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Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji okręgowych  2016 
 
Nazwisko ……………………………………………………..…………………………. Imię………………….……………………… Suma pkt. ……../30 

Nazwa szkoły ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

Poniższy test zawiera 16 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 (0/4p.) Do podanych opisów dopisz nazwę właściwej gałęzi prawa: 
 

1. Obejmuje normy dotyczące ustroju państwa i kompetencji organów 
państwa. 
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2. Obejmuje m.in. normy regulujące organizację i funkcjonowanie organów 
administracji rządowej i samorządowej, a także ich relacje z obywatelami. 
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3. Normuje stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi. 3 

4. Określa reguły odpowiedzialności oraz sankcje za czyny zabronione. 4 
Zadanie 2 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Sądem drugiej instancji w sprawach kwalifikowanych jako 

zbrodnie jest:                                      

a) Sąd Najwyższy b. Sąd Apelacyjny c. Sąd Okręgowy d. Sąd Rejonowy 

Zadanie 3 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Trybunał Konstytucyjny ustanowiono ustawą z dnia 26 marca …. 

roku o zmianie Konstytucji PRL.                                           

a) 1997  b) 1986  c) 1968  d) 1921                                                    

Zadanie 4 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi:                    

a) 5 lat  b) 6 lat  c) 4 lata  d) 9 lat                      

Zadanie 5 (0/4p.)  Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):                 

a) Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich była Irena Lipowicz        P F 

b) Zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Obywatelskich może powołać trzech swoich zastępców .    P F 

c) Pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich w RP został powołany w roku 1987.                      P F 

d) Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje inicjatywa ustawodawcza .           P F 

 Zadanie 6 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Sądem dyscyplinarnym w sprawach dyscyplinarnych sędziów                   

w pierwszej instancji  jest:           

        a) Sąd Najwyższy        b. Sąd Apelacyjny  c. Sąd Okręgowy  d. Sąd Rejonowy 

Zadanie 7 (0/4p.)  Podaj brakujące informacje odnośnie decyzji administracyjnej. Decyzja powinna mieć formę 
pisemną. Niezbędne elementy każdej decyzji to: 

a) oznaczenie organu wydającego decyzję, 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) oznaczenie stron, do których decyzja jest skierowana, 

d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) rozstrzygnięcie sprawy, 

f) ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

g) podpis pracownika, który w imieniu organu wydaje decyzję, 

h) ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
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Zadanie 8 (0/2p.)Do podanych w języku łacińskim maksym prawnych dopisz współczesne znaczenie w języku 

polskim: 

a) Nullum scelus rationem habet - ………………………………………………………………………………………..........................  . 

b) Pro publico bono  - ….........…........................……………………………………………………………………………………. . 

Zadanie 9 (0/1p.)  Prezesa Narodowego Banku Polskiego  powołuje: 
a) Sejm na wniosek Prezydenta  b) Senat c) Prezydent RP  d) Minister finansów 
 
Zadanie 10 (0/1pkt) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Deklaracja Narodów Zjednoczonych została podpisana                  
w roku: 
a) 1919   b) 1942  c) 1945  d) 1955 

Zadanie 11 (0/1p.)  Zaznacz prawidłową odpowiedź. Organizacja Narodów Zjednoczonych składa się z … członków. 
a) 191  b) 193  c) 194  d) 198 
 
 Zadanie 12 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej jest:              

a) Prezydent       b) Komendant Główny Policji  c) Prezes Rady Ministrów  d) Starosta 

Zadanie 13 (0/4p.)  Nadaj odpowiednią kolejność  podpisania  podanych dokumentów dotyczących ochrony praw 
człowieka. W puste miejsce wpisz odpowiednią liczbę:                                                                   
a) …....... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. 

b) …....... Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych. 

c) …....... Afrykańska karta praw człowieka i ludów. 

d) …....... Amerykańska konwencja praw człowieka.                                        

Zadanie 14 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Marszałek Sejmu w razie opróżnienia urzędu Prezydenta RP wyznacza 

datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający nie później niż ... dni od dnia zarządzenia wyborów. 

a) 20  b) 30  c) 50  d) 60 

Zadanie 15 (0/1p.) Podpisz poniższą ilustrację i napisz gdzie się  znajduje siedziba tej instytucji. 

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

.............................................................................................................. 

  

                                                                         

 

 

Zadanie 16 (0/2p.) Wyjaśnij wymienione poniżej pojęcia: 

Kasacja (w świetle prawa karnego) – ................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

Przysposobienie (w świetle prawa rodzinnego) – .............................................................................................................. 


