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Pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej, uprawnia m.in. do posiadania 
następujących rodzajów broni: 
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego 
zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm; 
b) broni palnej: bojowej i gazowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o 
kalibrach od 6 mm do 9 mm;
c) broni palnej: bojowej i alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o 
kalibrach od 6 mm do 9 mm;

Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony osób i mienia,
stanowi jednocześnie pozwolenie na: 
a) broń gazową; 
b) broń gazową i alarmową;
c) broń sygnałową;

Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać:
a) na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez komendanta wojewódzkiego Policji, bez 
względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, 
a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ 
wojskowy; 
b) na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego 
pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta 
wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia 
wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej; 
c) na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego, ze względu na miejsce 
zamieszkania zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, komendanta 
powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego 
przez właściwy organ wojskowy;

Która z niżej wymienionych odpowiedzi stanowi definicję broni palnej: 
a) każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być 
przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku 
działania materiału miotającego;
b) niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, 
powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub 
substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez to zdolne do rażenia celów na 
odległość;
c) każda przenośna broń palna, która miota za pomocą lufy lub jest przygotowana w inny sposób do
miotania pocisków za pomocą materiałów miotających lub innych substancji;

Kto posiada broń, nie mając przy sobie legitymacji posiadacza broni albo legitymacji osoby 
dopuszczonej do posiadania broni podlega:



a) karze grzywny; 
b) karze aresztu; 
c) karze ograniczenia wolności do lat 2;

Broń do celów sportowych przenosi się:
a) z amunicją w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;
b) z amunicją w komorze nabojowej, ale nie można przenosić w magazynkach nabojowych;
c) bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych;

Karabinek samoczynny o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm można posiadać w ramach 
pozwolenia na broń wydanego w celach: 
a) ochrony osób i mienia; 
b) szkoleniowych; 
c) obie odpowiedzi są prawidłowe;

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji amunicją, są:
a) naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej; 
b) naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej wypełnione materiałami wybuchowymi, 
chemicznymi, zapalającymi lub innymi substancjami, których użycie zagraża życiu i zdrowiu; 
c) naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej i gazowej;

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku: 
a) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej po roku 1885 oraz replik tej broni;
b) posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych; 
c) posiadania broni alarmowej o kalibrze powyżej 6 mm;

Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem 
pozostaje w jego dyspozycji, podlega:
a) grzywnie lub karze ograniczenia wolności;
b) grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku; 
c) grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat;

Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze 
pozbawienia wolności: 
a) od roku do 5 lat; 
b) od sześciu miesięcy do lat 8; 
c) od roku do 10 lat;

Pozwolenie na broń służącą do celów kolekcjonerskich może być wydane na: 
a) broń palną wytworzoną lub przerobioną w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a 
także broń imitującą inne przedmioty; 
b) broń palną centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm;
c) samoczynną broń palną w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm;

Pozwolenie na broń wydane do celów kolekcjonerskich, nie uprawnia do posiadania 
następujących rodzajów broni:



a) broni palnej bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego 
zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm; 
b) broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie 
amunicją ślepą, w tym samoczynnej; 
c) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;

Posiadacz broni, w przypadku jej utraty, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie policję, nie później jednak niż w ciągu:
a) 12 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni; 
b) 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni; 
c) 48 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni;

Właściwy organ policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
a) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni; 
b) naruszyła zasady przechowywania broni, wskutek czego dopuściła do jej utraty;
c) używała broni palnej poza strzelnicą;

Nabywca broni ma obowiązek ją zarejestrować w ciągu: 
a) 5 dni od dnia zakupu; 
b) 14 dni od dnia zakupu; 
c) 3 dni od dnia zakupu;

W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń przewozi się: 
a) przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach 
nabojowych; 
b) może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie 
zabezpieczonym, ale wyłącznie do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz 
mienia; 
c) obie odpowiedzi są prawidłowe;

W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń do celów 
kolekcjonerskich:
a) może być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie 
zabezpieczonym; 
b) przewożona jest w dowolny sposób; 
c) przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach 
nabojowych;

Kto nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji 
psychotropowych albo środka zastępczego, podlega:
a) karze grzywny; 
b) karze ograniczenia wolności do roku; 
c) karze aresztu albo grzywny;

Cofnięcie dopuszczenia do posiadania broni następuje w drodze: 
a) postanowienia organu Policji, który wcześniej wydał dopuszczenie do posiadania broni;
b) decyzji administracyjnej; 



c) odpowiedź a i b jest prawidłowa;

Zakończenie strzelania na strzelnicy zgłasza się: 
a) właścicielowi strzelnicy; 
b) prowadzącemu strzelanie; 
c) nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu;

 

Używanie broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekrecyjnych na strzelnicy 
działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu wymaga posiadania : 
a) pozwolenia na broń palną wydanego do celów sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych; 
b) dopuszczenia do posiadania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych; 
c) nie wymaga się pozwolenia;

Pozwolenie na broń służącą do celów kolekcjonerskich może być wydane na: 
a) broń dopuszczoną do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;
b) samoczynną broń palną w postaci karabinków o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm; 
c) broń palną, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i 
bagażu;

Czy dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem poczty: 
a) bezwzględnie nie; 
b) tak, ale wyłącznie za pośrednictwem operatorów świadczących swoje usługi na terenie RP; 
c) tak, ale za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego 
rodzaju usługi;

Kto nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, 
legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub europejskiej karty broni palnej 
podlega:
a) karze grzywny; 
b) karze aresztu albo grzywny;
c) aresztu;

Bronią palną jest wyłącznie:
a) broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;
b) broń bojowa, myśliwska, sportowa, pneumatyczna, przedmiot do obezwładniania osób za 
pomocą ładunków elektrycznych ; 
c) broń myśliwska, sportowa, gazowa, pneumatyczna, sygnałowa;

Czy osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami i przeciwko której toczy się postępowanie 
karne o umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, policja może za 
pokwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność 
posiadania broni: 
a) tak, ale tylko do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 5
lat;
b) tak, ale tylko do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 
3 lata;



c) tak, ale tylko do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 7
lat;

Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem 
pozostaje w jego dyspozycji, podlega:
a) grzywnie lub karze ograniczenia wolności;
b) grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku; 
c) grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat; 

Broń palną i amunicję w magazynie broni przechowuje się: 
a) w szafach stalowych lub sejfach posiadających zamki atestowane;
b) tylko w szafach metalowych zamykanych na co najmniej dwie kłódki atestowane;
c) na regałach, drzwi do magazynu muszą być atestowane;

Kto przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób 
nieuprawnionych, podlega:
a) grzywnie lub karze ograniczenia wolności; 
b) grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku; 
c) karze aresztu albo grzywny;

Kto nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji 
psychotropowych albo środka zastępczego, podlega:
a) karze grzywny; 
b) karze ograniczenia wolności do roku; 
c) karze aresztu albo grzywny;

Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: 
a) szkielet broni, baskila, lufa, komora zamkowa, magazynek; 
b) szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy;
c) szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy;

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji, bronią pneumatyczną jest: 
a) niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego powietrza 
jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do 
rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją 
zastępujący nie przekracza 17 ;. 
b) niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest 
zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia 
celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący 
przekracza 17 J; 
c) bezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego powietrza jest
zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia 
celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący 
przekracza 17 J;

Czy dopuszcza się nabywanie broni przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:



a) tak, ale wcześniej nabywca ( w przypadku gdy posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na 
terytorium RP ) dostarcza zbywcy, mającemu również miejsce stałego pobytu lub siedzibę na 
terytorium RP, zaświadczenie uprawniające do jej nabycia;
b) nie dopuszcza się w ten sposób nabywania broni, chyba że posiada się do tego celu upoważnienie
swojego państwa; 
c) tak, ale wcześniej nabywca ( w przypadku gdy posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na 
terytorium RP )dostarcza zbywcy, mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium 
innego niż RP państwa, zgodę przewozową i upoważnienie władz swojego państwa do nabycia 
danego rodzaju i liczby palnej;

Czy dozwolone jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub 
przeznaczenie:
a) tylko z broni gazowej na broń bojową;
b) tak; 
c) nie;

Właściwy organ policji w stosunku do osoby posiadającej pozwolenie na broń, która 
przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu 
alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego: 
a) przejmuje do depozytu broń wraz z dokumentami potwierdzającymi legalność posiadania broni i 
może cofnąć jej pozwolenie na broń, gdy stanowi ona zagrożenie dla siebie, bezpieczeństwa i 
porządku publicznego; 
b) cofa pozwolenie na broń;
c) cofa pozwolenie na broń, ale tylko w przypadku gdy osoba taka stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego;

Czy ustawodawca zabrania noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia (bez zgody 
właściwego organu policji ):
a) tak, ale dotyczy to wyłącznie broni posiadanej do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych:
b) tak, ale dotyczy to wyłącznie broni szczególnie niebezpiecznej; 
c) tak, ale dotyczy to wyłącznie broni posiadanej w celach rekonstrukcji historycznych;

Przywóz przez obywateli polskich broni i amunicji, z państw niebędących państwami 
członkowskimi unii europejskiej, wymaga: 
a) uzyskania uprzedniej zgody przewozowej i zgody przewozowej; 
b) uprzedniego wydania zaświadczenia przez władze państwa z którego będzie przywożona broń; 
c) uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczpospolitej Polskiej;

Pozwolenie na broń wydane w celu pamiątkowym, nie uprawnia do posiadania następujących 
rodzajów broni: 
a) gładkolufowej; 
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm;
c) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

Po zakończeniu strzelania: 
a) samemu sprawdza się broń, a następnie po uzyskaniu zgody od prowadzącego strzelanie, 



opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią; 
b) po sprawdzeniu broni przez prowadzącego strzelanie, broń chowa się do kabury i opuszcza 
stanowisko strzeleckie;
c) broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się 
stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową;

Właściwy organ policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

a) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni ( zawiadomiła Policję o utracie broni w 
terminie późniejszym niż 24 godziny od chwili stwierdzenia jej utraty ); 
b) naruszyła zasady przechowywania broni, wskutek czego dopuściła do jej utraty;
c) używała broni palnej poza strzelnicą;

Czy na terenie strzelnicy wolno spożywać alkohol lub używać środki odurzające oraz czy 
wolno przebywać na strzelnicy osobom będącym pod ich wpływem:
a) bezwzględnie nie; 
b) tak, ale za zgodą właściciela obiektu; 
c) tak, ale tylko za wiedzą prowadzącego strzelanie;

Kto narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż 
operatorzy świadczący usługi pocztowe, podlega:
a) karze grzywny; 
b) karze aresztu albo grzywny;
c) aresztu;

Stan wyższej konieczności jest to działanie wyłącznie w celu: 
a) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem;
b) uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącemu dobru chronionemu prawem; 
c) uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu 
prawem, bądź ratowania dobra chronionego prawem, poświęcając dobro o wartości niższej od 
dobra ratowanego, jeżeli niebezpieczeństwa nie można uniknąć inaczej;


