Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji okręgowych

04.03.2017

Nazwisko ……………………………………………………..…………………………. Imię ………………….………………………….Suma pkt ……../30
Nazwa szkoły ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
Poniższy test zawiera 14 zadań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności. Czas pracy 45 minut. Prosimy uczestników o uważne
przeczytanie poleceń i wyraźne wypełnienie miejsc przeznaczonych na odpowiedzi. Życzymy POWODZENIA!!!

Zadanie 1 (0/1p.) Podstawową jednostką samorządu terytorialnego w Polsce od 1 stycznia 1999 roku jest:
a) województwo
b) powiat
c) gmina
d) sołectwo
Zadanie 2 (0/2p.) Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego to:
a) naruszenie miru domowego

b) naruszenie tajemnicy korespondencji

c) lekkie uszkodzenie ciała

d) zniewaga

Zadanie 3 (0/4p.) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):
1. Polska należy do strefy Schengen od 2004 roku.
P
F
2. Obowiązująca Konstytucja III RP weszła w życie 02.04.1997 roku.
P
F
3. Na korzyść oskarżonego działa zakaz retroakcji prawa karnego.
P
F
4. Wywłaszczenie w Polsce może nastąpić tylko na cele publiczne i za godziwe odszkodowanie. P
F
Zadanie 4 (0/3p.) Uzupełnij luki w poniższym tekście, w miejsca wykropkowane wpisz odpowiednie wyrazy(ułamki,
liczby):
Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej …... ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent
Rzeczypospolitej. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm
i następnie w terminie nie dłuższym niż ….... dni przez Senat. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji
może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Ustawę
o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej …...... głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów.
Zadanie 5 (0/2p.) Połącz pojęcie z definicją, pod tabelą wpisz właściwą literę obok każdej cyfry:
1. Użytkowanie
2. Hipoteka
3. Służebność
4. Zastaw

1. ....

A. To uprawnienie do korzystania z rzeczy oraz czerpania z niej korzyści.
B. To obciążenie nieruchomości prawem do korzystania z niej przez inne osoby.
C. Daje największe możliwości korzystania z rzeczy.
D. To zabezpieczenie roszczeń częścią majątku dłużnika, na wypadek gdyby nie wywiązywał się ze
swoich zobowiązań wobec wierzyciela.
E. To zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości. Pozwala wierzycielowi dochodzić
swoich roszczeń z nieruchomości.
2. ....
3. ....
4. ....

Zadanie 6 (0/1p.) Zaznacz poprawną odpowiedź: Według Konstytucji obywatela można pozbawić wolności przed
przekazaniem go do dyspozycji sądu na:
a. 24 godziny

b. 36 godzin

c. 48 godzin

d. 72 godziny

Zadanie 7 (0/2p.) Wymień dwa działy prawa karnego:
1. .............................

2. .............................

Zadanie 8 (0/3p.) Do podanych stanowisk podaj imię i nazwisko osoby pełniącej aktualnie urząd:
A. Prokurator Generalny - ...............................................
B. Sekretarz Generalny ONZ - ..........................................
C. Prezes Narodowego Banku Polskiego - ......................................
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Zadanie 9 (0/4p.) Wymień cztery wymagania jakie musi spełniać kandydat na ławnika (członka składu sędziowskiego
orzekającego w postępowaniu karnym):
1. .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Zadanie 10 (0/2 p.) Do podanych w języku łacińskim maksym prawnych dopisz współczesne znaczenie w języku
polskim:
a) Pacta sunt servanda - …………………………………………………………………………….........………….......................... .
b) Vox populi, vox Dei - ….........…........................……………………………………………………………………………………. .
Zadanie 11 (0/2p.) Wyjaśnij następujące pojęcia:
Vacatio legis – .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Interpelacja – ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Zadanie 12 (0/1p.) Podpisz poniższą ilustrację i napisz gdzie się znajduje siedziba tej instytucji.

Nazwa instytucji i siedziba: ….........................................................................

Zadanie 13 (0/2p.) Przyporządkuj odpowiednią generację do poszczególnych praw człowieka, wpisz
w tabeli po prawej stronie właściwą literę.
A) Prawa człowieka I generacji

1.
2.
3.
4.

B) Prawa człowieka II generacji

C) Prawa człowieka III generacji

Prawo do sprawiedliwego sądu.
Wolność prowadzenia badań naukowych.
Prawo narodów do pokoju.
Wolność od tortur.

Zadanie 14 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Karta Narodów Zjednoczonych została uchwalona:

a) 04.11.1950r.

b) 10.12.1948r.

c) 26.06.1945r.

d) 14.08.1941r.
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