Egzamin prawniczy 2021 – klucz odpowiedzi:
Zadanie
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Odpowiedzi
Według rozdziału XII, art. 235:
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej
liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu
przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.
3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej
niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.
4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII
Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym
czytaniu projektu tej ustawy.
6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII,
podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy
przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie
podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie
przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana
Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.
7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia
Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent
Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
- trzy z powyższych – za każdą dobrą odpowiedź 1 p.
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Rozdział I "Rzeczpospolita",
Rozdział II "Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela"
Rozdział III "Źródła prawa"
Rozdział IV "Sejm i Senat"
Rozdział V "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej"
Rozdział VI "Rada Ministrów i administracja rządowa"
Rozdział VII "Samorząd terytorialny"
Rozdział VIII "Sądy i Trybunały"
Rozdział IX "Organy kontroli państwowej i ochrony prawa"
Rozdział X "Finanse Publiczne"
Rozdział XI "Stany nadzwyczajne"
Rozdział XII "Zmiana Konstytucji"
Rozdział XIII "Przepisy przejściowe i końcowe"
- pierwszy punkt za wymienienie pierwszych 6 rozdziałów, drugi punkt za wymienienie
wszystkich pozostałych rozdziałów.
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1. Prawo do zachowania i rozwoju własnego języka i kultury, zachowania obyczajów i
tradycji oraz tworzenia własnych instytucji edukacyjnych i kulturalnych;
- 1 pkt. za udzielenie odpowiedzi w której są uwzględnione powyższe informacje

2. Prawo do tworzenia instytucji służących ochronie tożsamości religijnej, a także
prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej;
- 1 pkt. za udzielenie odpowiedzi w której są uwzględnione powyższe informacje
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, która przewiduje zwolnienie
komitetów wyborczych utworzonych przez organizacje mniejszości narodowych z
wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego.
- 1 pkt. za udzielenie odpowiedzi w której są uwzględnione powyższe informacje

4

a) oznaczenie organu wydającego decyzję
b) data wydania
c) oznaczenie stron, do których decyzja jest skierowana
d) podanie podstawy prawnej
e) rozstrzygnięcie sprawy
f) uzasadnienie faktyczne i prawne
g) podpis pracownika, który w imieniu organu wydaje decyzję
h) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie albo inny środek zaskarżenia
- cztery z powyższych – za każdą dobrą odpowiedź 1 p.
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- powołanie - sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na
czas nieoznaczony;
- nieusuwalność - sędzia może być pozbawiony urzędu lub zawieszony jedynie na
podstawie orzeczenia sądu; może być przeniesiony w stan spoczynku ze względu na stan
zdrowia lub osiągnięcie wieku emerytalnego;
- immunitet sędziowski - sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani
pozbawiony wolności bez zgody sądu dyscyplinarnego, nie może być również zatrzymany
lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku;
- niepołączalność - sędzia nie może łączyć swojej funkcji z innymi w życiu publicznym, na
przykład posła lub senatora;
- apolityczność - sędziowie nie mogą należeć do partii politycznych, związków
zawodowych oraz prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadą
niezawisłości;
(lub inne wyjaśnienia do uznania przez komisję oceniającą).
– za każdą dobrą odpowiedź 1 p.
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- represja - zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości;
- prewencja - korzystne oddziaływanie na opinię publiczną i na sprawcę;
- kompensacja - naprawienie lub zmniejszenie społecznego zła wyrządzonego określonym
czynem zabronionym przez prawo;
(lub inne wyjaśnienia do uznania przez komisję oceniającą).
– za każdą dobrą odpowiedź 1 p.

Uwaga! Klucz odpowiedzi jest narzędziem pomocniczym, komisja okręgowa decyduje o przyznaniu punktów
za uznanie odpowiedzi uczestnikowi. W przypadku wątpliwości, rolą komisji szkolnej jest zdecydować,
które określenia użyte przez ucznia są prawidłowe, a które nie i właściwie przydzielić punkty.

