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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 (0/1p.) Zaznacz poprawną odpowiedź: Projekt ustawy do Sejmu może wnieść: 
a) Rada Ministrów b) Trybunał Konstytucyjny      c) Rzecznik Praw Obywatelskich  
Zadanie 2 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Spory kompetencyjne między organami administracji rządowej            

i samorządu terytorialnego rozstrzyga:                                                   

a) sąd administracyjny  b) sąd powszechny               c) Sąd Najwyższy                     

Zadanie 3 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Marszałek województwa powoływany jest przez:                       

a) ogół mieszkańców województwa b) wojewodę c) sejmik województwa  d) zarząd województwa  

Zadanie 4 (0/4p.)  Zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F):                 

a) Bierne prawo wyborcze do Sejmu przysługuje obywatelowi, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.  P     F 

b) Ratyfikowane umowy międzynarodowe ukazują się w Dzienniku Urzędowym RP.        P      F 

c) Delikt to czyn niedozwolony, niezgodny z prawem, za który grozi sankcja.                                 P      F 

 d) Uroczysty wstęp do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. to promulgacja.       P     F
                                                                      
Zadanie 5 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi: 

        a) 6 lat      b) 5 lat  c)  4 lata   d) 3 lata 

Zadanie 6 (0/1p.)  Zaznacz prawidłową odpowiedź. W ramach, której organizacji międzynarodowej funkcjonuje 
Komitet Praw Człowieka? 

         a) Unii Europejskiej      b) ONZ  c)  NATO  d) Grupy Wyszehradzkiej  

Zadanie 7 (0/2p.)Do podanych w języku łacińskim maksym prawnych dopisz współczesne znaczenie w języku 

polskim: 

a) Audiatur et altera pars - ………………………………………………………………………………………...................................................  . 

b) Lex posteriori derogat legi priori - ….........…........................……………………………………………………………………………………. . 

Zadanie 8 (0/1p.)  Zaznacz prawidłową odpowiedź. Jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje: 
a) Sejm RP  b) Rada Ministrów c) Prezydent RP  d) Senat RP 
Zadanie 9 (0/3p.) Przyporządkuj podane poniżej prawa do odpowiednich kolumn w tabeli. 

prawo do ochrony życia; wolność osobista; prawo do zdrowia; prawo do pracy; wolność myśli, sumienia i religii; 
wolność słowa  

Prawa obywatelskie i polityczne Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne 
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Zadanie 10 (0/1pkt) Zaznacz prawidłową odpowiedź.   Apatryda to osoba: 
a) z podwójnym obywatelstwem   b) bez obywatelstwa  c) posiadająca obywatelstwo 

 
Zadanie 11 (0/3p.)  W podanej normie prawnej zaznacz sankcję, dyspozycję i hipotezę. 
 
„Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.”  
 
 
 Zadanie 12 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Władza zwierzchnia w Polsce zgodnie z Konstytucją RP z 

02.04.1997 roku należy do:      

 a) Boga   b) Rady Ministrów c) Sejmu i Senatu d) Narodu   

Zadanie 13 (0/3p.) Rozwiń podane skróty: 

GIODO -  

KRRiT -  

UNHCR -  

Zadanie 14 (0/4p.) Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. W tabeli wpisz prawda lub fałsz.                

L.p. Zdania Rozstrzygnięcie 

1 Promulgacja to ogłoszenie aktu normatywnego.  

2 Implementacja to okres między momentem publikacji aktu normatywnego                              

a momentem jego wejścia w życie. 

 

3 Vacatio legis to wejście w życie aktu normatywnego.  

4 Rezolucja jest to  uchwała powzięta przez zgromadzenie podczas obrad.   

 

Zadanie 15 (0/1p.) Napisz z ilu izb składa się Sąd Najwyższy i gdzie znajduje się jego siedziba (miasto): 

 Liczba izb i siedziba : …....................….................................................................................... 

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

Prerogatywa –  

 

Impeachment – 


