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Imię i nazwisko ………………………..……………………………………………………  Suma pkt. ……../30 
Nazwa szkoły ……………………………………………………………..………………………………………. 
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 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce: 
 

a) niezawisłe sądy,       c) sądy wojskowe i cywilne oraz SN,   b) sądy i trybunały,  
 d) Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny. 
 

Zadanie 2 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
Działalność samorządu terytorialnego zgodnie z Konstytucją RP podlega nadzorowi z punktu widzenia: 
 

a) gospodarności,   b) celowości,   c) rzetelności,   d) legalności. 
 

Zadanie 3 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
Najwyższa Izba Kontroli zgodnie z Konstytucją RP działa na zasadzie: 
 

a) rzetelności,   b) kolegialności,  c) celowości,   d) proporcjonalności. 
 

Zadanie 4 (0/8p.) Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe (zakreśl P) czy fałszywe (zakreśl F): 
a) Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest w prawie polskim niedopuszczalne. ……….………...P   F 
b) Kto znajduje się pod władzą RP, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji RP,  
z wyjątkami odnoszącymi się do cudzoziemców określonymi w ustawach. ….. …………………..........………P   F 
c) Prerogatywa to szczególne uprawnienie, przywilej związany z zajmowanym stanowiskiem…...............P   F 
d) Ustrój terytorialny RP zapewnia transparentność władzy publicznej. ………………………………………... P   F 
e) Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent RP może być pociągnięty do odpowiedzialności przed  
Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa. ……….........……….....P   F 
f) Zgodnie z Konstytucją RP aktem urzędowym Prezydenta RP nie wymagającym  
dla swojej ważności podpisu Premiera jest powołanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. .…………...………...P   F 
g) Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą  
kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. ….………………………….………………………P   F 
h) Czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma może stanowić przestępstwo,  
o ile sąd tak postanowi. ……………….……….………………………………………………………………….. P   F 
 

Zadanie 5 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
Katalog wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela jest zawarty w: 
 

a) preambule Konstytucji RP,   c)rozdziale drugim Konstytucji RP,  
b) w art. 9 Konstytucji RP ,      d) w ustawie z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 
 

Zadanie 6 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu           
rozstrzyga w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, gdy: 
 

a) Prezydent nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, 
b) Prezydent zawiadomi Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, 
c) Prezydent zawiadomi Prezesa Rady Ministrów o niemożności sprawowania urzędu, 
d) żadna z powyższych. 
 
Zadanie 7 (0/1p.) Wskaż odpowiedź nieprawidłową.  
 
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego odpowiada dyscyplinarnie za: 
a) naruszenie przepisów prawach, b)nieetyczne zachowanie, mogące podważyć zaufanie do jego bezstronności lub nie-
zawisłości, c) uchybienie godności swego urzędu, d) podanie sentencji wyroku do publicznej wiadomości. 
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Zadanie 8 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają: 
 

a) osoby niepełnoletnie oraz ubezwłasnowolnione częściowo, 
b) małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, 
c) małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo, 
d) żadna z powyższych. 
 

Zadanie 9 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź. Przestępstwo jest: 
 

a) zbrodnią, wykroczeniem albo występkiem,   c) zbrodnią albo występkiem, 
b) występkiem albo wykroczeniem,                     d) żadna z powyższych. 
 

Zadanie 10 (0/1p.) Zaznacz prawidłową odpowiedź.  
Kodeks karny nie przewiduje możliwości popełnienia z zamiarem ewentualnym: 
 

a) zbrodni,   b) podżegania do występku,  c) pomocnictwa do zbrodni,   d) żadna z powyższych. 
 

Zadanie 11 (0/2p.) Do podanych fragmentów dopisz właściwe nazwy fundamentalnych zasad demokracji:  
 

A. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych.  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 12 (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 13 (0/4p.) Do podanych maksym prawnych dopisz znaczenie w języku polskim: 
 

a) Cogitationis poenam nemo patitur- ……………………………………………………………………………………… 

b) Lex superior derogat legi inferiori-……………………………..……………………………………………………….. 

c) Solo cogitatio furti faciendi non facit furem- ………………………….…..……………………………………………. 

d) Nulla voluntas errantis est- ……….……………………………………..……………………………………………….. 

 

Zadanie 14 (0/5p.)Wyjaśnij pojęcia: 

Asesor (w aktualnym systemie prawnym) - ………….………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

Świadek incognito -……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

Apolityczność sędziego-…………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

Vacatio legis - ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………..……………………………………………………………………………… 

Powinowactwo - …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………..…… 


