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Etap szkolny: 5.02.2019 r.       Liczba punktów: ……………./50 

Czas pracy: 60 minut 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………. 

Klasa: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Witamy w etapie szkolnym Konkursu Wiedzy Prawnej! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższa instrukcją: 

1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron  (zadania 1-50). 

2. Pamiętaj,  że  rozwiązanie  testu  odbywa  się  w  warunkach  kontrolowanej  samodzielności,  

korzystanie  z  jakichkolwiek  pomocy  jest  niedozwolone. 

3. Za rozwiązanie testu możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów. Za udzielenie poprawnej 

odpowiedzi otrzymujesz 1 punkt. 

4. Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź. 

5. Odpowiedzi udzielaj poprzez wyraźne zakreślenie litery poprzedzającej wybrane przez ciebie 

stwierdzenie. 

6. Pisz czytelnie. 

7. Używaj długopisu/pióra  tylko  z  czarnym  lub  niebieskim  tuszem/atramentem. 

8. Nie  używaj  korektora.  

9. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne. 

 

Życzymy powodzenia  

 

Zadanie 1 

Do którego z przepisów Konstytucji RP odwołuje się fragment ustawy: 

USTAWA z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 

Art. 1. […] 

4. Rzecznik wykonuje funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, 

nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu (krajowy mechanizm prewencji) w rozumieniu 

Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 192). 

 

a) Art. 8. ust. 1 Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. 

c) Art. 15. ust. 1 Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. 

 

Zadanie 2 

Kadencja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) jest o rok krótsza niż kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

b) trwa tyle samo co kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

c) jest o rok dłuższa niż kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zadanie 3 

Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

a) jest o rok krótsza niż kadencja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

b) trwa tyle samo co kadencja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

c) jest o rok dłuższa niż kadencja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Zadanie 4 

Do którego z przepisów Konstytucji RP odwołuje się fragment uchwały: 

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. 

REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział 1 

PIERWSZE POSIEDZENIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Art. 1 

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu otwiera Marszałek-Senior powołany przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej spośród najstarszych wiekiem posłów. 

2. Marszałek-Senior pełni funkcję do wyboru Marszałka Sejmu. 

3. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu poseł zajmuje miejsce na sali obrad Sejmu według rozdziału miejsc 

ustalonego przez Marszałka-Seniora. 

4. Przed wyborem Marszałka Sejmu mogą być rozpatrywane tylko wnioski formalne. 

 

a) Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

b) Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

c) Art. 8. ust. 1 Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zadanie 5 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zaznacz właściwą odpowiedź. 

Kazus: Pani Telimena Uczona chce złożyć dokumenty w jednym z konkursów na projekty badawcze realizowane 

w ramach współpracy międzynarodowej, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki. Termin 

składania wniosków upływa 3 maja 2019 r. Pani Telimena chciałaby jednak wyjechać na wycieczkę do Grecji w 

terminie od 29 kwietnia do 5 maja 2019 r. Czy Pani Telimena może cieszyć się długim weekendem majowym i 

złożyć wniosek 6 maja 2019 r. 

Kalendarz 2019 

 
Przepisy prawne: 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

Rozdział 10. Terminy 

Art. 57. Obliczanie terminów 

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie 

uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za 

koniec terminu. […] 

§ 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub 

na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 



Konkurs Wiedzy Prawnej  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu 

HONOROWY PATRONAT 

Starosta Powiatu Nowotarskiego 

Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Targu 

str. 3 
 

a) Nie, Pani Telimena nie może złożyć wniosku w poniedziałek 6 maja, musi dopilnować terminu 

administracyjnego, który upływa 3 maja 2019 r. inaczej straci szansę na grant. 

b) Tak, Pani Telimena może cieszyć się długim weekendem i jechać na wycieczkę do Grecji, ponieważ 

termin administracyjny złożenia wniosku zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego upływa 6 maja 2019 r. w poniedziałek. 

c) Tak, Pani Telimena może cieszyć się długim weekendem i jechać na wycieczkę do Grecji, ponieważ 

termin administracyjny złożenia wniosku zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego upływa 6 maja 2019 r. w poniedziałek. 

 

Zadanie 6 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zaznacz właściwą odpowiedź. 

Kazus: Pan Bonawentura L. ps. „Rachmistrz” jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy dla organizacji 

przestępczej o nazwie „Cicha noc”, która posiada rozbudowane struktury przestępcze w Polsce i na Słowacji. 

Policja uzyskała od tajnego informatora informacje, że boss „Cichej nocy” niejaki „Bezgłowy” wydał polecenie 

jak najszybszego zlikwidowania „Rachmistrza”, najlepiej w publicznej egzekucji. W Sądzie Okręgowym w 

Bydgoszczy ma odbyć się rozprawa z udziałem oskarżonego. Sędzia zadecydował o wyłączeniu jawności 

rozprawy. 

 

Przepisy prawne: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 45. 

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez 

właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek 

publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok 

ogłaszany jest publicznie. 

Art. 61. 

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów 

samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w 

jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 

Państwa. 

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych 

organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub 

obrazu. 

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w 

ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, 

bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu 

ich regulaminy. 

a) Sędzia nie miał takiego prawa, ponieważ każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o 

działaniu organów władzy publicznej oraz do wstępu na ich posiedzenia, co wynika z art. 61 ust. 1 i 2. 

Co prawda przepis art. 45 ust. 2 mówi o możliwości wyłączenia jawności rozprawy, ale w polskim 

systemie prawa istnieje zasada, że przepis późniejszy uchyla wcześniejszy. 

b) Sędzia miał takie prawo, ponieważ istnieje uzasadniona obawa, że zamach na „Rachmistrza” może być 

przeprowadzony w sądzie, dlatego ochrona porządku publicznego ale też samego oskarżonego jest 

uzasadnieniem tego działania. Wynika to z art. 45 ust. 2 Konstytucji RP. 

c) Sędzia nie miał takiego prawa, ponieważ „Rachmistrz” powinien mieć proces jawny i każdy, kto tylko 

chciałby uczestniczyć w rozprawie zasiadając na widowni powinien mieć do tego prawo, co wynika z art. 

45 ust. 1 oraz art. 61 ust. 1 i 2. 
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Zadanie 7 

Która z osób przedstawionych na fotografii pełni obecnie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) b) c) 

   
 

Zadanie 8 

Pan Hieronim Sprawiedliwy uległ w pracy wypadkowi. Otrzymał odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, 

jednak uważa, że jego wysokość jest zbyt niska. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości dochodzenia swoich 

racji wynikających z umowy ubezpieczenia postanowił złoży w sądzie rejonowym pozew przeciwko 

ubezpieczycielowi. Sąd jednak przyznał rację firmie. Pan Hieronim postanowił złożyć apelację. 

Działanie Pana Hieronima jest możliwe dzięki przepisowi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, którym jest: 

 

a) Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. 

b) Art. 175. ust. 1 Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy 

powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe. 

c) Art. 176. ust. 1 Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. 

 

Zadanie 9 
„Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy” - przepisy prawne zawarte w tym akcie normatywnym są 

zgodne z zapisem Konstytucji RP o treści: 

a) Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

b) Art. 21. ust. 1 Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia. 

c) Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad 

warunkami wykonywania pracy. 

 

Zadanie 10 

Zasada proporcjonalności obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach do: 

a) Senatu 

b) Sejmu 

c) Sejmu i Senatu 

 

Zadanie 11 

Zapis Art. 4 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o treści: „Naród sprawuje władzę przez swoich 

przedstawicieli lub bezpośrednio” oznacza, że 

a) Osoby posiadające polskie obywatelstwo, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię 

praw publicznych mogą skorzystać z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu 

(forma demokracji bezpośredniej) oraz uczestniczyć w referendum (forma demokracji pośredniej). 

b) Osoby posiadające polskie obywatelstwo, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię 

praw publicznych mogą skorzystać z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu oraz 

uczestniczyć w referendum (formy demokracji pośredniej). 

c) Osoby posiadające polskie obywatelstwo, które mają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię 

praw publicznych mogą skorzystać z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu 

(forma demokracji pośredniej) oraz uczestniczyć w referendum (forma demokracji bezpośredniej). 
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Zadanie 12 

Materiał źródłowy: 

Temat kontroli:  „Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” 

Jednostka kontrolująca: Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku 

Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w Dzierzgoniu 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 203. 

1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku 

Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia 

legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. 

2. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych 

osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i 

rzetelności. 

3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność 

innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek 

lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa. 

 

Kontrola NIK została przeprowadzona na podstawie: 

a) Art. 203 ust. 1 Konstytucji RP 

b) Art. 203 ust. 2 Konstytucji RP 

c) Art. 203 ust. 3 Konstytucji RP 

 

Zadanie 13 

Portal Polskiego Radia 26.10.2015 godzina 11:54 

„Tegoroczne wybory parlamentarne odbyły się 25 października, więc 24 listopada jest ostatnim dniem, w którym 

prezydent Andrzej Duda może zwołać pierwsze posiedzenia Sejmu”. 

Działanie, o którym mowa w informacji prasowej wynika z przepisu Konstytucji RP, którym jest: 

a) Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej. 

b) Art. 10. ust. 1 Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy 

ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 

c) Art. 144 ust. 2 Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu 

Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.  

Art. 144 ust. 3 Przepis ust. 2 nie dotyczy:  

2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu, 

 

Zadanie 14 

Ustawa o fundacjach 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 40). 

Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej 

Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój 

gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz 

opieka nad zabytkami. 

Działalność podmiotów, o których mowa w materiale źródłowym jest możliwa dzięki zapisowi Konstytucji RP o 

treści: 

a) Art. 6. ust. 1 Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr 

kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. 
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b) Art. 11. ust. 1 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie 

polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania 

metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. 

c) Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, 

organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych 

dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. 

 

Zadanie 15 

Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a) Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Rada Ministrów oraz Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

b) Władzę wykonawczą sprawują Sejm i Senat, władzę ustawodawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

c) Władzę ustawodawczą sprawują Sejm, Senat i Rada Ministrów, władzę wykonawczą Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

 

Zadanie 16 

„Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych 

gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz 

niektórych gmin”. 

Działanie to wynika z przepisu Konstytucji RP o treści: 

a) Art. 146 ust. 4 W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w 

szczególności: 1) zapewnia wykonanie ustaw, 

b) Art. 146 ust. 4 W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w 

szczególności: 2) wydaje rozporządzenia, 

c) Art. 146 ust. 4 W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w 

szczególności: 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, 

 

Zadanie 17 

8 stycznia 2019 r. Andrzej Duda uroczyście podpisał prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii 

Onkologicznej.  

 

Działanie to wynika z zapisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o treści: 

a) Art. 144. ust. 1 Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych 

kompetencji, wydaje akty urzędowe. 

b) Art. 118. ust. 1 Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej 

i Radzie Ministrów. 

c) Art. 122 ust. 2 Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i 

zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zadanie 18 

Sprawozdanie Stenograficzne z 76. posiedzenia  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej w dniu 17 stycznia 2019 r. 

(drugi dzień obrad) 

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: 

- Jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Joanna Borowiak. Bardzo proszę. 

Poseł Joanna Borowiak: 

- Szanowna  Pani  Marszałek!  Panie  Ministrze!  

W pierwszych dniach stycznia br. w Koszalinie miał miejsce tragiczny w skutkach pożar tzw. escape roomu, w 

którym zginęło pięć dziewcząt. Pożar ten, w świetle dokonanych ustaleń, okazał się następstwem rażących 

błędów właściciela obiektu, wynikających z braku zastosowania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. […] 
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W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie prosimy pana ministra o odpowiedź na pytania: Ile escape roomów 

zostało skontrolowanych, jak przebiegały te kontrole i jakie są ich efekty? 

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska: 

- Dziękuję bardzo. Na pytania odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

pan minister Jarosław Zieliński. Bardzo proszę, panie ministrze. 

 

Podstawą prawną działania opisanego wyżej jest: 

a) Art. 115 ust. 1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek 

udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni. 

b) Art. 115 ust. 2 Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek 

udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu. 

c) Art. 119 ust. 1 Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 

 

Zadanie 19 

Stowarzyszenie OBURZENI złożyło 10.12.2018 r. do Sejmu Petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) w zakresie progu wyborczego oraz zasad podziału 

mandatów. 

Działanie to było możliwe dzięki zapisowi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o treści: 

a) Art. 63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej 

osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku 

z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania 

petycji, wniosków i skarg określa ustawa. 

b) Art. 57. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w 

nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. 

c) Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji. 

 

Zadanie 20 
W powiecie nowotarskim organem uchwałodawczo-kontrolnym jest: 

a) Zarząd Powiatu 

b) Starostwo Powiatowe 

c) Rada Powiatu 

 

Zadanie 21 
Sądami powszechnymi są: 

a) wojewódzkie sądy administracyjne. 

b) sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne. 

c) wojskowe sądy garnizonowe 

 

Zadanie 22 

Rada Powiatu Nowotarskiego liczy: 

a) 21 radnych 

b) 25 radnych 

c) 29 radnych 

 

Zadanie 23 

Organem władzy wykonawczej w gminie jest: 

a) Starosta; 

b) Wojewoda; 

c) Wójt; 
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Zadanie 24 
Zarząd Powiatu Nowotarskiego został wybrany: 

a) przez Radę Powiatu 

b) przez mieszkańców powiatu nowotarskiego 

c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

 

Zadanie 25 
Starostą Powiatu Nowotarskiego jest Pan: 

a) Karol Skrzypiec 

b) Piotr Męderak 

c) Krzysztof Faber 

 

Zadanie 26 
Marszałkiem Województwa Małopolskiego jest Pan: 

a) Jan Piczura 

b) Witold Kozłowski 

c) Marek Wierzba 

 

Zadanie 27 
Kadencja Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw wybranych w wyborach samorządowych w 2018 

r. będzie trwać: 

a) 4 lata 

b) 5 lat 

c) 6 lat 

 

Zadanie 28 

Dzięki obecności Polski w Strefie Schengen możemy: 

a) swobodnie podróżować po krajach, które należą do tego porozumienia posługując się dowodem 

osobistym, z pominięciem kontroli granicznej; 

b) głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 

c) podjąć zatrudnienie w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej; 

 

Zadanie 29 
Właściwość miejscowa Sądu rejonowego w Nowym Targu obejmuje gminy: 

a) Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Zakopane; 

b) Nowy Sącz, Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Łabowa, Łącko, Łososina 

Dolna, Nawojowa, Podegrodzie, Stary Sącz; 

c) Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy 

Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Szaflary, Szczawnica; 

 

Zadanie 30 
Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Nowym Targu rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego np. 

a) o alimenty, w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku 

alimentacyjnego; 

b) o stwierdzenie nabycia spadku; 

c) o prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu 

Rejonowego; 
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Zadanie 31 
Organem uchwałodawczo-kontrolnym na poziomie samorządu województwa jest: 

a) Marszałek województwa 

b) zarząd województwa 

c) sejmik województwa 

 

Zadanie 32 
Donald Tusk pełni obecnie funkcję: 

a) Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego 

b) Przewodniczącego Rady Europejskiej 

c) Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej 

 

Zadanie 33 
Materiały źródłowe: 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. 

Art. 18 ust. 3 Audycje, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, nie mogą być rozpowszechniane między godziną 6 rano a godziną 23. 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 72. ust. 1 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów 

władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. 

ust. 2 Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. 

ust. 3 W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są 

obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka. 

 

Po analizie materiałów źródłowych zaznacz zdanie prawdziwe: 

a) Zapis art. 18 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji musi być zgodny z art. 72 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym i wszystkie akty 

prawne niższego rzędu muszą być z nią zgodne; 

b) Zapis art. 18 ust .3 ustawy o radiofonii i telewizji musi być zgodny z art. 72 ust . 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym i wszystkie akty 

prawne niższego rzędu muszą być z nią zgodne; 

c) art. 72 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej musi być zgodny z zapisem art. 18 ust. 3 ustawy o 

radiofonii i telewizji, ponieważ ustawy są aktami normatywnymi wykonawczymi w stosunku do 

Konstytucji; 

 

Zadanie 34 

Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona: 

a) przez Sejm 2 kwietnia 1997 r. 

b) przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. 

c) przez Senat 2 kwietnia 1997 r. 

 

Zadanie 35 

Do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego nie należy: 

a) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa; 

b) ratyfikowanie umów międzynarodowych; 

c) orzekanie w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których 

ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie; 
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Zadanie 36 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zaznacz właściwą odpowiedź. 

Felicja kupiła w sklepie internetowym swojemu bratu Felicjanowi na piąte urodziny brązowego pluszowego 

misia. Miś był piękny, bardzo podobał się Felicji, ale nie zyskał uznania w oczach Felicjana. Felicjan stwierdził, 

że ma już 5 lat i jest za duży na takie prezenty. Czy Felicja może zwrócić misia do sklepu? 

Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. 

Art. 27.   

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni  

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w 

art. 33, art. 34  ust. 2 i art. 35. 

Art. 31.  

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem 

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. 

2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, 

oferta przestaje wiązać. 

 

a) Felicja nie może zwrócić misia, ponieważ nie podoba się on jej bratu, a to ona była stroną umowy. 

b) Felicja może zwrócić misia do sklepu, musi jednak dopilnować terminu 14 dni. 

c) Felicja może zwrócić misia do sklepu, ale musi podać przyczynę odesłania towaru. 

 

Zadanie 37 

Zasada suwerenności narodu została wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w: 

a) Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

b) Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej. 

c) Art. 4. ust. 1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

 

Zadanie 38 

Zaznacz zdanie fałszywe: 

a) Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. 

b) Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i 

samorządu terytorialnego. 

c) Rada Ministrów kieruje administracją samorządową. 

 

Zadanie 39 

Osoba pełniąca obecnie funkcję Prezesa Rady Ministrów znajduje się na zdjęciu: 

a) b) c) 
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Zadanie 40 

Do organów samorządu terytorialnego wybieranych w wyborach przez mieszkańców jednostek podziału 

terytorialnego należą: 

a) Rada gminy, wójt/burmistrz/prezydent miasta, rada powiatu, sejmik wojewódzki, wojewoda, 

b) Rada gminy, wójt/burmistrz/prezydent miasta, rada powiatu, sejmik wojewódzki, 

c) Rada gminy, wójt/burmistrz/prezydent miasta, rada powiatu, starosta, sejmik wojewódzki, 

 

Zadanie 41 

Obywatelstwo polskie nadaje: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów 

b) Wyłącznie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

c) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub minister właściwy do spraw administracji 

 

Zadanie 42 

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od: 

a) 1 stycznia 2004 r. 

b) 1 maja 2004 r. 

c) 1 maja 2006 r. 

 

Zadanie 43 

Przemówienie nowego Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu Sejmu, zawierające prezentację programu 

działania Rady Ministrów oraz propozycję jego składu osobowego to: 

a) Expose 

b) Preambuła 

c) Interpelacja 

 

Zadanie 44 

Granice administracyjne powiatu nowotarskiego zostały przedstawione na zdjęciu: 

a) b) c) 

   
 

Zadanie 45 

Klub poselski może utworzyć: 

a) Nie więcej niż 15 posłów 

b) Co najmniej 15 posłów 

c) Dokładnie 15 posłów 
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Zadanie 46 

Ustawa określająca organizację i tryb przeprowadzenia wyborów to: 

a) Parytet 

b) Ordynacja wyborcza 

c) Próg wyborczy 

 

Zadanie 47 

Kworum to: 

a) powtórzenie głosowania dokonywane w przypadku, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione 

wątpliwości; 

b) matematycznie określona liczba posłów, których obecność jest niezbędna, aby można było podejmować 

prawomocne decyzje; 

c) sytuacja, gdy „za” opowiedziało się więcej niż połowa biorących udział w głosowaniu. 

 

Zadanie 48 

Nadzwyczajny środek zaskarżenia pozostaje jedną z ostatnich możliwości zmiany wyroku sądu w postępowaniu 

karnym, rozpoznaje ją Sąd Najwyższy. Mowa o: 

a) Apelacji 

b) Odwołaniu 

c) Kasacji 

 

Zadanie 49 

Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej posiada ten, kto: 

a) najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, ma polskie obywatelstwo i pełnię praw publicznych; 

b) najpóźniej w dniu wyborów ukończy 21 lat, ma polskie obywatelstwo i pełnię praw publicznych; 

c) najpóźniej w dniu wyborów ukończy 25 lat, ma polskie obywatelstwo i pełnię praw publicznych. 

 

Zadanie 50 

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia; 

b) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, dekrety wydawane przez 

Premiera; 

c) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, orzeczenia sądów 

powszechnych. 


