Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Etap centralny - test

25-26 marca 2022 r.

1. Rosja w listopadzie 2016 r. wypowiedziała:
a. Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.
b. Traktat o zakacie użycia broni chemicznej.
c. Traktat o ograniczeniu zbrojeń konwencjonalnych w Europie.
d. Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego.
2. Warszawa jest siedzibą:
a. Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
b. FRONTEXU.
c. Sekretariatu OBWE.
d. Europejskiej Agencji Atomistyki.
3. Funkcję Supreme Allied Commander Transformation (SACT) (Naczelny Sojuszniczy
Dowódca Transformacji) sprawuje obecnie:
a. Mircea Geoana.
b. general Philippe Lavigne.
c. general André Lanata.
d. general Tod D.Wolters.
4. Pierwsza strefa bezatomowa została utworzona na obszarze:
a. Ameryki Łacińskiej.
b. Afryki.
c. Antarktydy.
d. Azji Środkowej.
5. Obecnie obowiązująca Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
obejmuje lata:
a. 2019-2024.
b. 2020-2030.
c. 2015-2025.
d. 2018-2023.
6. Organizacja
odpowiedzialna
za
kontrolę
przestrzegania
Traktatu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (ang. Treaty on the Non - Proliferation of
Nuclear Weapons – NPT) to:
a. ONZ.
b. MAEA.
c. OBWE.
d. NATO.
7. Pierwszą konwencją wielostronną o zawierającą przepisy o ochronie ludności cywilnej
w konfliktach zbrojnych była:
a. pierwsza konwencja genewska z 1949 r.
b. druga konwencja genewska z 1949 r.
c. czwarta konwencja genewska z 1949 r.
d. piąta konwencja genewska z 1949 r.
8. Dwoje laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w 2021 r. pochodziło z:
a. Filipin i Etiopii.
b. RPA i Konga.
c. Filipin i Rosji.
d. Iraku i Etiopii.

9. Zgromadzenie Ogólne ONZ zebrało się po raz ostatni na 11 sesji nadzwyczajnej
na mocy rezolucji „Zjednoczeni dla pokoju”, przyjętej w 1950 r.:
a. w 2022 r. w związku z agresją Rosji na Ukrainę.
b. w 2021 r. w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
c. w 2004 r. w związku z budową muru przez Izrael na terytoriach okupowanych.
d. w 2014 r. w związku z aneksją Krymu przez Rosję.
10. Pierwsza operacja pokojowa (UN peacekeeping) ONZ została rozmieszczona:
a. na Bliskim Wschodzie w 1948 r.
b. w Afryce w 1960 r.
c. w Ameryce Łacińskiej w 1972 r.
d. w Azji w 1949 r.
11. Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO (NATO MP COE) współtworzy:
a. 15 państw.
b. 10 państw.
c. 11 państw.
d. 6 państw.
12. Zasada „Odpowiedzialności za ochronę” może mieć zastosowanie w odniesieniu do:
a. naruszenia suwerenności państwa.
b. naruszenia integralności terytorialnej państwa.
c. popełnienia ludobójstwa, zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości.
d. każdego naruszenia praw człowieka.
13. W systemie NZ główną agencją zajmującą się uchodźcami jest:
a. UNEP.
b. UNDP.
c. UNICEF.
d. UNHCR.
14. Decyzją szczytu NATO w Walii w 2014 roku utworzono w Europie osiem Grup
Integracyjnych Sił NATO - żadna z nich nie powstała:
a. w Polsce
b. na Słowacji
c. w Słowenii
d. na Litwie
15. Memorandum of Understanding (Memorandum o porozumieniu) dotyczące
utworzenia, administracji i działania NATO MP COE dnia 11 grudnia 2013 r. zostało
podpisane w:
a. Waszyngtonie, USA.
b. Brukseli, Belgia.
c. Norfolk, USA.
d. Warszawie, Polska.
16. Ustawa obejmująca kwestie uhonorowania i wsparcia osób biorących udział w różnego
rodzaju działaniach poza granicami Polski to:
a. Ustawa zagraniczna.
b. Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa.
c. Ustawa weterańska.
d. Ustawa o misjach zagranicznych Wojska Polskiego.

17. Ilu polskich żołnierzy i pracowników cywilnych wojska oddało życie w misjach i
operacjach poza granicami państwa?
a. 23.
b. 500.
c. 121.
d. 159.
18. NATO zamierza przyjąć nową Koncepcję strategiczną na szczycie:
a. w 2023 r. w Rzymie.
b. w 2022 r. w Madrycie.
c. w 2024 r. w Madrycie.
d. w 2022 r. w Warszawie.
19. Rada Północnoatlantycka (North Atlantic Council) dokonała oficjalnej akredytacji
Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO:
a. 28 maja 2014 r.
b. 1 stycznia 2016 r.
c. 13 lutego 2010 r.
d. 11 sierpnia 2012 r.
20. Polska była inicjatorem zawarcia konwencji w sprawie:
a. ochrony praw kobiet.
b. zakazu ludobójstwa.
c. ochrony praw uchodźców.
d. międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.
21. Komendanta Straży Granicznej powołuje i odwołuje:
a. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
b. Prezydent RP.
c. Minister do spraw wewnętrznych.
d. Prokurator Generalny.
22. Polska Policja była współzałożycielem:
a. Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTERPOL.
b. Europejskiego Urzędu Policji – EUROPOL.
c. Systemu Informacji Schengen (SIS).
d. Międzynarodowej Unii Policyjnej.
23. Konwencja Genewska z 1951 r. wraz z Protokołem Nowojorskim z 1967 r. dotyczą:
a. bezpaństwowców.
b. dzieci żołnierzy.
c. przesiedleńców.
d. uchodźców.
24. Traktat o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową nie został podpisany przez:
a. Polskę.
b. Francję.
c. Rosję.
d. USA.

25. Dwie republiki separatystyczne na terenie Gruzji to:
a. Południowa Osetia i Abchazja.
b. Krym i Abchazja.
c. Naddniestrze i Górny Karbach.
d. Władykaukaz i Abchazja.
26. Siły zbrojne państw NATO dokonały interwencji zbrojnej, bez wyraźnego
upoważnienia RB ONZ, w:
a. Kosowie.
b. Libii.
c. Syrii.
d. Bośni.
27. Funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce reguluje:
a. ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
b. ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
c. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
d. ustawa z dnia 29 września 2001 r. o obronie cywilnej.
28. Proces zarządzania kryzysowego obejmuje fazy:
a. przygotowanie, reagowanie, odbudowa, odtworzenie infrastruktury.
b. zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa.
c. prewencja, reakcja, odbudowa.
d. prewencja, zapobieganie, reagowanie, odbudowa infrastruktury.
29. Przewodniczącym Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest:
a. Prezes Rady Ministrów.
b. Prezydent RP.
c. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
d. Minister Obrony Narodowej.
30. Stopień alarmowy z dopiskiem CRP wprowadza się:
a. w przypadku konieczności uruchomienia na terenie całego kraju centrów
zarządzania kryzysowego.
b. w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym na
terenie całego kraju.
c. w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym
albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.
d. w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze
terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych.
31. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:
a. pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.
b. zapewnia obsługę Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
c. jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów.
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

32. Stopnie alarmowe na terytorium Polski:
a. wprowadza Prezes Rady Ministrów.
b. wprowadza wojewoda.
c. wprowadza Prezydent RP.
d. wprowadza Minister Obrony Narodowej.
33. W systemie bezpieczeństwa narodowego funkcje ochronne, interwencyjne, edukacyjne
i kulturalne spełnia:
a. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
b. Ochotnicza Straż Pożarna.
c. Polski Czerwony Krzyż.
d. Polska Akcja Humanitarna.
34. Przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i
spraw Obronnych jest:
a. Wiceprezes Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.
b. Minister Obrony Narodowej.
c. minister właściwy do spraw wewnętrznych.
d. minister właściwy do spraw zagranicznych.
35. Invictus Games to:
a. taktyka szkoleń wojskowych zaczerpnięta z programu armii amerykańskiej.
b. program wsparcia szkoleń wojskowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.
c. międzynarodowe zawody sportowe, w których biorą udział m.in. weterani
wojskowi.
d. program wsparcia i rehabilitacji dla polskich weteranów wojskowych.
36. Wojska Obrony Terytorialnej w odniesieniu do zarządzania kryzysowego:
a. są do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów.
b. są włączone w System Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej.
c. są traktowane wyłącznie jako wsparcie dla innych rodzajów sił zbrojnych.
d. żadne z wymienionych.
37. Wojska Obrony Terytorialnej odwołują się do tradycji:
a. Szarych Szeregów.
b. Legionów Polskich.
c. Błękitnej Armii.
d. Armii Krajowej.
38. Wojska Obrony Terytorialnej utworzono w roku:
a. 2019 r.
b. 2017 r.
c. 2015 r.
d. 2013 r.
39. Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa honorujący osoby biorące udział w
misjach zagranicznych obchodzony jest w Polsce:
a. 2 lutego.
b. 29 maja.
c. 16 sierpnia.
d. 11 kwietnia.

40. Polski order wojskowy przyznawany żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym za
wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi lub podczas operacji pokojowych
to:
a. Order Wojenny Virtuti Militari.
b. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
c. Order Orła Białego.
d. Order Krzyża Wojskowego.
41. Skrót PKW w żargonie militarnym oznacza:
a. Polski Kontyngent Wojskowy.
b. Pomocnicza Kwatera Wojskowa.
c. Powszechne Kompanie Wywiadowcze.
d. Polska Kompania Wojskowa.
42. Uczestnicy misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych noszą nakrycia
głowy koloru:
a. czarnego.
b. żółtego.
c. błękitnego.
d. białego.
43. W ramach przynależności, do której organizacji międzynarodowej polscy żołnierz nie
brali udział w misjach poza granicami państwa?
a. ONZ.
b. NATO.
c. Unii Europejskiej.
d. OPEC.
44. W której misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych bierze aktualnie udział
najliczniejszy polski kontyngent wojskowy?
a. UNIFIL.
b. UNDOF.
c. UNMIK.
d. UNMEE.
45. Przywódca organizacji terrorystycznej Al-Kaida, której członkowie zaatakowali USA
11 września 2001 roku, w konsekwencji czego doszło do wojskowej interwencji
międzynarodowej w Afganistanie nazywał się:
a. Ahmed Ghailani.
b. Osama bin Laden.
c. Jihadi John.
d. Abu Bakr al-Baghdadi.
46. Polska była niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa po raz ostatni w latach:
a. 2019-2020.
b. 2000-2001.
c. 1999-2000.
d. 2018-2019.

47. Wielonarodowa Dywizja Centrum-Południe, związek taktyczny utworzony w 2003 roku
do administrowania centralno-południowym sektorem Iraku po zakończeniu II wojny w Zatoce
Perskiej, była pod dowództwem:

a.
b.
c.
d.

argentyńskim.
czeskim.
polskim.
rumuńskim.

48. Siedziba NATO MP COE znajduje się:
a. w Warszawie.
b. w Bydgoszczy.
c. w Toruniu.
d. w Gdańsku.
49. W wojskowych i lądowych siłach powietrznych w Polsce najwyższym stopniem
wojskowym jest:
a. Generał.
b. Marszałek.
c. generał broni.
d. generał dywizji.
50. Organem zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowym jest:
a. wojewoda.
b. starosta.
c. komendant powiatowy Policji.
d. komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
51. Polska jednostka specjalna powstała w 1990 roku, której żołnierze brali udział w misji
na Haiti w latach 1994-1995 to:
a. GROM.
b. ORZEŁ.
c. WULKAN.
d. NIL.
52. Pozycja bezpieczna boczna układana jest w
a. dwóch krokach
b. trzech krokach
c. czterech krokach
d. pięciu krokach
53. Pierwsza misja zagraniczna z udziałem polskich żołnierzy rozpoczęła się i trwa do
dzisiaj:
a. w Kambodży.
b. w Korei.
c. w Libanie.
d. w Albanii.
54. Państwa nienależące do NATO to m.in:
a. Finlandia i Szwecja.
b. Litwa i Finlandia.
c. Estonia i Norwegia.
d. Portugalia i Turcja.

55. Koncepcja human security odnosi się przede wszystkim do bezpieczeństwa:
a. jednostki ludzkiej.
b. całej ludzkości.
c. narodów cywilizowanych.
d. państwa.
56. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej:
a. zachowują neutralność w sprawach politycznych, co zostało określone w
Konstytucji.
b. zachowują neutralność w sprawach politycznych, co zostało określone na drodze
ustawowej.
c. w wyjątkowych sytuacjach mają prawo do agitacji politycznej.
d. w wyjątkowych sytuacjach mogą na drodze ustawowej otrzymać prawo do
niezachowania neutralności politycznej.
57. Zobowiązania o charakterze sojuszniczym mają wobec siebie państwa należące do:
a. NATO.
b. OBWE.
c. Rady Europy.
d. ONZ.
58. Poniższy opis: „czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i
bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”
charakteryzuje:
a. Prezesa Rady Ministrów.
b. Prezydenta RP.
c. Radę Ministrów.
d. Ministra Obrony Narodowej.
59. Umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku
publicznego to:
a. Straż Graniczna.
b. Policja.
c. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
d. żadne z wymienionych.
60. Prezydent RP nadaje stopnie wojskowe na wniosek:
a. Ministra Obrony Narodowej.
b. Prezesa Rady Ministrów.
c. Szefa Sztabu Generalnego.
d. Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

