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II Konkurs Wiedzy Prawnej 

Etap szkolny: 18 lutego 2020 r.      Liczba punktów: ……………./50 

Czas pracy: 90 minut 

 

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

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

Witamy w etapie szkolnym II Konkursu Wiedzy Prawnej! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

1. Sprawdź, czy test zawiera 16 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 

Po zapoznaniu się z materiałami źródłowymi odpowiedz na pytanie: 

Źródło 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Rozdział IX 

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 

Art. 202. 

1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. 

2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. 

3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. 

 

Źródło 2. Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. 

Rozdział 1 

Zadania i zakres działania 

Art. 1. 

1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. 

2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. 

3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. 

 

Obecność w Ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. oraz Konstytucji RP powyższych 

przepisów prawnych wynika z: 

a) Art. 1. Konstytucji RP: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli oraz art. 207. 

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa. 

b) Art. 7. Konstytucji RP: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa oraz art. 8. 

ust. 1 Konstytucji RP: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

c) Art. 2. Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej oraz Art. 4. Ust. 1 Konstytucji RP Władza 

zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 
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II Konkurs Wiedzy Prawnej 

Zadanie 2 

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do: 
a) totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program 

lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu 

zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. 

b) zasady zrównoważonego rozwoju. 

c) decentralizacji władzy państwowej. 

Zadanie 3 

Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu: 
a) za realizację programu wyborczego. 

b) za przestępstwa pospolite. 

c) za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym 

stanowiskiem. 
 

Zadanie 4 

Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym odpowiedz na pytanie: 

Uchwała nr 83/VIII/2019 

Rady Powiatu Nowotarskiego 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala określone zasady występowania grupy mieszkańców Powiatu Nowotarskiego z obywatelską 

inicjatywą uchwałodawczą, w tym zasady: wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz wymogi 

formalne jakim muszą odpowiadać projekty składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

Konstrukcja poniższego aktu normatywnego oznacza, że 

a) Akt prawny niższego rzędu, którym jest uchwała rady powiatu musi się zgadzać z aktem prawnym 

wyższego rzędu, jakim jest Ustawa o samorządzie powiatowym. 

b) Powołanie się w uchwale rady powiatu na Ustawę o samorządzie powiatowym oznacza, ze są to 

równorzędne akty normatywne. 

c) Akt prawny niższego rzędu, którym jest Ustawa o samorządzie powiatowym musi się zgadzać z aktem 

prawnym wyższego rzędu, jakim jest uchwała rady powiatu. 

 

Zadanie 5 

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

Pan Filibert Uśpiony jest osobą z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Został skazany za oszustwo 

wobec banku przy wzięciu kredytu. W czasie toczącego się postępowania sadowego sąd nie przyznał mu 

obrońcy z urzędu, mimo, że w przypadku Pana Filiberta zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, że sam 

nie może racjonalnie się bronić. Czy doszło do naruszenia praw i wolności zawartych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej? 

Konstytucja RP 

Art. 42. 

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez 

ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który 

w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. 
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2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach 

postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać 

z obrońcy z urzędu. 

3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem 

sądu. 

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. 
 

a) Tak, doszło do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności. Pan Filibert jest osobą z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną, dlatego zgodnie z art. 45 ust. 2 powinno dojść do wyłączenia 

jawności rozprawy. 

b) Tak, doszło do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności. Pan Filibert jest osobą z lekką 

niepełnosprawnością intelektualną, co sprawia, że nie jest w stanie racjonalnie ocenić każdej sytuacji. 

Art. 42 ust. 2 Konstytucji wyraźnie podkreśla prawo do obrony na każdym etapie postępowania, Pan 

Filibert także powinien mieć taką możliwość. Art. 45 ust. 1 podkreśla, że każdy ma prawo do rzetelnego 

procesu, dlatego powinny być rozpatrzone wszystkie okoliczności i działania podjęte przez Pana 

Filiberta.  

c) Tak, doszło do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności. Art. 42 ust. 3 podkreśla zasadę 

domniemania niewinności, która została złamana w przypadku Pana Filiberta. 

 

Materiał źródłowy do zadań 6, 7, 8, 9, 10. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

Rozdział II 

Formy popełnienia przestępstwa 

 

Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim 

zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.  

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze 

względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na 

użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.  

Art. 16. § 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego 

podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do 

jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub 

przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania. 

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie 

i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę 

lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. 

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do 

tego. 

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim 

zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, 

udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu 

obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej 

osobie jego popełnienie. 
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Zadanie 6 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pani Laurencja Chwalipięta przyjaźni się z Panią Teklą Cichą od przedszkola, zawsze jej pomagała broniąc 

przed docinkami koleżanek w szkole i pożyczała sukienki na imprezy, dlatego Tekla zawsze czuła, ze ma 

wobec koleżanki dług wdzięczności, bo przecież różne szkolne sytuacje pamięta się przez całe życie. Rok 

temu Tekla poprosiła Laurencję o pożyczenie 50 000 zł. Laurencja zgodziła się bez wahania, mówiąc: 

„Oddasz, jak będziesz mogła. Nie musisz się spieszyć”. Tydzień temu koleżanki spotkały się w kawiarni 

i Laurencja zaczęła opowiadać Tekli jak to została niesprawiedliwie potraktowana w pracy, ponieważ jej 

kolega Petroniusz Wyniosły z działu marketingu przedstawił szefowi plan kampanii reklamowej nowego 

iPhona, który ona wcześniej przygotowała. Petroniusz dostał awans i nagrodę. Laurencja powiedziała do 

Tekli: „To takie niesprawiedliwe, że Petroniusz ukradł mój pomysł i dostał awans. Wiesz, Moja Droga, nie 

musiałabyś oddawać mi tych pieniędzy, gdybyś sprawiła, że Petroniuszowi przydarzy się jakieś 

nieszczęście. Jeździ białym Lexusem, zawsze parkuje na miejscu C4, a w tym tygodniu wymieniane są 

kamery w tej części budynku. Znasz się na samochodach, przetnij przewód hamulcowy w jego 

samochodzie. Zrób to dla mnie.” Tekla odpowiedziała swojej koleżance: „Oczywiście, Moja Droga, dla 

Ciebie zrobię wszystko!”. Następnego dnia doprowadziła do wypadku Petroniusza, w wyniku którego trafił 

w ciężkim stanie do szpitala. 
a) Laurencja i Tekla odpowiedzą za sprawstwo. 

b) Laurencja odpowie za podżeganie, Tekla za sprawstwo. 

c) Laurencja odpowie za pomocnictwo, Tekla za sprawstwo. 

 

Zadanie 7 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pani Teodora Techniczna jest pracownikiem ochrony na wielopoziomowym podziemnym parkingu 

w jednym z biurowców, który mieści filie zagranicznych firm informatycznych. Pracownicy tych firm 

niejednokrotnie przyjeżdżają ekskluzywnymi samochodami np. Ferrari, Bugatti, Infinity. Teodora miesiąc 

temu znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ pożar zniszczył jej dom i razem z dwójką dzieci 

musiała wynająć mieszkanie w nieciekawej podmiejskiej dzielnicy, gdyż nie stać jej na inną lokalizację. 

Codziennie obawia się o swoje dzieci, żeby nikt ich nie zaczepił koło bloku, a tym bardziej, żeby nie padły 

ofiarami osiedlowego gangu. Tydzień temu otrzymała z zastrzeżonego numeru propozycję, że dostanie 

100 000 zł za to, że w piątek o godzinie 12.00 opuści swoją dyżurkę, zostawi podniesiony szlaban i na 5 

minut wyłączy kamery. Pieniądze rozwiązałyby problem Teodory, ponieważ mogłaby wyremontować 

zniszczony dom i wrócić tam z dziećmi, nie martwiłaby się o ich życie i zdrowie, dlatego zgodziła się zrobić 

to, o co ją poproszono. W piątek z parkingu zniknęło 6 samochodów o łącznej wartości 12 000 000 zł. 
a) Teodora odpowie za sprawstwo. 

b) Teodora odpowie za pomocnictwo. 

c) Teodora odpowie za przygotowanie. 

 

Zadanie 8 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pan Olaf Olsen razem ze swoimi kolegami Euzebiuszem Wytrychem, Wincentem Dynamitem i Polikarpem 

Łomem chciał zorganizować napad na bank. W tym celu zakupili 5 kilogramów materiału wybuchowego 

C4, dwa pistolety samopowtarzalne Beretta 92F, cztery czarne kombinezony oraz cztery lateksowe maski na 

głowę – maskę konia, szczura, lisa i kota. W domu Euzebiusza Wytrycha w piwnicy rozłożyli plany banku i 

plan miasta oraz rozpisali scenariusz napadu. Dwa dni przed planowaną datą napadu Polikarp Łom w czasie 

wizyty w pubie Hoang Lan, po wypiciu kilku drinków, zaczął chwalić się barmanowi swoją rolą 
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w planowanym napadzie. Pan Kleofas Poczciwy, który przysłuchiwał się tej rozmowie postanowił 

zawiadomić policję. Panowie Olaf, Euzebiusz, Wincent i Polikarp zostali aresztowani a ich mieszkania 

przeszukane. 

a) Olaf Olsen, Euzebiusz Wytrych, Wincent Dynamit i Polikarp Łom odpowiedzą za usiłowanie. 

b) Olaf Olsen, Euzebiusz Wytrych, Wincent Dynamit i Polikarp Łom odpowiedzą za sprawstwo. 

c) Olaf Olsen, Euzebiusz Wytrych, Wincent Dynamit i Polikarp Łom odpowiedzą za przygotowanie. 
 

Zadanie 9 
Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pan Tyberiusz Pospieszny przygotowywał zemstę na swoim koledze Panu Tycjanie Wszędobylskim za to, 

że ten ubiegł go w zakupie roweru Cannondale Scalpel-Si o wartości 54 999 PLN. Rower dla Pana 

Tyberiusza może być dostarczony dopiero za tydzień, a Pan Pospieszny przecież czekać nie może. Plan 

zemsty był następujący: Pan Tycjan we wtorek zawsze gra ze swoimi znajomymi w brydża i wraca do domu 

około 23.00. Pan Tyberiusz zaczai się na niego koło garażu i gdy Pan Tycjan wysiądzie z samochodu 

potraktuje jego głowę jak piłeczkę do golfa. Nadszedł czwartek, Pan Tyberiusz zabrał hybrydowy kij 

golfowy swojej żony i udał się na posesję Pana Tycjana z zamiarem pobicia go. Pan Tyberiusz nie zauważył 

jednak, że w czasie ostatniej gry w golfa, jego żona złamała ten kij i skleiła go Klejem Uniwersalnym Super 

Glue. Gdy Pan Tyberiusz wymierzył cios w głowę Pana Tycjana kij złamał się nabijając tylko małego 

siniaka na skroni. 

a) Tyberiusz Pospieszny odpowie za sprawstwo. 

b) Tyberiusz Pospieszny odpowie za usiłowanie. 

c) Tyberiusz Pospieszny odpowie za przygotowanie i sprawstwo. 

 

Zadanie 10 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Ambroży Czerwony pracuje w firmie medycznej zajmującej się m.in. produkcją antybiotyków 

zwalczających groźne bakterie. Jego kolega Manfred Zielony od roku namawia go, żeby wyniósł 

z laboratorium szczep bakterii dżumy płucnej - pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae (G(-)) nazwanej 

Yersinia pestis i rozpylił je w zatłoczonym miejscu. Ma to pokazać, że władze nie są przygotowane na atak 

terrorystyczny o takim zasięgu. Ambroży jest już zmęczony namowami kolegi, dlatego postanowił 

zawiadomić o tym policję. 
a) Manfred Zielony odpowie za przygotowanie. 

b) Manfred Zielony odpowie za usiłowanie. 

c) Manfred Zielony odpowie za podżeganie. 

 

Zadanie 11 

Zasada praworządności zawarta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że: 

a) to Naród, a więc wszyscy obywatele, są najważniejsi w państwie i sprawują władzę. 

b) władza ustawodawcza (legislatywa) sprawowana jest przez Sejm i Senat, które tworzą polskie prawo 

c) każda instytucja i każdy obywatel są zobowiązani do stosowania się do prawa obowiązującego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zadanie 12 

Materiał źródłowy: 

UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie: 

oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), 

 

Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat gminnej nieruchomości stanowiącej 

część działki ewid. nr 10240/9, położonej obok Dworca Kolejowego przy ul. Kolejowej w Nowym Targu. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Targ do ustalenia szczegółowych warunków umowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Działanie, o którym mówi uchwała jest możliwe, dzięki zapisowi Konstytucji RP: 

a) Art. 165 ust. 1 Konstytucji RP Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. 

Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. 

b) Art. 165 ust. 2 Konstytucji RP Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie 

sądowej. 

c) Art. 167 ust. 1 Konstytucji RP Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział 

w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. 
 

Zadanie 13 

Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym odpowiedz na pytanie: 

Art. 173. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. 

Powyższy przepis prawny wynika z przepisu prawnego o treści: 

a) Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. 

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

ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. 

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

Zadanie 14 

Dz. U. 2001 Nr 3 poz. 18 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.  

Prawo atomowe 

Rozdział 1 Przepisy ogólne 

Art.1.1. Ustawa określa: 

1) działalność w zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej związaną z rzeczywistym 

i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, 

materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego; 
 

Przepis prawny, o którym mowa w materiale źródłowym wynika z zapisu Konstytucji RP o treści: 

a) Art. 67 ust. 1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze 

względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy 

zabezpieczenia społecznego określa ustawa. 

b) Art. 68 ust. 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania 

negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 

c) Art. 74 ust. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 

Zadanie 15 

Sejm składa się z: 

a) 100 posłów; 

b) 360 posłów: 

c) 460 posłów; 
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Zadanie 16 

Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym odpowiedz na pytanie: 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – 

Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

Rozdział 1 Przepisy ogólne  

Art. 1. 1. Ustawa określa:  

1) zasady, warunki i tryb przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 

i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wymaganych ze względu na interes 

publiczny;  

2) organy właściwe w sprawach przygotowania i realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1;  

3) źródła finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1. 
 

Działanie, o którym mówi materiał źródłowy wynika z przepisu Konstytucji RP o treści: 

a) Art. 19 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza 

inwalidów wojennych. 
b) Art. 26 ust. 1 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa 

i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. 

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

będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. 

Zadanie 17 

Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym odpowiedz na pytanie: 

Uchwała nr 83/VIII/2019 

Rady Powiatu Nowotarskiego 

z dnia 30 maja 2019 r. 

W sprawie ustalenia z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 511) oraz § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnych powiatu (Dz.U. Nr 66 poz. 799 ze zm.) Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowych radnych Powiatu 

Nowotarskiego pojazdem nie będącym własnością Powiatu, za 1 kilometr przebiegu pojazdu w następującej 

wysokości: 

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,43 zł, 

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,70 zł. 

 

Akt normatywny przytoczony w materiale źródłowym jest: 

a) aktem prawa miejscowego i jest aktem prawnym wewnętrznie obowiązującym, ponieważ dotyczy 

radnych powiatowych. 

b) aktem prawa miejscowego i dotyczy podróży radnych na terenie powiatu nowotarskiego. 

c) aktem prawa miejscowego i jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym. 

Zadanie 18 

Po analizie materiału źródłowego odpowiedz na pytanie: 

Sprawozdanie Stenograficzne z 83. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca 2019 r. 

(pierwszy dzień obrad) 

Marszałek: W trakcie drugiego czytania do projektu uchwały zgłoszono poprawkę. Sejm podjął decyzję o 

nieodsyłaniu projektu uchwały do komisji i o przystąpieniu do głosowania po doręczeniu paniom i panom 

posłom tekstu poprawki. Poprawka została doręczona do druku nr 3546.W poprawce wnioskodawcy 

proponują nowe brzmienie projektu uchwały. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość 

propozycji komisji z druku nr 3546.Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 
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poprawki, a więc za przyjęciem uchwały w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 

działalności w 2018 roku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Głosowało 387 posłów. Za było 145, przeciw – 233, wstrzymało się 9. 
 

a) Poprawka została przyjęta. 

b) Poprawka została odrzucona. 

c) Poprawka zostanie poddana pod głosowanie na następnym posiedzeniu Sejmu. 

 

Materiał źródłowy do zadań 19, 20, 21, 22, 23 

Kodeks pracy Urlopy wypoczynkowe 

 

Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu 

wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. 

§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 

Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął 

pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu 

przysługującego mu po przepracowaniu roku. 

§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. 

 

Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi: 

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. 

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 

1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć 

wymiaru określonego w § 1. 

 

Art. 154
1
. § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się 

okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku 

pracy. 

§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega 

także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem 

drugiego lub kolejnego stosunku pracy. 

 

Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania 

nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, 

2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak 

niż 5 lat, 

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, 

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 

5) szkoły policealnej - 6 lat, 

6) szkoły wyższej - 8 lat. 

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. 

§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar 

urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od 

tego, co jest korzystniejsze dla pracownika. 
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Zadanie 19 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pani Aldona pracuje jako architekt w firmie deweloperskiej nieprzerwanie od 12 lat. Wymiar urlopu, jaki jej 

przysługuje to: 

a) 20 dni; 

b) 23 dni; 

c) 26 dni; 

 

Zadanie 20 
Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pan Herakliusz jest absolwentem średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 

i jest zatrudniony od pięciu lat jako elektryk w zakładzie stolarskim na pół etatu. Jaki wymiar urlopu mu 

przysługuje? 

a) Pan Herakliusz pracuje nieprzerwanie od pięciu lat na pół etatu, dlatego zgodnie z art. 154. § 1. pkt 1) 

bierzemy połowę z 20 dni. Pan Herakliusz ma prawo do 10 dni urlopu. 

b) Zgodnie z Art. 155. § 1. pkt) 3 do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu 

ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół 

zawodowych 5 lat. Pan Herakliusz pracuje nieprzerwanie od pięciu lat na pół etatu, dlatego zgodnie z art. 

154. § 1. pkt 2) i § 2 bierzemy połowę z 26 dni. Pan Herakliusz ma prawo do 13 dni urlopu. 

c) Zgodnie z Art. 155. § 1. pkt) 3 do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu 

ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół 

zawodowych 5 lat. Pan Herakliusz pracuje nieprzerwanie od pięciu lat, dlatego zgodnie z art. 154. § 1. 

pkt 2) Pan Herakliusz ma prawo do 26 dni urlopu. 

 

Zadanie 21 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pani Hildegarda została zatrudniona w biurze rachunkowym od dnia 2-go stycznia. Paruje tam już 5 miesiąc, 

praca trwa od poniedziałku do piątku. Chciałaby pojechać na 9 dniowy urlop do Kenii. Czy jest to możliwe? 

a) Tak, jest to możliwe. Zgodnie z art. 154. § 1. pkt. 1) Pani Hildegarda pracuje krócej niż 10 lat, dlatego 

przysługuje jej 20 dni urlopu. 

b) Tak, jest to możliwe. Pani Hildegarda zgodnie z art. 153 § 1. Po 5 miesiącach pracy posiada 9 dni urlopu, 

a biorąc pod uwagę, że pracuje od poniedziałku do piątku, a wycieczka trwa 9 dni, dwa z nich będą 

przypadały odpowiednio na sobotę i niedzielę, dlatego może poprosić pracodawcę o 7 dni wolnych. 

c) Nie, jest to możliwe. Pani Hildegarda może poprosić tylko o urlop bezpłatny, a nie o urlop 

wypoczynkowy, ponieważ zgodnie z art. 153 § 2 nie przepracowała pełnego roku. 

 

Zadanie 22 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pani Fiona ukończyła z wyróżnieniem 4-letnie technikum hotelarskie. Przez dwa lata pracowała w Hotelu 

Sheraton, przez rok w Hotelu Holiday Inn, przez dwa lata w Hotelu Mercure. Przez pięć lat swojej pracy 

studiowała Zarządzanie Turystyką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu podróżowała przez rok 

camperem po USA. Teraz wróciła do Polski i od miesiąca pracuje jako kierownik recepcji w Hotelu Radisson 

Blu w Krakowie. Jaki wymiar urlopu jej przysługuje? 

a) Pani Fiona ukończyła 4-letnie technikum i studia wyższe, dlatego zgodnie z art. 155. § 1. pkt 2) i pkt. 6) 

do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ich ukończenia 12 lat. W czasie 

studiów pracowała u trzech różnych pracodawców przez 5 lat, jednak zgodnie z art. 155. § 2 
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korzystniejsze jest wliczenie dla niej 12 lat z tytułu edukacji. Hotel Radisson Blu nie jest jej pierwszym 

miejscem pracy, dlatego zgodnie z Art. 154. § 1. pkt) 1 ma prawo do 26 dni urlopu. 

b) Pani Fiona ukończyła studia wyższe, dlatego zgodnie z art. 155. § 1. pkt) 2 i pkt. 6) do okresu pracy, od 

którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ich ukończenia 8 lat. W czasie studiów pracowała u 

trzech różnych pracodawców przez 5 lat, jednak zgodnie z art. 155. § 2 korzystniejsze jest wliczenie dla 

niej 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej, ponieważ nie można zsumować okresu zatrudnienia 

i okresu przewidzianego przez ustawę w odniesieniu do ukończenia studiów. Hotel Radisson Blu nie jest 

jej pierwszym miejscem pracy, dlatego zgodnie z Art. 154. § 1. pkt) 1 i Art. 1541. § 1. ma prawo do 20 

dni urlopu. 

c) Pani Fiona ukończyła 4-letnie technikum i studia wyższe, dlatego zgodnie z art. 155. § 1. pkt 2) i pkt. 6) 

do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ich ukończenia 12 lat. W czasie 

studiów pracowała u trzech różnych pracodawców przez 5 lat, jednak zgodnie z art. 155. § 2 

korzystniejsze jest wliczenie dla niej 12 lat z tytułu edukacji. Hotel Radisson Blu nie jest jej pierwszym 

miejscem pracy, jednak miała roczną przerwę w zatrudnieniu, dlatego zgodnie z art. 153. § 1. po 

przepracowaniu miesiąca ma prawo do 3 dni urlopu. 

 

Zadanie 23 

Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zamieszczonymi w materiale źródłowym zaznacz 

właściwą odpowiedź. 

Pan Dymitr Pracowity jest tytanem pracy. Pracuje na stanowisku księgowego w jednej z międzynarodowych 

korporacji, mających siedzibę w Warszawie. W tym roku postanowił zrzec się urlopu. „Po co wypoczywać, 

skoro praca jest taka wspaniała.” – uważa Pan Dymitr. 

a) Pan Dymitr ma takie prawo; 

b) Pan Dymitr nie ma takiego prawa, ustawa mówi wyraźnie, że nikt nie może zrzec się urlopu; 

c) Pan Dymitr może złożyć wniosek do pracodawczy, który może przyznać mu prawo do zrzeczenia się 

urlopu. 

Zadanie 24 
Do zadań Rady Ministrów nie należy: 

a) zarządzanie referendum ogólnokrajowego, 

b) zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zatwierdzanie i wypowiadanie 

innych umów międzynarodowych, 

c) zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, 

Zadanie 25 
Starostą Powiatu Tatrzańskiego jest Pan: 

a) Andrzej Skupień 

b) Jerzy Zacharko 

c) Piotr Bąk 

Zadanie 26 
Wojewodą Małopolskim jest Pani/Pan: 

a) Anna Pieczarka 

b) Piotr Ćwik 

c) Łukasz Smółka 

 

Zadanie 27 
Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a) Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i nie może być ponownie wybrany. 

b) Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, proporcjonalnych, 

równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

c) Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów 

kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 

obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 
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Zadanie 28 
Do prerogatyw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie należy: 

a) odwoływanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności; 

b) koordynowanie i kontrolowanie prac organów administracji rządowej; 

c) podpisywanie albo odmowy podpisania ustawy; 

 

Zadanie 29 

Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym odpowiedz na pytanie: 

Sprawozdanie Stenograficzne z 83. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca 2019 r. 

(pierwszy dzień obrad) 

Poseł Sprawozdawca Antoni Duda: 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3542. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 

40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował w dniu 18 czerwca 2019 r. powyższy projekt ustawy do Komisji 

Gospodarki i Rozwoju do pierwszego czytania. 

 

W materiale źródłowym mowa o: 

a) komisji stałej; 

b) komisji nadzwyczajnej; 

c) komisji śledczej; 
 

Zadanie 30 
Wybierz odpowiedź zawierającą poprawne uzupełnienie przytoczonego przepisu prawnego: 

Art. 154. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Prezydent Rzeczypospolitej (1) ………………… Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady 

Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej (2) …………………….. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi 

członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji 

poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów. 

2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia 

Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej (3)………………………...  

a) (1) desygnuje; (2) powołuje; (3) wotum nieufności; 

b) (1) desygnuje; (2) powołuje; (3) wotum zaufania; 

c) (1) wybiera; (2) powołuje; (3) wotum zaufania; 

 

Zadanie 31 
Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie: 

a) rozporządzenia; 

b) ustawy budżetowej; 

c) prowizorium budżetowego; 

 

Zadanie 32 

Po zapoznaniu się z fragmentem ustawy i treścią zadania odpowiedz na pytanie: 

Ustawa o samorządzie gminnym –  

Art. 17. ust. 1. W skład rady wchodzą radni w liczbie:  

1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców;  

2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców;  

3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców;  

4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte  

100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. 
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Dubicze Cerkiewne, gminę wiejską w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, zamieszkiwało 

według danych Głównego Urzędu Statystycznego na 31 grudnia 2017 r., 1567 osób. Rada gminy składa się wiec 

z: 

a) 15 radnych. 

b) 21 radnych. 

c) 23 radnych. 
 

Zadanie 33 
Po zapoznaniu się z treścią kazusu i przepisami prawnymi zaznacz właściwą odpowiedź. 

Materiały źródłowe: 

Uchwała nr 80/VIII/2019 

Rady Powiatu Nowotarskiego 

Z dnia 30 maja 2019 r. 

W sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotarskiego wotum zaufania 

Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 

511) uchwala się co następuje: 

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu postanawia się udzielić wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu Nowotarskiego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

a) Podjęta uchwała oznacza akceptację działań zarządu powiatu. 

b) Podjęta uchwała oznacza brak akceptacji działań zarządu powiatu. 

c) Podjęta uchwała oznacza konieczność przeprowadzenia referendum powiatowego. 

 

Zadanie 34 

Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a) Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 

2 kwietnia 1997 r. Została przyjęta przez Naród w referendum ogólnokrajowym, które miało miejsce 25 

maja 1997 r., weszła w życie 10 października 1997 r. 

b) Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 

2 kwietnia 1997 r. Została przyjęta przez Naród w referendum ogólnokrajowym, które miało miejsce 24 

maja 1997 r., weszła w życie 17 października 1997 r. 

c) Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 

2 kwietnia 1997 r. Została przyjęta przez Naród w referendum ogólnokrajowym, które miało miejsce 25 

maja 1997 r., weszła w życie 17 października 1997 r. 

 

Zadanie 35 

Po zapoznaniu się z fragmentem ustawy i zadaniem zaznacz prawidłową odpowiedź: 

Ustawa o samorządzie powiatowym 

Art. 9 ust. 4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 

mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż 

dwudziestu dziewięciu radnych. 

 

Powiat sejneński zamieszkuje 20 270 osób (stan na 31.12.2017 r.). Zgodnie z przepisami ustawy 

o samorządzie powiatowym w skład rady powiatu sejneńskiego wchodzi: 
a) 15 radnych. 

b) 17 radnych. 

c) 19 radnych. 
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Zadanie 36 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej jest: 
a) jednostką samorządu terytorialnego; 

b) organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej; 
c) częścią administracji zespolonej; 

 

Zadanie 37 

Mandatu parlamentarnego nie może sprawować: 

a) funkcjonariusz policji; 

b) adwokat; 

c) strażak; 

 

Zadanie 38 

Po zapoznaniu się z fragmentem ustawy zasadniczej odpowiedz na pytanie: 

Art. 181. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności 

karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na 

gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku 

postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego miejscowo sądu, który może 

nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 

 

W przytoczonym przepisie prawnym jest mowa o: 

a) vacatio legis; 

b) immunitecie; 

c) kontrasygnacie; 

 

Zadanie 39 

Mapa przedstawiająca granice okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej została 

przedstawiona w: 

a) b) c) 

  
 

 

 

Zadanie 40 

Władzę wykonawczą w gminie sprawują: 

a) w zależności od rodzaju gminy jest to: wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

b) w zależności od rodzaju gminy jest to: wójt, burmistrz, prezydent miasta lub wojewoda 

c) w zależności od rodzaju gminy jest to: wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta 
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Zadanie 41 

Sejm i Senat oraz Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej są wybierani na kadencje trwające odpowiednio: 

a) 4 lata i 5 lat 

b) 5 lat i 6 lat 

c) 5 lat i 4 lata 

 

Zadanie 42 

Po zapoznaniu się z fragmentem ustawy i treścią pytania zaznacz prawidłową odpowiedź: 

Ustawa o samorządzie województwa 

Art. 16 ust. 3. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie 

trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde 

kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców. 

 

Województwo mazowieckie zamieszkuje 5 372 600 osób (stan na 31.12.2018 r.). Zgodnie z przepisami 

ustawy o samorządzie województwa w skład Sejmiku Województwa Mazowieckiego wchodzi: 
a) 48 radnych. 

b) 51 radnych. 

c) 54 radnych. 

 

Zadanie 43 

Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest: 
a) publikacja w Monitorze Polskim 

b) ich ogłoszenie 

c) przedruk w gazecie o zasięgu ogólnopolskim 

 

Zadanie 44 

Granice administracyjne powiatu tatrzańskiego zostały zaznaczone ciemniejszym kolorem na zdjęciu: 

a) b) c) 

   
Zadanie 45 

Sprawozdanie Stenograficzne z 83. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 lipca 2019 r. 

(pierwszy dzień obrad) 

Marszałek Sejmu: 

Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o 

odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Głosujemy. Kto z państwa 

jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku nr 3541, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?  

Głosowało 401 posłów. Za – 145, przeciw – 255, wstrzymał się 1 poseł. 

Sejm wniosek odrzucił. 

W opisanej sytuacji Konstytucja RP przewiduje głosowanie: 
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a) zwykłą większością głosów; 

b) bezwzględną większością głosów; 

c) kwalifikowana większością głosów; 

 

Zadanie 46 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nazywana jest także: 

a) ustawą konstytucyjną; 

b) ustawą zasadniczą; 

c) konstytucją sejmową; 

 

Zadanie 47 

Organem uchwałodawczo-kontrolnym w miastach na prawach powiatu jest: 

a) Rada miasta; 

b) Rada powiatu; 

c) Sejmik województwa; 

 

Zadanie 48 

Sprawozdanie Stenograficzne z obrad Zgromadzenia Narodowego w dniu 5 grudnia 2017 r. 

Marszałek: 

Otwieram obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego na podstawie art. 114 ust. 1 w związku z art. 140 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

(Marszałek Sejmu trzykrotnie uderza laską marszałkowską)  

(Zebrani, stojąc, śpiewają hymn państwowy) 

Dziękuję bardzo. 

Na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuję panią poseł Małgorzatę Golińską oraz pana senatora 

Marka Pęka. Protokół prowadzić będzie pani poseł Małgorzata Golińska. Szanowni Państwo! Pragnę 

serdecznie powitać prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę. (Zebrani wstają, oklaski) 

 

Organ, o którym mówi materiał źródłowy składa się z: 

a) 200 osób; 

b) 460 osób; 

c) 560 osób; 

 

Zadanie 49 

Czynne prawo wyborcze to inaczej: 

a) prawo bycia wybranym; 

b) prawo wybierania; 

c) prawo kandydowania; 
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Zadanie 50 

Po analizie materiału źródłowego, zaznacz odpowiedź, która zawiera prawidłowe etapy procesu legislacyjnego: 

 
 

a) 1. Praca w komisjach po I czytaniu; 2. III czytanie na posiedzeniu Sejmu; 3. Stanowisko Senatu; 

b) 1. Praca w komisjach po I czytaniu; 2. prace w komisjach po II czytaniu; 3. Stanowisko Senatu; 

c) 1. Praca w komisjach po I czytaniu; 2. stanowisko Prezydenta; 3. III czytanie na posiedzeniu Sejmu; 


