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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 (0/3p) Uzupełnij luki w poniższym tekście, w miejsca wykropkowane wpisz odpowiednie wyrazy. 
 

Najstarszym zachowanym niemal w całości zbiorem praw jest tak zwany …………………………………………….. 

- władcy Mezopotamii, który w XVIII w. p. n. e. uporządkował i spisał obowiązujące w tym czasie zwyczaje.  

Do ważnych dla rozwoju prawa zbiorów norm należą ………………… będąca zbiorem praw judaizmu oraz 

………………………………………………… stanowiący część uporządkowanego w latach 528-534 prawa rzymskiego.  

 

Zadanie 2 (0/3p)  Do przykładów, dopasuj elementy i rodzaje norm prawnych, wpisując odpowiednio jedną literę  

w ostatniej kolumnie tabeli:  

A - norma zakazująca    B -  norma nakazująca    C - hipoteza    D - norma przyzwalająca    E - sankcja         
 

lp. przykład  

 

1. 

Dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy  

w stanie niepogorszonym.   

 

 

 

2. 

Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu 

związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. 

 

 

 

3. 

Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją 

lub innym sposobem. 

 

 
 

Zadanie 3 (0/2p) Do podanych funkcji prawa dopasuj ich opisy. Wpisz odpowiednio jedną literę w miejsce kropek. 
 

A - funkcja dystrybucyjna         B - funkcja innowacyjna         C - funkcja wychowawcza    D - funkcja prewencyjna            
    

1. Kształtowanie wzorców zachowań, np. przestrzeganie przepisów ruchu drogowego…………  

2. Rozdział dóbr i ciężarów związanych z funkcjonowaniem państwa…………… 
 

Zadanie 4 (0/2p)  Do podanych opisów, dopisz pojęcia. 

lp. opis pojęcie 

 

1. 

To największa na świecie organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw 

człowieka. 

 

……………………………………… 

 

2. 

Jest najstarszą organizacją pozarządową, powstałą w 1864r., działa na rzecz 

praw człowieka w zakresie prawa humanitarnego. 

 

……………………………………… 

 

Zadanie 5 (0/2p) Przetłumacz poniższe sentencje: 

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

b) Pacta sunt servanda - ….. ………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 6 (0/4p) Wyjaśnij następujące pojęcia: 
 

Świadek koronny – .................................................................................................................................................................. 

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

Apolityczność sędziego – .................................................................................................................................................. 

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

Ratyfikacja – ……………................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
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Przestępstwo ścigane z urzędu - ……………………………………………………………………………………………... 

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

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

Zadanie 7 (0/2p)  Dopasuj daty do wydarzeń, wpisując odpowiednio jedną literę w ostatniej kolumnie tabeli. 
 

A) 13 IX 1946r.        B) 26 VI 1945r.         C) 10 XII 1948r.       D) 11 V 1950r.     
 

lp. wydarzenie data 

1. Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych.  

2. Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej deklaracji praw człowieka.  

 

Zadanie 8 (0/3p.) Do podanych opisów, dopisz pojęcie. 

lp. opis pojęcie 

 

1. 

Bezpośrednie zmierzanie do popełnienia czynu zabronionego, co jednak 

nie następuje. 

 

……………………………. 

 

2. 

Ma miejsce tylko wtedy, gdy sprawca wchodzi w porozumienie z inną osobą, 

przygotowuje środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania do popełnienia 

czynu zabronionego. 

 

……………………………. 

 

3. 

Czyny zagrożone grzywną powyżej 30 stawek dziennych wynagrodzenia sprawcy, 

karą pozbawienia lub ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc. 

 

……………………………... 

 

Zadanie 9 (0/3p) Zgodnie z zasadą hierarchii aktów prawnych nadaj odpowiednią kolejność niżej wymienionym aktom, 

w wykropkowane miejsca wpisz odpowiednie liczby (od 1 do 3). 

a) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie  

utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.………..   

b) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.……………   

c) Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 roku - Regulamin pracy Rady Ministrów.………..    

 
Zadanie 10 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. W Polsce, aby zostać sędzią należy mieć ukończone:  
 

a) 18 lat            b) 21 lat             c) 29 lat            d) 35 lat 

 

Zadanie 11 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Nazwa aktu prawnego do którego odnosi się poniższy artykuł to: 
 

Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
 

a) Kodeks karny     b) Kodeks drogowy      c) Kodeks rodzinny i opiekuńczy     d) Kodeks cywilny 

Zadanie 12 (0/3p) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F). 
 
 

1. 

 

Sądem I instancji dla postępowania rozwodowego będzie sąd okręgowy.  
 

P    F 

 

2. 

 

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej sędziego ławnik może przewodniczyć 

sprawie sądowej. 

 

P    F 

 

3. 

 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby małoletnie od 13 do 18 

roku życia. 

 

 P    F 

Zadanie 13 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Do zwyczajnych środków odwoławczych należy: 
 

a) kasacja      b) apelacja      c) wniosek o wznowienie postępowania     d) wniosek do ministra sprawiedliwości 


