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XXI Olimpiada Wiedzy o Prawie - Test eliminacji szkolnych

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 elementów normy prawnej dopasuj ich opisy, rozwiązanie zapisz pod tabelą.
1. Hipoteza
2. Dyspozycja
3. Sankcja

1. ….

2. …

a)
b)
c)
d)

Przyczyny zachowania, którego dotyczy norma
Zachowanie nakazane, dozwolone lub zabronione
Określa ważność normy prawnej
Konsekwencja dla osoby, która złamała prawo

3. ….

Zadanie 2 (0/1p.) Zaznacz poprawną odpowiedź. Wskaż rodzaj spraw, w których nie orzeka Trybunał Konstytucyjny.
a) kasacja wyroku z powodu nieprawidłowości
b) spory kompetencyjne
c) skarga konstytucyjna
Zadanie 3 (0/1p.) Wysoki Komisarz do Spraw Uchodźców jest organem:
a) ONZ
b) Rady Europy
c) OBWE
d) NATO
Zadanie 4 (0/5pkt) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):
a)Kodeks karny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi

P

F

b) Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną

P

F

c) Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość, traci ją w razie unieważnienia małżeństwa
P

F

d)Przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego jest Prezes Sądu Najwyższego

P

F

e) Trybunał Stanu składa się z 15 sędziów

P

F

Zadanie 5 (0/2p) Wskaż w podanym przepisie prawnym adresata oraz wzór zachowania.
Art. 415. Kodeks Cywilny
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Adresat: ..................................................
Wzór zachowania: ..................................
Zadanie 6 (0/1p) Co oznacza pojęcie incompatibilitas ?
a) zakaz ponownego wyboru

b) niepołączalność stanowisk

c) brak mocy prawnej

Zadanie 7 (0/2 p.) Do podanych w języku łacińskim maksym prawnych dopisz współczesne znaczenie w języku
polskim:
a) Lex retro non agit - …………………………………………………………………………….........………….......................... .
b) Ignorantia iuris nocet - ….........…........................……………………………………………………………………………………. .
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Zadanie 8 (0/3p.) Podaj nazwy gwarancji niezawisłości sędziowskiej na podstawie poniższych opisów:
A) Sędzia nie może być bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej
ani pozbawiony wolności. _________________________
B)Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas
nieoznaczony. _________________________
C) Sędzia nie może należeć do partii politycznej. _________________________
Zadanie 9 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Komornik to funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie:
a) rejonowym
b) okręgowym
c) apelacyjnym
Zadanie 10 (0/3p.) Przyporządkuj pojęcia do poszczególnych gałęzi prawa, wpisując w miejsca wykropkowane po
prawej stronie właściwe litery. Każdej gałęzi odpowiadać może więcej niż jedno pojęcie.
1. Prawo konstytucyjne
2. Prawo administracyjne
3. Prawo cywilne

………………………
………………………
………………………

Pojęcia:
a)Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
c)Prawo rzeczowe i własność
e)Osobowość prawna

b) akt stanu cywilnego, prawo jazdy, ewidencja ludności
d)Konstytucja
f) decyzja o warunkach zabudowy

Zadanie 11 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź: Zabezpieczenie wierzytelności pewną częścią majątku dłużnika,
gdyby nie mógł on wywiązać się z zobowiązania to:
a)użytkowanie
b) własność
c) zastaw
d) służebność
Zadanie 12 (0/1p.) Klauzula zaporowa w wyborach do Sejmu RP dla koalicyjnych komitetów
wyborczych została ustalona na poziomie:
a) 5%
b) 6%
c) 7%
d) 8%

Zadanie 13 (0/1p.) Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje tylko:
a) Prezydentowi RP
b) Radzie Ministrów
c) Ministrowi Finansów
d) Ministrowi Skarbu
Zadanie 14 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Karta Narodów Zjednoczonych została uchwalona:

a) 10.12.1948

b) 26.06.1945

c) 04.04.1949

d) 12.08.1941

Zadanie 15 (0/2pkt) Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Środki karne to:
a) grzywna
b) pozbawienie praw publicznych
c) nawiązka
e) zakaz wykonywanie określonego zawodu

d) ograniczenie wolności

f) zakaz wstępu na imprezę masową

Zadanie 16 (0/2p.) Do podanych opisów dopisz nazwę właściwej gałęzi prawa:

1. Obejmuje normy dotyczące różnych form władania rzeczą.

1.

2. Określa reguły odpowiedzialności oraz sankcje za czyny zabronione.

2.

