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odpowtdi
pornl4li
zlznaczonq
wczeinrej
prapadku
x.
w
odpowiedi ziznacz o,au!.
ponowniezaznaczprawirtlowqodpowi€dz
znakien X.
l Jakiezadaniasp€lniaprofilakyka !v Policii ?
a) zapobie3aprzestepstwom
b) analizujeskutk przestcpstwa
sprawcowprzeslgpsrw
c) pole-lana Sciganiu
? Czypolicianrms prawoCle ryiegitynowacl
okolicznn(ciach
uzasadnnnrvcl
n) Iak.w kazdltr miej! qi w kazd)'ch
b) nie. nic rnatahego prawa
rodnca
c) rak,aletylko w obeano6ci
I Po'nagajacrodncom w gospodarstwiedzi€ckomoze:
wyr{opyzemne
D)$rykonywac
d) napra$iai dach
4 Ondleniem nazywamy
a) naal4 kJ;tkotruahgtratq przyro,.ruoigi$vwolanq 9i€dostatecznmdotle'ieniem m6zsu
b) peewlckle zaburzeniam6zguo roznychprrvc4nach
drsaw\owvch
ndpadow
w posracinawracnjqc)'h
c) ;ab!|?eniamozgupriebiegajace
alkoholu?
5 cdzie mozeprodi sie o ponoc osoba,kt6rejczloneknaduzvwa
a) Komisji d/s pomocyosobon uzaleznionym
bj Gn*mei lutMieiskiei Komisji Roryiqz"avaniaProblemolYAlkoholo*l'ch
c) Komisji d/s zwalc,:nia alkoholirnu
spraMo(i ?
6. Czy alkoholznrniejszr
a) lak. umyslowq
b) t.k. fizyczn4
c) tak,umyslo\,qifizyczq
alkoholiznlowi'
7. Z krorcgoioku obecnieobowiaaje..ustawao $]chowsniuw lrzei-wo(cii przeciwdziataniu

aI-"]-9!3.L
b)
c)

i999 r
2000 r

8 Jati rodz-ajruch! drogowego obowiqzuie w Polsce ?
a) Drawo$ronnv
b) lervoslionny
tuchu
* .^r.r.tl'"i od kalegorii drog; kierowca oze Lo'zvs1a' z prawostionnego i le*oslronneso
"i drogowcgo
9. Kto
to-i;jest d;elnicowy?
dbajqcvo
miasta krb
pionu ru.hu d,ogu*e,r', praculqcv w wvznaczonvnl
p;l,q-t
-rrninv
'cjonie
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10. Jaki objau's1wie.da sig podcas zlarmnianogLI
a) swcdT€rieiopuchriecie nos;

b) b6le prz.ypr6bie poruszania
c) pieczeniei swgdzenie
I I - Kt6ry z nizej wymienionychwydtalow zajmujesie wykryvaniem sprawc6wprzestepstw?
a) wydzial Prewencji
b) Wydzid lnformatyki
c) Wydzial Krvminalny
l2 Kro nrozcLierorraimulo'owerem
a) osoba"k6ra ukonczyla13rok rycia

b) ;;EIE6AFGA'I-.A'EEG;iQ
c)

obie odpowiedzi sq nieprawidlou,c

t3 w korym tniesiqcuobchodzonejen" Swicto Policji ?"
a) 2a maja
b) 15 czeNca
c) 24 lipca
14. Zauwazaszpozar la,\). Jak $q znchowaszl
a) szybko oddalaszsie

b) powi,da,nias/
osobe
do'oJa, ni .oh\sa_jljglpg3llq!9lll'l#
o,

proDutesz
samgasrcpozar

15.Jaki rodaj narkoqyk6wzaliczanyj€sldo bezpiecznych?
a) syntetyczne
b) naturalne
c) n;e nla bezpiecznychrarkotyk6w
16.Czyjto sropj€n:dwi€belki;jednagwiazdkana naramienniku
?
a) ko'nisarzapolicji
b) oodinspektomoolicii
c) srarszego
policii
aspiranta
I7. Czcgoni. wolnorob;cna szkolnlmbi\yat!r')
a) mszczyaroslinnoici
b) ploszyaryierzyny, halasowai
c) obieodpowiednsqpoprawnc
rt. Gdy m skzyzowaniuruchemkierujepolicjanti jeso sygna\ nlajq inne znacznic ni2 sygnaryiwierlne.
(wiellnycb
a) stosowads;qdo sygnal6w
j innychznakowdrogolvrchznajdujqcych
s;ena skrzyzowaniu
b) slosolvacsi9do sygnalolv
awietlnych
c) slosowa6siedo wska4llls""i6*
p.d".""y"h
I 9 J€zelirodzicep.zechowjqkoszolvnosci
N donu, np. bizuieria,pieni4d
ze.i(p . lo
a) mozemyjepokaz"ajedynie
dobrymkolegom
b) nrozemybawi6sienirnituzemz pr4jacioini
c) rilionrurie po*a!emyi niemorvimyo gzechouyvanrchl.osztortoiciach
20 Rowerpo nienbyawyposazony
z t)iu
a) * jedno Sq,iarlo
baN} bislej
b) s iwid,loharur /o'reilubb:dl(j
'n,!dj{,,
t) { jcdno 6*ia1loodblastowejbar$],
czerwonejo ksaalcic inn.'-ftniz rrojka-lo.z u jed o iulario
F46reba-rwr'-zeruoEI]ZIEKUJEMY
ZakazdqdilLr(ddpowiedi I punkt

Kt6re ze sl6w kojarry ci sit z waDdalizmeB?
a. zazdroS6.
pomoc,bezradnosd.
zniszczenie
b. odwaga,piekno,zawisd
c. bezwzqlednoid.elupota-zsnalva
Przy wystrzsle frjerwerkdw:
a. moimaza4l€le faierwerkizapalniczrk4
b. mohla upuicid zapalonyfajerwerki odbiec
c. nalezvwlo2y6strzatvdo butelki wwelnionei czeSciowopiaskiem
ciealkoholunie sprzyja:
a. naruszeniomDrax?
b. zaburzeniomkonekt6w uczuciowychi miedzyludzkich
c. poprawiekondycji lrzycznej
a. dozwolole
b. z*ozane
c. dozwolonew malychiloSciach- na wlasnyuzf4ek
sl(8i slowa,kt6re kojarz{ ci sit z tolentrcjQ:
a- zadufany
b. wlrozumialy
c. bearzglqdny
6. Przeie|darnie /przechodzeniel obok nie poruszaj4cego sie pojrzdu i uczesttrika
ruchu lub przeszkodyto:
a o![ih4t
b. wyprzedzanie
c. wymijanie
7. Policjant bpd{cy w sluZbiemusi mie6 p'rry sobie legitymacjt rluibow{l
a, zawsze
b. nie rnusiposiadai,gdyjest umundurowany
c. obie odpowiedzisqprawidlowe
8. Co moie tiyd przyczt\qkrrdzie'y,!
a. checposiadania3rcdk6wmaterialnych
b. namouykoleg6w.chgczaimponowania
innyn
c. obie odpowiedzisaprawidlowe

Jakie s4 granice tolerancji?
a. izanowai odmienne od wlasnych przekonania" upodobarLia'zwyczaje

vrybryki

t/ b. umieezaDroteslowaiw pe\\nvch svfuaclach1mrecwlasnezoa e
kierowa6siq tzw. Pierws4'n wrazeniemi liczy6 siEz ocen4innych
\.
Jakiegostopnianie wyr6zniasipw korpusiepodoficer6w?
a. sierr:ant
b. mlodsz\ sieriiant
c. sieriant sztabowy
, Jezetimaszkolegt/ koleiankB kt6ra ma kontakt z narkotykami,powiniene6:
a- zerwa6wszelkiekontakq'
b. staradsiQpom6ctylko we wlasnlm zaklisie aby nie nagla3niaisprawy
DomocsDecjalistvczna
c. zorqanizowat
p
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i
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c. kolegowaniesie z osobamigraj4c)ml, udzielanie pozyczekpieniqznych'chQc
uzyskaniacorazlepszegowYniku
Przemocto:
sig
po sobiei poglqbiaj4cych
a. cykl dzialan,nastQpuj4cych
osoby
b. naruszaniepraw i d6br innej
c. obie odpowiedzisaprawidlowe
d, Dokuczadieintrej osobiejest:

a. j-ednlmZ-przvxlgds!-pngmssy
b. przykladr,artu
c. obie odpowiedzisqPmwidlowe
Jeieli rower ni€ jest wyposaZonyw oswietlenie zgodrie z obowiqzuj{cymi
przepisamito w okresieod zmierzchudo 6witu kierowanierowerem:
a. jest dozwolonez zachowaniemszczeg6lnejostro2loici
b. jest dozwolonepo Poboczu
c. iestzabrcnione
16,WyjeZdtaj4c rowerem z posesji kierujAcy rowerem powidien ustqPi'
piendszeistwa:
a. tylko pojazdomnadjezdzajacymz praweJstrony
b. fylko pieszymprzechodz4cymz prawej strony
c. poiazdomiadac}mta drcqa .
przezprzejSciedla piesrychna druga stronQjezddi ualeiY:
17.Ptzy przechodzeniu

a. rozeirzecsi9w &r4q,-pta!p,lglrgi-upgl ti riac sie. 7e ooiazd iest dosi daleko
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' pieszychdajepierwszefstwoPieszemuprzed
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ostroznos6
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c. zachowad
18,Przemocw rodziniejest:
pomimo.zedotvczvos6bnaiblizszvch
a. przesteDstwem.
gdy2nikt nie ma prawawlr4cadsiQw sprawyrodziny
b . ;iejest przest9pstwem,
c. sprawqoatuialn4 gdyzosobabita z\\ykle zashrgujena to
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Zakres
konkursu,,Jestem
bezpieczny"
tematyczny
t.

BEzptEczEitsrwoDztEc|MtopzlEzy
w domu;
E Bezpieczeistwo
powiedzobcemu-,,nie",
samw domu,
kluczna szyi,
prqd- urzqdzenia
z nim zagroienia,
elektrycmei8a, i TwiEzane
woda,
uwaga-ogie6,
przywvkonywaniupracdomowychi w gospodarstwie
nawsi,
bezpieczefstwo
prac
polowych;
przy
bezpieczeistwo wykonywaniu
w ruchudrogowym:
E Bezpieczedstwo
w drodzedo szkolyi ze szkoty,
,,rowerija"
uwagazlodziej,
O Bezpieczeistwo
w szkole,
0 Be2pieczeistwo
w czasiewypoczynku
i zabalvy,
kolega"l
A Uwaga..niebezpieczny

lt. zAGRoZENtA
wyNIKAJACE
z uzywANtAsuBsrANcJrpsycHoAxTywNycH.
pojQ€ia
problematykiuzaleiniei
E Podstawowe
dotyczqce
od nikotyny,alkoholu,narkotyk6w,
psychoaktywnych
naorganizmczlowiekaorazsymptomysygnalizujqce
E Wplywsubstancji
u?aleinienie,
0 Gdzieszuka?pomocy?

t. POLICJA.
E Podstawowe
zadaniaPolicji,
g Organizacja
Policji,
E Zakresuprawnie?Policji;
lv. pRzEptsy.
KT6RycHMUsrMypRzEsrRzEGAC.
pojeciadotyczace
problematyki
0 Podstawowe
nieletnichw Swietleprawakarnego,wykroczeti,
rodzinnego
iopiekudczego
orazo ruchudrogowym,
przepisami
E Postepowanie
w sprawachnieletnichregulowane
lJstawyo postepowaniu
w
sprawachnieletnich,
pnepisdwprawnych
w awietleobowiazujqcych
I Uzaleinienia

.,1

PRACAPOLICJI
l. JskiestopnieaTr6inia.sig
w korpusrerspirabro$policji?
8) aspualrr
r odszy.
asprra.nt
slarszy,
aspirant
sztabowy,
starrn aspirlnl)nabo!$
b). aspiranr.
starszyaspirant,podaspiranr,
aspirantsza6o*r
c) rnlodszr
aspirant.
asoirant.
.naoow)
srarsry
aspirantaspiranr

I

Dzial njr msjicent celuzspobieganie
prrestQpczojci
nlaffyKaKlymtnogcnna.
o
krYminalisfycaa,
Jskie stopniewyrdiEia sit w korpusieoficer6wpolicji ?
;tprunliowy,
sic|zsrlt,aspirEnt,
komisarz,inspektor.

b).

c). po iomisarz,
komisarz,nadkomisarz,podinspelctor,
inspektor,nadinspekror,

iktor gcneralny.
.

Jakicsl gtdwnccclcprscyPoticji?
a).*1kh,,aanie
przcstQpstw
i ichsprawoow,
zapobieganie
prewencji
kryminalnej,

rozpozlawadeprzestepstw
i ich skutk6w.
b) rozpgznaqanie
przestqostw
i ich sorawcr\ wvkrywanjeprzesrgpsru
i Slkqqzlq
zapob'eganie
popclnianiu
przestepstw
i wykoczei

c) zapobiegarie
popclnianiu
przestgpstw
i wykoczerL
ll"yk),*,a c krymrno-qennoscr
preweocji
hryminaLrcj,
rozpoznawanic
przestqpsrw.
5. Policj{fteF, do kt6r€go moina sip zwr6cii zc wszystkimi pr oblemami,r zr r .

ierrvszego
jestt
kontrktuzqfpoleczenstweE

c) Poli

ruchudrogowcgo
stuzbkryminahych
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Dojafih celSwPolicja\yykoruyscuje
psy sluzbowe?
a) dl,Jpalrolowania
rerenu akweno*,wodnyc[ polcigow za sprawcAp-st]..a
rdentyhRacJ
I osmologtcznel
b) do riopienia
sorawcow
D-sr\\oo i
zaoaqhow.
prznvracaaia
i-adui porzadkupublicznego.
c). do posaigoww tereniei na akrr.cnech
wodnvch-przen0Szonla
dokumentacli
sluzbowej,
rropienia
przestQpcow
w oparciuo ich rysopis
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wlFiciwl h.ierrrchif-slrukrury orginizecyjn.j policji ors2 pod$j pelne
.re.oizw
ukrytych pod skr6lanli:
l-ed-n_ostet(
jrwp-rp
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9. Ktb to jcst dzi.lnicowy?
a). to policjantpionu rucfr",roqswcgsplscu.j
, Fi^",. niasra
luo
gfiuny,
dbaJ4cy
o bazpiccz€rlstwo
na drodzcw tym rejonrc.
- ..
D). !QQolrcrant
prqnupr.cwencji
pracld4cyw wyanaczonvm
reioniemiaslatubgnin-\
g pezpleczenstwo
_ ooaJac:{
mieszkairc6w.
udziclajapv
im oonoc} i:!
c) lo pollcjantplonu kryminalnego
acigaj4cyprzeslQpc6v,
w wyznaczonejdzielnicy
mrasta
10. Jc{nr krokicwka n. naramiGnDikach
iotoku srapki to stopieri:

a). floprerunkowego
policji.
b). iiir2antaDolicii
c). inspel-tara
polioji

ll. Dy3tynkcj. w postscl 3 gvlazdck [a nanmiennik^ch i oroku cz{Dki orsz t
srebrnygalonna daszkucrtpkj noslpolicjantw stopniu:
a). aspiranta
sztabowsgo
poUcji

b)booisarza-edicii
c).inspektora
policji.

Czyj!o topl.il dwle bctki iJednr grvlrzdkenr nerrmtenuiku?

poticji.
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t, kt6ry z€bcupiecre
Sladynr micjrcu przgsrgpsnvrto:
Sleoczy.

i nr ngr{mianrikui otoku gtrpki oraz srebrnygalonna daszku
stopic6:

a).

c). inspeklora
policji.
15. Policjanci
prcwcncji:
a). pEfrolujqmjaslai wsie,prowsdzqtakzcdziatalnojikryminogenn4
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lj4 wslcr rnEsta,prowadz4t *rc dziqlalno$iprofilowanq
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a) Wldzial Kryminalny
b) Wydzialldenrldkao.ji
Sladow

i

c),.aboratorium,(rvmjrnalisil,czne
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D.j wymientonJ.o *ydzt&rdwpollcji zalmule stf wykrywAnrem
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BEZPTECZ,ENSTWO
W RUCHUDROC,OWIan
dziecko,kt6reukoiczylo:

' ""':l':T1:'n'oziuzYskac
b) l0 hr,

;l--oG-

Rowerpo\rinienbyi wyposazonyl
a) z przodu- \y iedno Swiltlo
lub i6hei selektywn
(wiatlood
b) z r y h - t l
we barw?czerwonejtw
ks4atcietOk4ra,
c) co najmniejdwaskutecznie
,
dzialaj4ce
hamulce,
Liczbarower6wpomszaiacych
sii w zorganizowaoej
kolumnienie mo2eprzekraczac
a) 15
b) 20
c) l0
Kieruj4oemu
roweremzabraniasie:
a) przewozeliadzieckado lat 7,
bt Jazdvpo wrdzielonympoboczupraw4srronqdrogi,
Cl Jazdypo jezdl|iobohinnegouczestoika
rucbu,
Wyprzedzanie
przedprzejgciem
jest:
dla pieszych
a) zawszezabronione,
b) jgaolope pa przejiciach,gdzie ruch jesr hirrowany
svsullllzacrq
St'ietlna.

c) zaT6ioFe. gdy ruchemkierujeosobado tegouprauniooa
6. Na przejeldziedla rowerzyst6w
kieruj4cy,owereft:
a, ma pterwszenstwo
przedjad4cympojazd€m,
b) nie moie wjecbs{ na d
IO
c) mozejechai obokinnegouczesnikiruchu
1

tzdem

Samodzielniepo drodzemo/e poruszacsig osobakierujqcir
ro,aetefi! L-rord
ulol"4ia I0lar inie posrada
kany
rowerowej,
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b) ukoriczyla
lE lar i rie posiada
ifld
upr{wniei do kierowAtr
1)
lat
I
posiada
nte
y*9n"ayt"
2adnych
uprawnieri
do kiero*ania-'
.., ",.
8 nJrnreneremenry
droB Jezdnia,chodriq drogadlapieszych,drogadla rou,erou

9 CorojestlezdnraTo czqsc
drogpo korejp"ri*"ii !i p-6Lrral
."
l0 ( o lo Jesr
chodnrkCz93c
drogipohorelporuvajqsiqpiesi
tl (J0rlu lal dzrecr
mogqsamodzielnle
chodzic
chodnika.nir
Samodzreln
e oo - .ar
12
dro!,owe.sygualizacja

Swietlnacz, poleceniau7d61vao6
::-l:rj-y:i-T,"lt:: .'naki
poleccniapolicjanrapolemsygnalizacja
(wierlna. znali
l?,]:Jill.
.Najprerw
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ilf#rrffir,,rr^^rr(
,.^"
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CzJ w Pollc€moina reklamowaaalkohol?
llko w okreslontchprzezUstawggodzinach
X
b) tak
'
c) me
2. Pr/-ebiegleczcnia os{}byuzalctnionei zaletf, pru.d€ wsrJstkim:
, A od Inej samej
b) od zm jomYch
l
c) od rodTinr
J. Z ktitregoroku obecnieobo$iqzujeUst{wao Policji?
l.

r

x

1ee0

b) 1997
c) 2001
l. Flagaczer*ona na kqpieliskuoznaczn:
i ){ c€Ikosiry zal(azkapieli
$ody \r-\nosjponitq l1 " C
i b) zakazkqticLj.gd] lempemtura
c) zakazkapieli.gd] fla kalieliskunic ma ralor."nika
5. Podczasnlci€czki do ld-suzabierffz ze sobqpss- w.6wczar:
puszczasz
.
so ruzctr'
\!
go
lrrwmasz
m smyczr
I' ir)
'c) obicodpo\r'iedzi
sqpoprawne
6. W iakin przcdzirleczasuistnicjcnaiwigkz€ zagroieiie poiarowelas6w?
a) od slyczniado c7€rw_ca
b) od paidziemifta do gnrdnia
rX
od kwietniado wrzsinia
7. Jak nazywasieKomendantGl6wnyPolicji?
n{r - .7 5 1rc1
- qeu ,q,n

f1- J--'ira''reYr
8.

Czl chlopct s lrieku do 15lat mogq lcinad daarva:
al- o irednrq mniejszejod lo cm
,.i
Jrf- o Srednicy nniejszej od 15 cnr
c) o Srednicl nDiejs2ejod 20 cm
9. Pra{dzi$e i€sl strictrdzenic:
j )ia( osob] $ \aieku do lal l8 nie mogq kupo\aaf alkohol i papieroso$
/ I b) dzieckonoze kupic alkohol $ sklepie.jezeli posiadaprz! sobiepisemn4prosbarod^co$ lLrtr
sprzedalYcazna jego rodzic6P
c) osoba uzale2niona (dlkoholik) to takr, co pije alkohol codziennie
10. Pr,.ejawem demordizacji nielettriego j€st:

a) picie alkoholu i palcrie papiemsow
@ s_lsrena$czneuch]lanie sie od obowi4zkuszkolnego
ja obie odpo$iedzi sq prawidlowe
11. Ki6ruj4ccmurowcremzabraniasip:
be/ lrz!mania.o najmn'ejjednej nariero$nic. ori/ nog na pealalach
X Jaldr
'sti
bl rxTd\oo zmreTchu
c) jazd,"-ionerem bez spn\nego sJgnahrd^xigkoscgo (t^\ d?f,\onka)

12. Ni€letniodpo\risdrjqza popelnienieczyn6wkanlnych:
i .a, do lar l7 nic ponoszazadnelodpowiedzialnoici
w sprawachnieletnich. po koicz€niu 13 roku
I'
X na podstawieUstawt o postQpowaniu
^cia
'c) odpo*iadaj4tylko po zatrzYmaniup.zez Policjp na gorqcymucrynku
lJ. ,,NicbicskaLinia" pomags:
,.a), rodzicom.kto4ch dziecipUedlkohol
, .q o.obo'n do.ssadc4j4cym p.zcmocr
L) o\obommajactm problcmtmaleri lne
l.{ Flagabiala na k4pieliskuozn&za:
jest ograniczona
a) zakazk4!ieli. tezeli
do 50 nr
"idocznoic
b)
zakaz
kEpieli
Nodr \\'\nosiponit i l.l ' C
tenpeftlura
.iezeli
_,,J
' !{z odpoliedzia i b nie sEprarvidlore.ponie$a2bralanagaoznacza k4pieldoz\rolona
15. Prz) oprdinianiu szambamoint zatruasie:
i ){' siarkowodorcm
// 'u) ucnt<rcnr
u,egta
c) dsrllenkiemriFgla
16. Krultoki ze$nptrznenrleit tamo|vra:

*

-llilsi--

l? C/to.rdsi:u.lki

p'^ t.p..,"
na nnr{mieiniku

i otoku czapki oraz lr€br.y galon na drszku cz:rpki to stopieir:

policji
>) aspiranosztabowego
b) nadkomisaPjDoIcti
c) I'spekrorJ
trDrrctr
18.W jakiej odlegloSci
od lasupozamieiscamiwyzmczonlmi do tegocelu msina apal:r6 ogoisko?

,,, b{ rm m
'i 6l sitn'
c)30m
l9 Policiantlr|oi! uztra6 broni palnejslurborvcj:
aerolcnit
I ir) /.rss7ekiedl chce$ sildaclachpoercdnicgo
zgo&'ie
pra\rem.
prz\padkach
\r1ra7rrc
z
$
okreslon{ch
\| Uslarreo Poiictr
,/ L.tt
!lko
.) L\lko$ pr.7_a?adliach
n_Traznre
okreilon\chlr (odeksreKarn\rn.na \\_,ra.: e /]d.rlxc
Korner&nraGlowncgoPolicji
2()Czr-nrrkotrki majq wplyw D{ zrkat€oia HrV?
, Lll nie rie rnajq$pl\.!ru
,'
b) l.li. rle nlko $pro$atuouedrog4naruszenia
cr4Jloicr&anek
I X za,\\anic NsTlslkichrod,ajownarkotlko\!stano$lry'7lto\LneTacho\ranrc
2l Wski wlasciN4hiernrchit stmktury organizac$nejPolicji
. a) KCP KPP KWP KP
b) KPP-KW?,KGP KP
./
'

'

.|.y' rp

KPP KwP- KGP

22 W irki sposdbpolicjanrwlci4gn konsckwcncjcza ujiwnionc wykroczenie?
/ a) laklada nundat kam_ra$izo$ary lub kieruje sprawedo SqduKamego
/ -}J\ eouc?a,nakladamandalkarn\ kred]'towa$ b4dt golo$kowy lub kieruje spmNedo Sadu
I -c)
obieodpoliedzisqprasidlo{c
2J. Pot,rr! gftpr r\ to:
,, a) pozaryciecz,vpalnych
' J A po7-ro cial.stalychFochodzeniaorganrcznego
c) poTrn gazo$pan\cr
21 I HC. akt\$n.l konponenrkonopiind)iskich:
laD bardT.o
diugrcas
; r$ CronEdzisia\r komo.kachmozgui pozostaje
/ / b) n'c gromadzisiFwcale $ org:rni^ne
cl subslancJa
la nie lezdlixjedltrgow organizrnic.icsl
r nicSobardzos^bko $\dalana

- DZIEKUJEN,n'

Liczbapoprawnych
Liczbauzyskanych
pk

