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1. Egzamin sprawdza opanowanie podstawowych czynności manualnych w posługiwaniu się pistoletem pod kątem zastosowań taktycznych w 
taktyce czarnej. 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie CERTYFIKACJI PODSTAWOWEJ. 
3. Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej 2 osób - Egzaminatora mierzącego czas oraz potwierdzającego trafienia i jego pomocnika 

zapisującego wyniki. 
4. Egzaminowanemu należy umożliwić przystrzelenie lub sprawdzenie przystrzelenia pistoletu i karabinka przed egzaminem. 
5. Przeprowadzający egzamin może w każdej chwili przerwać egzamin jeżeli zdający narusza zasady bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do 

egzaminu prowadzący może przeprowadzić sprawdzian opanowania materii egzaminacyjnej bez użycia amunicji (na sucho). Po sprawdzeniu 
na sucho zdający powinien mieć zapewnioną odpowiednią przerwę na regenerację sił. 

6. Naruszenie zasad bezpieczeństwa skutkuje nie zaliczeniem normy. Naruszeniem bezpieczeństwa jest każde stworzenie sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznej dla egzaminowanego lub osób trzecich. 

7. Kursant nie może zmieniać oporządzenia oraz rozmieszczenia magazynków pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami. Dotyczy to również 
kierunku ułożenia magazynków. 

8. Egzamin zdaje się w następującym wyposażeniu: 
1)  mundur w maskowaniu pantera 
2)  hełm kewlarowy 
3)  buty typu wojskowego 
4)  ochronniki słuchu 
5)  ochronniki wzroku (gogle lub okulary) 
6)  kabura pistoletowa 
7)  zawieszenie taktyczne do broni długiej (jednopunktowe lub 1/2 punktowe)  
8)  rękawiczki taktyczne 
9)  torba z maską pgaz 
10) pas taktyczny 
11) kamizelka balistyczna (Wkłady balistyczne min. klasa III) 
12) worek zrzutowy 
13) 6 szt. magazynków do broni długiej (w tym 5 szt. w ładownicach) 
14) 2 szt. magazynków pistoletowych (w tym jeden w ładownicy) 

9. Wskazane są następujące modyfikacje kbk służącego do przeprowadzenia egzaminu: półeczka na palec na bezpieczniku, gumowa stopka 
kolby lub kolba z kbk BERYL. 

10. Egzamin zdawany jest przy użyciu przyrządów celowniczych mechanicznych, kolimatorowych lub holograficznych – według wyboru 
zdającego ( o ile takowe posiada). 

11. Przeprowadzenie egzaminu wymaga 33 szt. 9x19 mm PARA i 3 szt. 7,62x39 mm. (raczej rozpisałbym to na 33 szt. pistolet i 3szt. karabinek – 
mogą mieć różne rodzaje karabinków z rodziny AK i różne pistolety) 

12. Egzamin składa się z 11 konkurencji – szczegółowe warunki w tabeli poniżej. 
13. Czas wykonania konkurencji mierzy się timerem strzeleckim od momentu sygnału dźwiękowego do oddania ostatniego strzału.  
14. Do zdania certyfikacji wymaga się zaliczenia wszystkich norm. 
15. Poprawiać można nie więcej niż 3 konkurencje, poprawka jest w tym samym dniu. 

 



 
 

LP ZAGADNIENIE TARCZA 
ODLEGŁ

OŚĆ 
POSTAWA STARTOWA WYKONANIE (ILOŚĆ AMUNICJI) ZALICZENIE / NIEZALICZENIE 

1 
Strzelanie na 
celność i 
skupienie 

NTP 23P 
(żołnierz 

popiersie) 
15 m 

Pistolet w kaburze, 
rozładowany, magazynek 
podpięty załadowany (5), 
karabinek na piersi lub na 
nodze 

Na sygnał instruktora wyjmuje pistolet z 
kabury, przeładowuje i oddaje strzały 
do tarczy (5) 

NIE ZALICZENIE: 

 przekroczenie czasu 5 min 

 uzyskanie mniej niż 40 pkt. 

2 
Przejście 
karabin-pistolet 

TS 9 (biały 
francuz) 

10 m 

Pistolet w kaburze 
załadowany (2), karabinek 
załadowany (3) 
zabezpieczony w pozycji 
hi-ready 

Na sygnał instruktora odbezpiecza 
karabinek i strzela do tarczy do 
skończenia amunicji, po skończeniu 
amunicji w karabinku zabezpiecza 
karabinek, wyjmuje pistolet z kabury 
strzela do wyczerpania amunicji do 
tarczy (5) 

NIE ZALICZENIE: 

 przekroczenie czasu 6,50 s. 

 mniej niż 5 przestrzelin w tarczy 

 nie wystrzelenie całości amunicji w karabinku 
lub nie oddanie „pustego” strzału 

 nie zabezpieczenie karabinka przed 
odłożeniem 

3 
szybka wymiana 
magazynka w 
pistolecie 

TS 9 (biały 
francuz) 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, wycelowany w 
tarczę, podpięty losowo 
jeden z dwóch 
magazynków (2 i 3), drugi 
w ładownicy, karabinek na 
piersi lub na nodze 

Na sygnał instruktora strzela do tarczy 
do wyczerpania amunicji, następnie 
wymienia magazynek i strzela do 
wyczerpania amunicji 

NIE ZALICZENIE: 

 przekroczenie czasu 6 s. 

 mniej niż 5 przestrzelin w tarczy 

 nie wystrzelenie całości amunicji lub nie 
oddanie „pustego” strzału 

 w czasie wymiany skierowanie lufy pistoletu 
poza bezpieczny kąt 

 

4 
usuwanie zacięć 
- niewypał 

TS 9 (biały 
francuz) 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, wycelowany w 
tarczę, w komorze zbijak, w 
magazynku nabój (1) 

Na sygnał instruktora strzela do tarczy 
do wyczerpania amunicji, usuwając 
zacięcie 

NIE ZALICZENIE: 

 przekroczenie czasu 2,2 s. 

 mniej niż 1 przestrzelina w tarczy 

 nie wystrzelenie całości amunicji lub nie 
oddanie „pustego” strzału 

 w czasie usuwania dysfunkcji broni 
skierowanie lufy pistoletu poza bezpieczny kąt 

5 
usuwanie zacięć 
- fajka 

TS 9 (biały 
francuz) 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, wycelowany w 
tarczę, w komorze i w 
magazynku nabój (2), 
zbijak blokuje zamek 

Na sygnał instruktora strzela do tarczy 
do wyczerpania amunicji, usuwając 
zacięcie 

NIE ZALICZENIE: 

 przekroczenie czasu 2,2 s. 

 mniej niż 2 przestrzeliny w tarczy 

 nie wystrzelenie całości amunicji lub nie 
oddanie „pustego” strzału 

 w czasie usuwania dysfunkcji broni 
skierowanie lufy pistoletu poza bezpieczny kąt 

6 
usuwanie zacięć 
– podwójne 
ładowanie 

TS 9 (biały 
francuz) 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, wycelowany w 
tarczę, w komorze 
„niedoładowany” zbijak, w 
magazynku naboje (2) 

Na sygnał instruktora strzela do tarczy 
do wyczerpania amunicji, usuwając 
zacięcie 

NIE ZALICZENIE: 

 przekroczenie czasu 10 s. 

 mniej niż 2 przestrzeliny w tarczy 

 nie wystrzelenie całości amunicji lub nie 
oddanie „pustego” strzału 



 
 

 w czasie usuwania dysfunkcji broni 
skierowanie lufy pistoletu poza bezpieczny kąt 

 nie wykonanie procedury dobicia magazynka i 
przeładowania przed procedurą usuwania 
podwójnego ładowania 

7 
praca na 
zasłonie z 
pistoletem 

2 x TS 9 
(biały 

francuz) – 
środki tarcz 
oddalone o 

2,5 m 

10 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, w pozycji do 
przemieszczania się, w 
magazynku naboje (4), stoi 
po środku zasłony 

Na sygnał instruktora wychyla się na 
przemian z lewej i prawej strony 
zasłony i strzela do tarczy do 
wyczerpania amunicji po jednym strzale 
za każdym wychyleniem, w sumie 
oddaje z prawej strony jeden strzał 
klęcząc i jeden stojąc oraz z lewej 
strony jeden strzał klęcząc i jeden 
stojąc 

NIE ZALICZENIE: 

 przekroczenie czasu 30 s. 

 mniej niż 2 przestrzeliny w każdej z tarcz 

 nadmierne wychylenie (przekroczenie 
narysowanej linii, wychylenie łokcia poza obrys 
ciała) 

 w klęku wyjście niewłaściwym kolanem 

 nadmierne wychylenie pistoletu poza zasłonę 
(więcej niż około 2 cm) 

 przestrzelenie zasłony 

 niewłaściwy schemat pracy (właściwy to po 
każdym strzale wychylenie z przeciwnej 
strony) 

8 
Krojenie z 
pistoletem – z 
lewej do prawej 

3 x TS 9 
(biały 

francuz) – 
ustawione 
pod kątem 

45, 90 i 135 
do wejścia 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, , w magazynku 
naboje (3), stoi za zasłoną 
tak aby nie widział tarcz w 
pomieszczeniu, szerokość 
otworu drzwiowego 1m  

Na sygnał instruktora podchodzi do 
„otworu drzwiowego” i wykonuje 
krojenie  

NIE ZALICZENIE: 

 mniej niż 1 przestrzelina w każdej z tarcz 

 nadmierne wychylenie (przekroczenie 
narysowanych linii dla oddania strzału, 
wychylenie łokcia poza obrys ciała) 

 włożenie pistoletu poza zasłonę do środka 
pomieszczenia 

 zatrzymanie się w trakcie krojenia lub 
strzelania 

9 
Krojenie z 
pistoletem – z 
prawej do lewej 

3 x TS 9 
(biały 

francuz) – 
ustawione 
pod kątem 

45, 90 i 135 
do wejścia 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, , w magazynku 
naboje (3), stoi za zasłoną 
tak aby nie widział tarcz w 
pomieszczeniu, szerokość 
otworu drzwiowego 1m  

Na sygnał instruktora podchodzi do 
„otworu drzwiowego” i wykonuje 
krojenie  

NIE ZALICZENIE: 

 mniej niż 1 przestrzelina w każdej z tarcz 

 nadmierne wychylenie (przekroczenie 
narysowanych linii dla oddania strzału, 
wychylenie łokcia poza obrys ciała) 

 włożenie pistoletu poza zasłonę do środka 
pomieszczenia 



 
 

 zatrzymanie się w trakcie krojenia lub 
strzelania 

10 

Krojenie z 
pistoletem – 
wejście na hak – 
z lewej do 
prawej 

3 x TS 9 
(biały 

francuz) – 
ustawione 
pod kątem 

45, 90 i 135 
do wejścia 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, , w magazynku 
naboje (3), stoi za zasłoną 
tak aby nie widział tarcz w 
pomieszczeniu, szerokość 
otworu drzwiowego 1m  

Na sygnał instruktora podchodzi do 
„otworu drzwiowego” i wykonuje 
procedurę wejścia na hak  

NIE ZALICZENIE: 

 mniej niż 1 przestrzelina w każdej z tarcz 

 nadmierne wychylenie (przekroczenie 
narysowanych linii dla oddania strzału, 
wychylenie łokcia poza obrys ciała) 

 za wczesne włożenie pistoletu poza zasłonę 
do środka pomieszczenia 

 

11 

Krojenie z 
pistoletem – 
wejście na hak – 
z lewej do 
prawej 

3 x TS 9 
(biały 

francuz) – 
ustawione 
pod kątem 

45, 90 i 135 
do wejścia 

5 m 

Pistolet załadowany wyjęty 
z kabury, , w magazynku 
naboje (3), stoi za zasłoną 
tak aby nie widział tarcz w 
pomieszczeniu, szerokość 
otworu drzwiowego 1m  

Na sygnał instruktora podchodzi do 
„otworu drzwiowego” i wykonuje 
procedurę wejścia na hak  

NIE ZALICZENIE: 

 mniej niż 1 przestrzelina w każdej z tarcz 

 nadmierne wychylenie (przekroczenie 
narysowanych linii dla oddania strzału, 
wychylenie łokcia poza obrys ciała) 

 za wczesne włożenie pistoletu poza zasłonę 
do środka pomieszczenia 

 


