
1.Jakie zadania spełnia profilaktyka w Policji? 

a) Zapobiega przestępstwom 

b) Analizuje skutki przestępstwa 

c) Polega na ściganiu sprawców przestępstw 

 

2.Czy policjant ma prawo Cię wylegitymować? 

a) tak, każdym miejscu i w każdych uzasadnionych okolicznościach 

b) nie, nie ma takiego prawa 

c) tak, ale tylko w obecności rodzica 

 

3.Pomagać rodzicom w gospodarstwie dziecko może: 

a) Grabić siano 

b) Wykonywać wykopy ziemne 

c) Naprawiać dach 

 

4.Omdleniem nazywamy 

a) Nagłą, krótkotrwałą utratę przytomności wywołana niedostatecznym 

dotlenieniem mózgu 

b) Przewlekłe zaburzenia mózgu o różnych przyczynach 

c) Zaburzenia mózgu przebiegające w postaci nawracających napadów 

drgawkowych 

5.Gdzie może zwrócić się o pomoc osoba, której członek nadużywa alkoholu? 

a) Komisji ds. pomocy osobom uzależnionym 

b) Gminnej lub Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

c) Komisji ds. zwalczania alkoholizmu 

6.Czy alkohol zmniejsza sprawność? 

a) Tak, umysłową 

b) Tak, fizyczną 

c) Tak, umysłową i fizyczną 

7.Z którego roku obecnie obowiązuje „Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi” 

a) 1982 r 

b) 1999 r 

c) 2000 r 

8.Jaki rodzaj ruchu drogowego obowiązuje w Polsce? 

a) Prawostronny 

b) Lewostronny 

c) W zależności od kategorii drogi kierowca może korzystać z prawostronnego  i 

lewostronnego ruchu drogowego 

10.Kto to jest dzielnicowy? 

a) To policjant pionu ruchu drogowego pracujący w wyznaczonym rejonie miasta 

lub gminy dbający o bezpieczeństwo na drodze w tym rejonie 

b) To policjant pionu prewencji pracujący w wyznaczonym rejonie miasta lub 

gminy dbający o bezpieczeństwo mieszkańców, udzielający im pomocy itp. 

c) To policjant pionu kryminalnego ścigający przestępców w wyznaczonej 

dzielnicy miasta 

11.Jaki objaw stwierdza się podczas złamania nogi? 

a) Swędzenie i opuchnięcie nogi 

b) Bóle przy próbie poruszania 

c) Pieczenie i swędzenie 



12.Który z niżej wymienionych wydziałów zajmuje się wykrywaniem sprawców 

przestępstw? 

a) Wydział Prewencji 

b) Wydział Informatyki 

c) Wydział Kryminalny 

13.Kto może kierować motorowerem? 

a) Osoba, która ukończyła 13 rok życia 

b) Osoba, która posiada kartę rowerową 

c) Obie odpowiedzi są nieprawidłowe 

14.Kiedy obchodzone jest „Święto Policji”? 

a) 24 maja 

b) 15 czerwca 

c) 24 lipca 

15.Zauważasz pożar lasu. Jak się zachowasz? 

a. Szybko oddalasz się 

b. Powiadamiasz osobę dorosłą (np. sołtysa, straż pożarną, Policję.) 

c. Próbujesz sam gasić pożar 

16.Jaki rodzaj narkotyków zaliczany jest do bezpiecznych? 

a. Syntetyczne 

b. Naturalne 

c. Nie ma bezpiecznych narkotyków 

17.Czyj to stopień: dwie belki i jedna gwiazdka na naramienniku? 

a. Komisarza policji 

b. Podinspektora policji 

c. Starszego aspiranta policji 

18.Czego nie wolno robić na szkolnym biwaku? 

a. Niszczyć roślinności 

b. Płoszyć zwierzyny, hałasować 

c. Obie odpowiedzi są poprawne 

17.Gdy na skrzyżowaniu ruchem kieruje policjant i jego sygnały mają inne znaczenie niż 

sygnały świetlne, należy: 

a. Stosować się do sygnałów świetlnych 

b. Stosować się do sygnałów świetlnych i innych znaków drogowych 

znajdujących się na skrzyżowaniu 

c. Stosować się do wskazań i sygnałów podawanych przez policjanta kierującego 

ruchem 

18.Jeżeli rodzice przechowują kosztowności w domu, np. biżuterię, pieniądze, itp., to 

a. Możemy je pokazać jedynie dobrym kolegom 

b. Możemy bawić się nimi razem z przyjaciółmi 

c. Nikomu nie pokazujemy i nie mówimy o 

przechowywanych kosztownościach 

19.Rower powinien być wyposażony z tyłu 

a. W jedno światło barwy białej 

b. W jedno światło barwy żółtej lub białej – 

migające 

c. W jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt 

oraz w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej 

20.Nieletni odpowiadają za popełnienie czynów karalnych 

d. Do lat 17 nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 



e. Na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich, po ukończeniu 13 

roku życia 

f. Odpowiadają tylko po zatrzymaniu przez Policję na gorącym uczynku 

21.„Niebieska linia’ pomaga: 

a. Rodzicom, których dzieci piją alkohol 

b. Osobom doświadczającym przemocy 

c. Osobom mającym problemy materialne 

22.Flaga biała na kąpielisku oznacza: 

a. Zakaz kąpieli, jażeli widoczność jest ograniczona do 50 m 

b. Zakaz kapieli, jeżeli temperatura wody wynosi poniżej 14
o
C 

c. Odpowiedzi a i b są nieprawidłowe, ponieważ biała flaga oznacza – 

kąpiel dozwolona 

23.Przy opróżnianiu szamba można zatruć się: 

a. Siarkowodorem 

b. Tlenkiem węgla 

c. Dwutlenkiem węgla 

24.Krwotoki zewnętrzne należy tamować: 

a. Opaska uciskowa 

b. Opatrunkiem uciskowym 

c. Plastrem/przylepcem 

25.Cztery gwiazdki na naramienniku i otoki czapki oraz srebrny galon na daszku to 

stopień: 

a. Aspiranta sztabowego policji 

b. Nadkomisarza policji 

c. Inspektora policji 

26. W jakiej odległości od lasu poza miejscami wyznaczonymi do tego celu można 

zapalać ognisko? 

a. 100 m 

b. 50 m 

c. 30 m 

27.Policjant może używać broni palnej służbowej 

a. Zawsze, kiedy chce w sytuacjach 

bezpośredniego zagrożenia 

b. Tylko zgodnie z prawem, w 

przypadkach wyraźnie 

określonych w Ustawie o Policji 

c. Tylko w przypadkach wyraźnie 

określonych w kodeksie karnym, 

na wyraźne żądanie Komendanta 

Głównego Policji 

28.Czy narkotyki mają wpływ na zakażenia HIV? 

g. Nie, nie mają wpływu 

h. Tak, ale tylko wprowadzone drogą naruszenia ciągłości tkanek 

i. Zażywanie wszystkich rodzajów narkotyków stanowi ryzykowne zachowanie 

 

 

Cz2: 

 

 

1. Wskaż właściwą hierarchię struktury organizacji policji 



a. KGP – KPP – KWP – KP 

b. KPP – KWP – KGP – KP 

c.  KP – KPP – KWP -  KGP 

2. W jaki sposób policjant wyciąga konsekwencje za ujawnione wykroczenie? 

a. Nakłada mandat karny awizowany lub kieruje sprawę do Sądu Karnego 

b. Poucza, nakłada mandat karny kredytowany bądź gotówkowy lub kieruje 

sprawę do Sądu 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

3. Pożary grupy A to: 

a. Pożary cieczy palnych 

b. Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego 

c. Pożary gazów palnych 

4. THC – aktywny komponent konopii indyjskich: 

a. Gromadzi się w komórkach mózgu i pozostaje tam bardzo długi czas 

b. Nie gromadzi się wcale w organizmie 

c. Substancja ta nie leżakuje długo w organizmie, jest z niego bardzo szybko 

wydalana 

5. Czy w Polsce można reklamować alkohol? 

a. Tylko w ustalonych przez Ustawę godzinach 

b. Tak 

c. nie 

6. Przebieg leczenia osoby uzależnionej zależy przede wszystkim; 

a. Od niej samej 

b. Od znajomych 

c. Od rodziny 

7. Z którego roku obecnie obowiązuje Ustawa o Policji? 

a. 1990 

b. 1997 

c. 2001 

8. Flaga czerwona na kąpielisku oznacza: 

a. Całkowity zakaz kąpieli 

b. Zakaz kąpieli, gdy temperatura wody wynosi poniżej 14
o
C 

c. Zakaz kąpieli, gdy na kąpielisku nie ma ratownika 

9. Podczas wycieczki do lasu zabierasz ze sobą psa – wówczas: 

a. Puszczasz go luzem 

b. Trzymasz go na smyczy 

c. Obie odpowiedzi są poprawne 

10. W jaki przedziale czasu istnieje największe zagrożenie pożarowe lasów? 

a. Od stycznia do czerwca 

b. Od października do grudnia 

c. Od kwietnia do września 

11. Czy chłopcy w wieku do 15 lat mogą ścinać drzewa: 

a. O średnicy mniejszej od 10 cm 

b. O średnicy mniejszej od 15 cm 

c. O średnicy mniejszej od 20 cm 

12. Prawdziwe jest stwierdzenie: 

a. Osoby w wieku do lat 18 nie mogą kupować alkoholu i papierosów 

b. Dziecko może kupić alkohol w sklepie, jeżeli posiada przy sobie pisemną 

prośbę rodziców lub sprzedawca zna jego rodziców 

c. Osoba uzależniona (alkoholik) to taka, co pije alkohol codziennie 



13. Przejawem demoralizacji nieletniego jest: 

a. Picie alkoholu i palenie papierosów 

b. Systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

14. Kierującemu rowerem zabrania się: 

a. Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na 

pedałach 

b. Jazdy po zmierzchu 

c. Jazdy rowerem bez sprawnego sygnału dźwiękowego (tzw. dzwonka) 

15. Które ze słów kojarzy ci się z wandalizmem? 

a. Zazdrość, pomoc, bezradność, zniszczenie 

b. Odwaga, piękno, zawiść 

c. Bezwzględność, głupota, zgrywa 

16. Przy wystrzale fajerwerków: 

a. Można zapalać fajerwerki zapalniczką 

b. Można upuścić zapalony fajerwerk i odbiec 

c. Należy włożyć strzały do butelki wypełnionej częściowo piaskiem 

17. Picie alkoholu nie sprzyja: 

a. Naruszeniom prawa 

b. Zaburzeniom kontaktów uczuciowych i międzyludzkich 

c. Poprawie kondycji fizycznej 

18. Posiadanie narkotyków jest: 

a. Dozwolone 

b. Zakazane 

c. Dozwolone w małych ilościach – na własny użytek 

19. Wskaż słowa, które kojarzą ci się z tolerancją: 

a. Zadufany 

b. Wyrozumiały 

c. bezwzględny 

20. Przejeżdżanie/przechodzenie obok nieporuszającego się pojazdu i uczestnika ruchu 

lub przeszkody to: 

a. Omijanie 

b. Wyprzedzanie 

c. wymijanie 

21. Policjant będący w służbie musi mieć przy sobie legitymację służbową: 

a. Zawsze 

b. Nie musi posiadać, gdy jest umundurowany 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

22. Co może być przyczyną kradzieży? 

a. Chęć posiadania środków materialnych 

b. Namowy kolegów, chęć zaimponowania innym 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

23. Jakie są granice tolerancje? 

a. Szanować odmienne od własnych przekonania, upodobania, zwyczaje i 

wybryki 

b. Umieć zaprotestować w pewnych sytuacjach i mieć własne zdanie 

c. Kierować się tzw. Pierwszym wrażeniem i liczyć się z oceną innych 

24. Jakiego stopnia nie wyróżnia się w korpusie podoficerów? 

a. Sierżant 

b. Młodszy sierżant 



c. Sierżant sztabowy 

25. Jeżeli masz kolegę/koleżankę, która ma kontakt z narkotykami, powinieneś: 

a. Zerwać wszelkie kontakty 

b. Starać się pomóc tylko we własnym zakresie, aby nie nagłaśniać sprawy 

c. Zorganizować pomoc specjalistyczną 

26. Hazardzista przejawia swoje uzależnienie poprzez: 

a. Chęć wygrania, osiągnięcia najlepszego wyniku, codzienna potrzeba powrotu 

do salonu gier, kontrola nad grą 

b. Zaciąganie długów pieniężnych na grę, kradzieże, utrata kontroli nad upływem 

czasu 

c. Kolegowanie się z osobami grającymi, udzielanie pożyczek pieniężnych, chęć 

uzyskania coraz lepszego wyniku 

27. Przemoc to: 

a. Cykl działań, następujących po sobie i pogłębiających się 

b. Naruszanie praw i dóbr innej osoby 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

28. Dokuczanie innej osobie jest: 

a. Jednym z przykładów przemocy 

b. Przykład żartu 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

29. Jeżeli rower nie jest wyposażony w oświetlenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

to w okresie od zmierzchu do świtu kierowanie rowerem: 

a. Jest dozwolone z zachowaniem szczególnej ostrożności 

b. Jest dozwolone po poboczu 

c. Jest zabronione 

30. Wyjeżdżając rowerem z posesji kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa: 

a. Tylko pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony 

b. Tylko pieszym przechodzącym z prawej strony 

c. Pojazdom jadącym tą drogą 

31. Przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych na drugą stronę jezdni należy: 

a. Rozejrzeć się w lewo, prawo, lewo i upewniając się, że pojazd jest dość 

daleko, zachowując ostrożność przejść na drugą stronę 

b. Nie zwracając zbytniej uwagi, przejść na drugą stronę jezdni, gdyż przejście 

dla pieszych daje pierwszeństwo pieszemu przed jadącym pojazdem 

c. Zachować szczególną ostrożność a następnie przebiec 

32. Przemoc w rodzinie jest: 

a. Przestępstwem, pomimo, że dotyczy osób najbliższych 

b. Nie jest przestępstwem, gdyż nikt nie ma prawa wtrącać się w sprawy rodziny 

c. Sprawą naturalną, gdyż osoba bita zwykle zasługuje na to 

33. Przemoc w rodzinie to problem: 

a. Marginesu społecznego 

b. Wszystkich grup społecznych 

c. Obie odpowiedzi są nieprawidłowe 

34. Gdybyś na ulicy znalazł przedmiot wyglądający np. jak pocisk czy niewypał, to 

należałoby: 

a. Zapakować sterylnie i zanieść do najbliższej jednostki Policji 

b. Uprzedzić innych przechodniów o niebezpieczeństwie 

c. Poprosić kogoś dorosłego o zajęcie się tym problemem 

35. Jeżeli zostajesz sam w domu a ktoś dzwoni bądź chce wejść do mieszkania, należy: 

a. Poinformować o nieobecności rodziców 



b. Poprosić by dana osoba przyszła lub zatelefonowała później 

c. Wpuścić obcego po upewnieniu się, że jest to np. listonosz 

36. Picie alkoholu może być powodem: 

a. Przestępstwa lub wykroczenia, patologii, alkoholizmu 

b. Demoralizacji, prostytucji, wypadków drogowych 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

37. Sięgnąć po narkotyki może dziecko, które: 

a. Umie myśleć samodzielnie, nie ulega wpływom otoczenia 

b. Ma jasno sprecyzowane stanowisko, dotyczące szkodliwości zażywania 

substancji narkotycznych 

c. Chce dopasować się do kolegów, należeć do grupy 

38. Wobec nieletnich sąd rodzinny może: 

a. Zobowiązać do określonego postępowania, do wykonywania określonych prac 

lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, ustalić nadzór odpowiedzialny 

rodziców lub opiekuna 

b. Zastosować nadzór kuratora, ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej, 

skierować do ośrodka kuratorskiego, określić wysokość grzywny 

c. Obie odpowiedzi są prawidłowe 

39. W sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje 

odpowiednio przepisy, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą o postępowaniu w sprawach 

nieletnich: 

a. Kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń 

b. Kodeks karny, kartotekę wykroczeń 

c. Kodeks skarbowy, ustawa o wykroczeniach, kodeks postępowania karnego 

40. Jeżeli obca osoba zaprasza cię do domu: 

a. Przyjmujesz zaproszenie bo masz odebrać dokumenty rodziców 

b. Idziesz z nieznajomym, bo ma zbiór monet, które i ty kolekcjonujesz 

c. Obie odpowiedzi sa błędne 

41. Jeżeli obca osoba prosi cię o dostarczenie torby w wyznaczone miejsce: 

a. Bierzesz pakunek i zanosisz na policję 

b. Przyjmujesz pakunek i zanosisz w wyznaczone miejsce 

c. Odmawiasz osobie pomocy w takiej sytuacji 

42. Jakie stopnie wyróżnia się w korpusie aspirantów policji? 

a) Aspirant młodszy, aspirant starszy, aspirant sztabowy, starszy aspirant sztabowy 

b) Aspirant, starszy aspirant, poda spirant, aspirant sztabowy 

c) Młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy 

43. Działania mające na celu zapobieganie przestępczości to: 

a) Profilaktyka kryminogenna 

b) Prewencja kryminalna 

c) Technika kryminalistyczna 

44. Jakie stopnie wyróżnia się w korpusie oficerów Policji? 

a) Posterunkowy, sierżant,  aspirant, komisarz, inspektor 

b) Podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, młodszy inspektor, inspektor, 

nadinspektor, inspektor generalny 



c) Podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, inspektor, nadinspektor,, 

inspektor generalny 

45. Kiedy policja obchodzi swoje swięto 

a) 24 listopada 

b) 15 czerwca 

c) 24 lipca 

46. Do jakich celów policja wykorzystuje psy służbowe? 

a) Do patrolowania terenu, akwenów wodnych, pościgów za sprawą przestępstwa, 

identyfikacji osmologicznej 

b) Do tropienia sprawców przestępstw po ich śladach, identyfikacji sprawców na 

podstawie zapachów, przywracania ładu i porządku publicznego 

c) Do pościgów w terenie i na akwenach wodnych, przenoszenia dokumentacji 

służbowej, tropienia przestępców w oparciu o ich rysopis 

47. Jedna krokiewka na naramiennikach i otoku czapki to stopień: 

a) posterunkowego policji 

b) sierżanta policji 

c) inspektora policji 

48. Dystynkcje w postaci 3 gwiazdek na naramiennikach i otoku czapki oraz 1 srebrny 

galon na daszku czapki nosi policjant w stopniu: 

a) Aspiranta sztabowego policji 

b) Komisarza policji 

c) Inspektora policji 

49. Czyj to stopień: dwie belki i jedna gwiazdka na naramienniku? 

a) Komisarza policji 

b) Podinspektora policji 

c) Starszego aspiranta policji 

50. Policjant, który zabezpiecza ślady na miejscu przestępstwa to: 

a) Oficer śledczy 

b) Technik kryminalistyki 

c) Inspektor kryminalny 

51. Cztery gwiazdki na naramienniku i otoku czapki oraz srebrny galon na daszku czapki 

to stopień: 

a) Aspiranta sztabowego policji 

b) Nadkomisarza policji 

c) Inspektora policji 

52. Policjanci prewencji: 

a) Patrolują miasta i wsie, prowadzą także działalność kryminogenną 

b) Patrolują tereny zamieszkałe przez ludność, prowadzą także działalność 

profilaktyczną 

c) Patrolują wsie i miasta, prowadzą także działalność profilowaną 

53. Który, z niżej wymienionych wydziałów policji zajmuje się wykrywaniem sprawców 

przestępstw? 

a) Wydział prewencji 

b) Wydział kryminalny 

c) Wydział Logistyki Kryminologicznej 

54. Jaka komórka organizacyjna znajdująca się w strukturach Policji zajmuje się 

rozpoznawaniem i identyfikacją śladów: 

a) Wydział kryminalny 

b) Wydział Identyfikacji Śladów 



c) Laboratorium Kryminalistyczne 

55. Dziecko do 14 roku życia może podnosić ciężar: 

a) 5 kg 

b) 10 kg 

c) 15 kg 

56. Tożsamość osoby można ustalić na podstawie: 

a) Legitymacji szkolnej 

b) Biletu miesięcznego, jeśli jest ze zdjęciem osoby 

c) Świadectwa szkolnego 

57. Zostawiając ubranie w szatni należy: 

a) Wcześniej zaznaczyć jakiś charakterystyczny sposób pozostawione przedmioty 

b) Unikać pozostawienia w kurtce przedmiotów wartościowych 

c) Zapamiętać miejsce w którym zostawiłeś ubranie 

58. Jak należy się zachować w razie ataku agresywnego psa? 

a) Podrzucić psu swoją kanapkę i starać się szybko oddalić w bezpieczne miejsce 

b) Przyjąć pozycję żółwia, nie ruszać się i osłonić głowę rękami 

c) Uciekać, a dlatego że jesteś najlepszym biegaczem w szkole na pewno uda ci się 

uciec 

59. Przy oparzeniach gorącym płynem miejsce oparzone 

a) Smarujemy białkiem jaja kurzego 

b) Polewamy wodą utlenioną 

c) Polewamy zimną wodą przez około 20 min.  

60. Działania mające na celu zapobieganie przestępczości to: 

a) Profilaktyka kryminogenna 

b) Prewencja kryminalna 

c) Technika kryminalistyczna 

61. Gdzie możemy znaleźć spis przestępstw? 

a) w Kodeksie Karnym 

b) w Rejestrze przestępstw 

c) w Kartotece przestępstw 

62. Gdy w pobliżu nie ma przejścia dla pieszych, na drugą stronę przechodzimy: 

a) Gdy nie nadjeżdża żaden pojazd i kierujemy się prostopadle do osi drogi 

b) Gdy w pobliżu nie ma zakrętów, wzniesień terenu ograniczających widoczność 

terenu 

c) Obie odpowiedzi są prawidłowe 

63. Jazda rowerem po jezdni bez karty rowerowej jest: 

a) Niedopuszczalna bez żadnych wyjątków 

b) Dopuszczalna pod warunkiem ukończenia 17 roku życia 

c) Dopuszczalna pod warunkiem ukończenia 18 roku życia 

64. Którą stroną jezdni w porze nocnej może jechać rowerzysta bez oświetlenia? 

a) Może jechać tylko lewą stroną jezdni i będzie traktowany wtedy jako pierwszy 

b) Nieoświetlony rower można prowadzić lewym poboczem – iść tak jak pieszy 

c) Obie odpowiedzi są poprawne 

65. Bierne palenie papierosów oznacza: 

a) Palenie na świeżym powietrzu 

b) Palenie jednego papierosa dziennie w miejscach do tego wyznaczonych 

c) Przebywanie w pomieszczeniu, w którym są palone papierosy 

66. Jak nazywa się urządzenie mierzące prędkość pojazdu? 

a) Prędkościomierz 

b) Namierzacz 



c) Szybkościomierz 

67. Jakie zadanie spełnia profilaktyka w Policji? 

a) Zapobiega przestępcom 

b) Analizuje skutki przestępstwa 

c) Polega na ściganiu sprawców przestępstw 

68. Czy policjant ma prawo Cię wylegitymować? 

a) Tak, w każdym miejscu i o każdej porze 

b) Nie, nie ma takiego prawa 

c) Tak, ale tylko w obecności rodzica 

69. Pomagając rodzicom w gospodarstwie dziecko może 

a) Wykonywać wykopy ziemne 

b) Naprawiać dach 

c) Grabić siano 

 


