
 

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji szkolnych (pierwszego stopnia) 16.11.2015 
 
Nazwisko ……………………………………………………..…………………………. Imię ………………….………………………….Suma pkt ……../30 

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

Poniższy test zawiera 16 zadań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności. Czas pracy 45 minut. Prosimy zawodników o uważne 
przeczytanie poleceń i wyraźne wypełnienie miejsc przeznaczonych na odpowiedzi. Życzymy POWODZENIA!!! 
 
Zadanie 1 (0/2p.) Do podanych fragmentów dopisz właściwe nazwy fundamentalnych zasad demokracji: 

 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. …………………………………………………………. 

 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. .………………................... 
……………………….. 

Zadanie 2 (0/3p.) Do podanych stanowisk dopisz nazwisko i imię osoby, która pełni ten urząd (według stanu z dnia 

10.10.2015 r.): 

Nazwa stanowiska Nazwisko i imię 

A. Prokurator Generalny  a) 

B. Rzecznik Praw Obywatelskich  b) 

C. Prezes NBP  c) 

 

Zadanie 3 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Konstytucja RP została uchwalona:                                   

a) 02.04.1997 r.  b) 03.05.1997 r. c) 16.07.1997 r.  d)17.10.1997r.                                                   

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

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

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

a) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” jest wydawany przez Ministra Sprawiedliwości.     P F 

b) Dziennik Ustaw RP zawiera: uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezydenta RP. .     P F 

c) Wojewódzkie dzienniki urzędowe są wydawane  przez wojewodów.               P F 

d) Rozporządzenia Prezydenta RP są publikowane w Dzienniku Urzędowym RP.          P F 

 Zadanie 6 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Pojęcie promulgacja oznacza: 

 a) zakaz reelekcji  b) niepołączalność stanowisk  c) ogłoszenie nowego prawa 

Zadanie 7 (0/4p.) Do podanych opisów dopisz właściwe pojęcia: 

a) Określa adresata oraz okoliczności zastosowania normy prawnej . …..............................……………  

b) Ustala konsekwencje nieprzestrzegania normy prawnej przez adresata.  ….................................................. 

c) Zmiana osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danym społeczeństwie. W zakładzie 
karnym ten proces odbywa się przez stosowanie nagród i kar dyscyplinarnych oraz współdziałanie ze 
społeczeństwem.  ….................................................................                                    

d) Powszechnie obowiązujące akty prawne uchwalone w procesie legislacyjnym przez parlament. 
….......................................................... 
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Zadanie 8 (0/2p.)Do podanych w języku łacińskim maksym prawnych dopisz współczesne znaczenie w języku 

polskim: 

 

a) Lex retro non agit  - ………………………………………………………………………………………………..........................  . 

b) Nullum crimen sine lege  - …........................……………………………………………………………………………………. . 

Zadanie 9 (0/1p.)  Zaznacz prawidłową odpowiedź. Jednego członka KRRiT powołuje: 
a) Sejm na wniosek Prezydenta  b) Senat c) Prezydent RP  d) Sejm 
 
Zadanie 10 (0/1pkt) Zaznacz prawidłową odpowiedź.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została przyjęta                  
w roku: 
a) 1919   b) 1945  c) 1948  d) 1955 

Zadanie 11 (0/1p.)  Zaznacz prawidłową odpowiedź. Zgodnie z Ustawą z dnia 06.01.2005 roku o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Łemkowie są: 
a) mniejszością narodową b) mniejszością etniczną c) nie zostali ujęci w Ustawie z 2005 roku 
 
 Zadanie 12 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Lustracji w RP podlegają osoby, które ubiegają się o wysokie 

stanowiska państwowe i urodziły się przed rokiem:                                                                                       

a) 1970  b) 1973  c) 1975  d) 1980 

Zadanie 13 (0/4p.)  Uzupełnij tabelę. Do podanych opisów dopisz nazwę właściwego organu Unii Europejskiej                                              

a) Organ zajmujący się rozpoznawaniem skarg kierowanych przez obywateli UE 

dotyczących nadużyć w sprawowaniu władzy przez organy i instytucje Unii. 

a) 

b) W jego skład wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego. 

Kontroluje wykonanie budżetu UE. 

b) 

c) Jedyny organ, którego członkowie są wybierani w wyborach powszechnych i 

bezpośrednich. 

c) 

d) Główny organ UE, tworzony przez 28 szefów państw i rządów państw 

członkowskich. 

d) 

 

Zadanie 14 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Inicjatywę ustawodawczą w sprawie projektu ustawy 
budżetowej w RP posiada:                                                                                                                                                                      
a) Prezydent RP  b) Sejm  c) Senat  d) Rada Ministrów 

Zadanie 15 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Ile procedur rezerwowych powołania rządu, oprócz zasadniczej, 
przewiduje Konstytucja RP:                                                                                                                                                             
a) jedną b) dwie  c) trzy  d) cztery 

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

Unikameralizm –  

 

Kontrasygnata –  


