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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 (0/3p.) Do podanych opisów dopisz nazwę właściwej funkcji prawa:

1. Przywracanie społeczeństwu sprawców czynów karalnych
2. Utrwalenie ładu społecznego, gospodarczego i politycznego w
państwie
3. Rozdzielanie dóbr i obowiązków jednostek

1.
2.
3.

Zadanie 2 (0/1p.) Zaznacz poprawną odpowiedź. Wyrok NSA można zaskarżyć do:
a) SN

b) nie można go zaskarżyć

c) Krajowej Rady Sądownictwa

d) TK

Zadanie 3 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawo formalne odnoszące się do sposobu postępowania przed
sądami to:
a) prawo konstytucyjne
b) prawo administracyjne
c) prawo rodzinne
d) prawo procesowe
Zadanie 4 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Kadencja rady gminy wynosi:
a) 6 lat
b) 5 lat
c) 4 lata
d) 9 lat
Zadanie 5 (0/4p.) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):
a) Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Zgromadzenie Narodowe.

P

F

b) Osoba, która ukończyła 12. rok życia posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

P

F

c) Rzecznika Praw Obywatelskich może odwołać tylko Trybunał Konstytucyjny .

P

F

d) Kobieta, która ukończyła 16 lat i za zgodą sądu wstąpiła w związek małżeński posiada pełną zdolność do
dokonywania czynności prawnych.
P
F
Zadanie 6 (0/1p.) Regulację dotyczącą umowy kupna sprzedaży znajdziemy w:
a) Kodeksie handlowym

b) Kodeksie cywilnym

c) Kodeksie postępowania cywilnego

d) Kodeksie postępowania administracyjnego

Zadanie 7 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. W świetle Konstytucji RP z 1997 r. prawo do sprawiedliwego
procesu sądowego należy do praw i wolności o charakterze:
a) ekonomicznym, socjalnym i kulturalnym

b) politycznym

c) osobistym

Zadanie 8 (0/1p.) Element treści normy prawnej, który odnosi się np. do warunków klimatycznych to: ………………….
Zadanie 9 (0/1p.) Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje:
a) Sejm RP
b) Rada Ministrów
c) Prezydent RP
d) Minister finansów
Zadanie 10 (0/1p.) Klub parlamentarny może zostać utworzony przez co najmniej:
a) 3 posłów

b) 7 posłów

c)15 posłów

d) 20 posłów
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Zadanie 11 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Ważność wyborów parlamentarnych w Polsce stwierdza:
a) Prezydent RP

b) Trybunał Stanu

c) Sąd Najwyższy

d) Prezes Rady Ministrów

Zadanie 12 (0/5p.) Uzupełnij poniższa zdania.
1. Nieletni odpowiada z zasady przed ……………..………………………….(jaką instytucją?), a przed ……...........…………..
…………………………(kim?) w przypadku, gdy wszczęto postępowanie po ukończeniu przez niego 18. roku życia,
gdy popełnił czyn zagrożony ………………..(czym?) wraz z osobą dorosłą i gdy łączne rozpatrywanie tej sprawy
jest konieczne.
2. Rozpatrując apelację od wyroku w sprawie drobnej kradzieży, sąd……………………………………(jaki?) przychylił się
do stanowiska …………………………………………………………(kogo?) i wydał surowszy wyrok.

Zadanie 13 (0/3p.) Podanym poniżej koncepcjom prawa przyporządkuj ich definicje. Wpisz odpowiednią cyfrę w
puste (wykropkowane) miejsce.
A. Koncepcje realistyczne ….

B. Koncepcje prawa naturalnego ….

C. Koncepcje pozytywistyczne ….

 Prawem są jedynie normy stanowione przez państwo. Obowiązują na określonym terenie.
 Prawem są wszelkie reguły, które funkcjonują w praktyce i wiążą się z działalnością sądów i urzędów
administracji państwowej.
 Prawo istnieje niezależnie od czasu i przestrzeni i jest niezmienne. Zasady moralne powinny być podstawą
przepisów prawnych.
Zadanie 14 (0/3p.) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):
a) Pierwszy Prezes SN jest powoływany na 6 lat.

P

F

b) W skład KRRiT wchodzi obecnie pięciu członków .

P

F

c) Najemca to osoba, która wynajmuje innej osobie mieszkanie za stosowną opłatą

P

F

d) Proces karny ma charakter kontradyktoryjny

P

F

Zadanie 15 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Deklaracja Narodów Zjednoczonych została podpisana
w roku:
a) 1919

b) 1942

c) 1945

d) 1955

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

Abolicja –

