m.in. podziału Sił Zbrojnych na Główne Siły Operacyjne oraz Siły Reagowania. Które z sił utrzymują wyŜszy poziom gotowości bojowej?;
129. Jaki organ władzy państwowej uprawniony jest do wprowadzenia stanu klęski Ŝywiołowej? Zaznacz właściwą odpowiedź;
130. Kto moŜe wprowadzić stan gotowości bojowej wojsk w razie wybuchu wojny?;
131. W jakim stanie gotowości bojowej Sił Zbrojnych prowadzone jest częściowe lub całościowe mobilizacyjne rozwinięcie wojsk?;
132. W jakim rodzaju wojsk występuje kawaleria powietrzna?;
133. W jakim mieście znajduje się siedziba Dowództwa Marynarki Wojennej?;
134. Kto określa granicę garnizonu wojskowego?;
135. Jakim rodzajem szczebla dowodzenia wojskowego (związku) jest korpus wojskowy ?

