
Test eliminacji okręgowych 2017 – klucz odpowiedzi:

Zadanie Odpowiedź
1       c – za dobrą odpowiedź 1 pkt.
2       c,d – za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt., jeśli ktoś zaznaczy wszystkie odpowiedzi     

nie dostaje punktów (złe zaznaczenie likwiduje dobre)
3       a) fałsz

      b) fałsz
      c) prawda
      d) prawda
       – za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

4      1/5 ; 60 ; 2/3
      – za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt.

5       1) A          2) E            3) B          4) D
       – za każdą poprawną odpowiedź 0,5 pkt.

6       c – za  dobrą odpowiedź 1 pkt.
7       materialne; procesowe; wykonawcze    - dwie odpowiedzi z podanych

      – za  każdą dobrą odpowiedź  1 pkt.
8       a) Zbigniew Ziobro        b) Antonio Guterres        c) Adam Glapiński

       – za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.
9 1. Wiek – ławnikiem może zostać osoba, która ukończyła 30 lat, ale nie więcej niż 

70.
2. Wykształcenie co najmniej na poziomie średnim.
3. Nieskazitelna opinia.
4. Odpowiedni do pełnienia funkcji stan zdrowia.
5. Kandydat na ławnika powinien mieszkać lub być zatrudniony w miejscu 

kandydowania od co najmniej roku.
  cztery z powyższych

10       a) Umów należy dotrzymywać
      b) Głos ludu, głos Boga
      – za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

11       Vacatio legis – to okres pomiędzy ogłoszeniem aktu normatywnego a jego   
wejściem w życie.
      Interpelacja – jedna z form kontroli parlamentarnej dotycząca spraw o charakterze 
jednostkowym, odnoszących się do prowadzonej przez rząd polityki wewnętrznej i 
zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową. 
Parlamentarzysta kieruje ją na piśmie do członka rządu.
      – za każdą poprawną odpowiedź 1 pkt.

12       Komisja Europejska,  Bruksela
      – za poprawną odpowiedź 1 pkt.

13       1. A               2. B             3. C             4. A
       – za każdą poprawną odpowiedź 0,5 pkt.

14       c – za dobrą odpowiedź 1 pkt.

* Uwaga! Klucz odpowiedzi jest narzędziem pomocniczym, komisja okręgowa decyduje o przyznaniu 
punktów za uznane odpowiedzi uczestnikowi. W przypadku wątpliwości, rolą komisji okręgowej jest 
zdecydować, które stwierdzenia użyte przez ucznia są prawidłowe i uznać lub nie uznać odpowiedzi
 i właściwie przydzielić punkty.


