Komitet Główny XX Olimpiady Wiedzy o Prawie - Test eliminacji okręgowych

2018

Nazwisko ……………………………………………………..…………………………. Imię ………………….…………………………Suma pkt. ……../30
Nazwa szkoły ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
Poniższy test zawiera 15 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. W zadaniach zamkniętych należy zakreślić kółkiem właściwą
literkę. Życzymy POWODZENIA!!!

Zadanie 1 (0/1p) Ustawa Prawo o stowarzyszeniach pochodzi z roku:

a. 1989

b. 1991

c. 1993

d. 1995

Zadanie 2 (0/1p) Wymóg ukończenia 25 lat stosowany jest w III RP w biernym prawie wyborczym w

wyborach:
a. burmistrza

b. europosła

c. posła na Sejm

d. senatora

Zadanie 3 (0/3p) Uzupełnij luki w poniższym tekście, w miejsca wykropkowane wpisz odpowiednie wyrazy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez
……………………………………………, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum ……………….. 1997 roku, ogłoszony w
…………………………………………….. Konstytucja RP weszła w życie ………………………….. 1997. Złożona jest z ……………… i 13
rozdziałów obejmujących …… artykuły.
Zadanie 4 (0/2p) Połącz pojęcie z opisem, pod tabelą wpisz właściwą literę obok każdej cyfry:
A. Zastaw
B. Hipoteka
C. Służebność
D. Użytkowanie
1. To uprawnienie do korzystania z rzeczy oraz czerpania z niej korzyści.
2. To obciążenie nieruchomości prawem do korzystania z niej przez inne osoby.
3. Daje największe możliwości korzystania z rzeczy.
4. To zabezpieczenie roszczeń częścią majątku dłużnika, na wypadek gdyby nie wywiązywał się
ze swoich zobowiązań wobec wierzyciela.
5. To zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na nieruchomości. Pozwala wierzycielowi dochodzić
swoich roszczeń z nieruchomości.
A. …
B. …
C. …
D. …
Zadanie 5 (0/1p) Sejm I kadencji III RP obradował w latach:

a.1989-91

b. 1991-93

c. 1993-95

d. 1997-1999

Zadanie 6 (0/1p) Samorząd terytorialny przywrócono w III RP w roku:

a. 1988

b. 1989

c. 1990

d. 1992

Zadanie 7 (0/4p) Do podanych stanowisk podaj imię i nazwisko osoby pełniącej aktualnie urząd:
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - ...............................................
Marszałek Senatu - ..........................................
Prezes Narodowego Banku Polskiego - ......................................
Prezes Najwyższej Izby Kontroli - …………………………………………
Zadanie 8 (0/4p) Wymień cztery ustawowe przeszkody uniemożliwiające zawarcie związku małżeńskiego w Polsce:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
..............................................................................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………….….............................................
3. ……………………………..……………....………………………………………………………………………………………….........................................
4. ............................................................................................................................................................................
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Zadanie 9 (0/2p) Wyjaśnij następujące pojęcia:
Asesor – .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Świadek incognito – ........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Zadanie 10 (0/3p) Przetłumacz poniższe sentencje:
Nemo iudex in causa sua –
Ne bis in idem –
Ignorantia iuris nocet –
Zadanie 11 (0/1p) Zgodnie z kodeksem cywilnym, termin przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi:
a) 1 rok
b) 3 lata
c) 5 lat
c) 10 lat
Zadanie 12 (0/1p) Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z
takim samym zakresem umocowania:
a) pełnomocnik, który został ustanowiony jako pierwszy, kieruje działaniami pozostałych
b) pełnomocnik, który został ustanowiony jako ostatni, kieruje działaniami pozostałych
c) pełnomocnik, który został ustanowiony jako ostatni, kieruje działaniami pozostałych
d) każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa
Zadanie 13 (0/1p) Zasada uwzględniająca władzę narodu i stanowienie przez niego prawa bezpośrednio lub

poprzez swoich przedstawicieli to zasada:
a) suwerenności narodu
b) państwa prawa

c)umowy społecznej

Zadanie 14 (0/4p) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):
a) Trybunał Stanu to organ sądowy powołany do badania zgodności z Konstytucją aktów prawnych
b) Przed Trybunałem Stanu odpowiadają: prezydent, premier, prezes NIK, posłowie i senatorowie
c) Kary wymierzone przez Trybunał Stanu to m.in.: utrata czynnego i biernego prawa wyborczego
d)Przewodniczącym Trybunału Stanu jest prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

P
P
P
P

F
F
F
F

Zadanie 15 (0/1 p) Napisz nazwę rodzaju sankcji przedstawionej na poniższej ilustracji.

Sankcja ………………………………….
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