XXIII Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji okręgowych

2021

Imię i nazwisko ………………………..…………………………………………………… Suma pkt. ……../30
Nazwa szkoły ……………………………………………………………..……………………………………….
Poniższy test zawiera 14 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 (0/1pkt) Zaznacz poprawną odpowiedź.
Władza zwierzchnia na mocy Konstytucji RP z 1997 r. należy do:
a) Narodu

b) Sejmu i Senatu

c) Prezydenta RP

Zadanie 2 (0/1pkt) Zaznacz poprawną odpowiedź.
Według Konstytucji obywatela można pozbawić wolności przed przekazaniem go do dyspozycji sądu na:
a) 24 godziny

b) 48 godzin

c) 72 godziny

Zadanie 3 (0/2p) Połącz pojęcie z definicją, pod tabelą wpisz właściwą literę obok każdej cyfry:
1. Zastaw
2. Hipoteka
3. Służebność
4. Użytkowanie

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.

1 ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....
Zadanie 4 (0/6pkt) W miejsca wykropkowane wpisz odpowiednie nazwy:
………………………………….. (a) sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w
zakresie orzekania oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
……………………………………......... (b) organ konstytucyjny zobowiązany do stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, istniejący od 1989 roku. Nie jest to organ władzy sądowniczej.
………………………………. (c) zajmują się odwołaniami (apelacjami) od orzeczeń sądów rejonowych.
………………………………………… (d) rozpoznaje między innymi spory kompetencyjne między organami
jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej.
……………………………………….. (e) w jego skład wchodzi obecnie 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez sejm na 9-letnią kadencje, spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.
Zasadniczą formą odpowiedzialności przed ………………….……………… (f) jest odpowiedzialność konstytucyjna, dotycząca naruszenia konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem.
Zadanie 5 (0/4p) Przetłumacz poniższe sentencje:
a) Nullum scelus rationem habet – ………………………………………………………………………………
b) Pro publico bono – ……………………………………………………………………………………………
c) Nemo iudex in causa sua – ……………………………………………………………………………………
d) Nulla poena sine lege – ……………………………………………………………………………………….
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Zadanie 6 (0/4pkt) Wymień cztery ustawowe przeszkody uniemożliwiające zawarcie
związku małżeńskiego w Polsce:
1. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 7 (0/3p.) Do podanych opisów dopisz nazwę właściwej gałęzi prawa:
1. Obejmuje normy dotyczące ustroju państwa i kompetencji organów
państwa.
2. Obejmuje m.in. normy regulujące organizację i funkcjonowanie organów
administracji rządowej i samorządowej, a także ich relacje z obywatelami.
3. Normuje stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi.
Zadanie 8 (0/2p) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P), fałszywe (zakreśl F).
a) Wywłaszczenie w Polsce może nastąpić tylko na cele publiczne i za godziwe odszkodowanie. …. P
b) Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje inicjatywa ustawodawcza. ………………………... P
c) Pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich była Irena Lipowicz. ……………………………… P
d) Uroczysty wstęp do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. to promulgacja. ………………………… P

F
F
F
F

Zadanie 9 (0/1p.) Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje:
a) Sejm na wniosek Prezydenta b) Senat c) Prezydent RP d) Minister finansów
Zadanie 10 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Jednego członka KRRiT powołuje:
a) Sejm na wniosek Prezydenta b) Senat c) Prezydent RP d) Sejm
Zadanie 11 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi:
a) 6 lat b) 5 lat c) 4 lata d) 3 lata
Zadanie 12 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Kadencja Prezesa Narodowego Banku Polskiego wynosi:
a) 9 lat

b) 3 lata

c) 4 lata

d) 6 lat

Zadanie 13 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Do środków karnych zalicza się:
a) grzywnę

b) pozbawienie praw publicznych

c) pozbawienie wolności

Zadanie 14 (0/2p) Wyjaśnij następujące pojęcia:
Kasacja (w świetle prawa karnego) – ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Przysposobienie (w świetle prawa rodzinnego) – ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

