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IV Konkurs Wiedzy Prawnej 
(rok szkolny 2021/2022) 

 

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

Czas pracy: 60 minut 

 

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

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

Witamy w etapie szkolnym IV Konkursu Wiedzy Prawnej! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

1. Sprawdź, czy test zawiera 15 stron (zadania 1-50). 

2. Rozwiązuj zadania samodzielnie, korzystanie z jakichkolwiek pomocy jest niedozwolone. 

3. Każde pytanie zawiera tylko jedną poprawną odpowiedź. 

4. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi otrzymujesz jeden punkt. Za poprawne rozwiązanie testu 

możesz uzyskać maksymalnie 50 punktów.  

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

stwierdzenie. 

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

7. Nie używaj korektora.  

8. Wszelkie poprawki traktowane są jako odpowiedzi błędne. 

Życzymy powodzenia  

 

Zadanie 1.  

Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym, zaznacz prawidłową odpowiedź: 

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 2 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego 

oraz części województwa lubelskiego 

[…] 

§ 1. 1. W związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, 

związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, 

zarządzam wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części 

województwa lubelskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. 

 

Materiał źródłowy zawiera fragment aktu normatywnego zajmującego w hierarchii aktów prawnych w 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

A. wyższe miejsce niż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

B. niższe miejsce niż ustawy. 

C. niższe miejsce niż akty prawa miejscowego. 

 

Zadanie 2.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i materiałem źródłowym, odpowiedz na pytanie: 

Przepisy prawne: 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz 

z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony 

z użyciem wyrobów budowlanych; 
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2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; […] 

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 

 

Materiał źródłowy: Podhale24.pl 23.08.2020, 19:03 

Dwa przydrożne krzyże i dwie kapliczki wytypowane do odrestaurowania 

Zakopane. Podczas posiedzenia Komisji ds. renowacji zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych, jej 

członkowie rozpatrywali możliwości przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich. 
Źródło: https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/71558/Dwa_przydrozne_krzyze_i_dwie_kapliczki_wytypowane_do_odrestaurowania.html 

 

Działania opisane w materiale źródłowym dotyczą odrestaurowania i przeprowadzenia prac 

konserwatorskich: 

A. budynków. 

B. obiektów małej architektury. 

C. obiektów budowlanych i obiektów małej architektury. 

 

Zadanie 3.  

Materiał źródłowy: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt dotyczy zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na: 

podwyższeniu do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według 

skali podatkowej, podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 

32% stawka podatku, wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru 

składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie 

zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zmianie wysokość kosztów podatkowych od 

przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie. 

 

Działanie opisane w materiale źródłowym przysługuje także: 

A. Najwyższej Izbie Kontroli. 

B. Senatowi. 

C. Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. 

 

Zadanie 4. 

Materiał źródłowy: 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1 

1
 Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa 

dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71); 

 

Materiał źródłowy zawiera przykład: 

A. ratyfikacji umowy międzynarodowej. 

B. implementacji prawa unijnego. 

C. derogacji prawa unijnego. 
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Zadanie 5.  
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym, zaznacz prawidłową odpowiedź: 

 

ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 1 października 2021 r. 

w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego 

oraz części województwa lubelskiego 

[…] 

§ 1. W związku z utrzymującym się szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku 

publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką 

Białorusi, przedłużam z dniem 2 października 2021 r., na okres 60 dni, stan wyjątkowy wprowadzony 

rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia 

stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. 

U. poz. 1612) na obszarze, na którym stan ten został wprowadzony. 

 

Działanie, o którym mówi materiał źródłowy: 

A. może być podjęte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze jeden raz. 

B. może być podjęte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze jeden raz, ale tylko za zgodą 

Sejmu. 

C. nie może już być podjęte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zadanie 6.  
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym, zaznacz prawidłową odpowiedź: 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1 

1
 Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa 

dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71); 

 

Organem Unii Europejskiej, o którym mówi materiał źródłowy jest: 

A. Rada Europy. 

B. Rada Europejska. 

C. Rada Unii Europejskiej. 

 

Zadanie 7. 

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
1 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: […] 

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

 

Kazus: Pan Kleofas jest właścicielem działki budowlanej zlokalizowanej w gminie Górowo Iławeckie 

(powiat bartoszycki). Czy może wybudować na niej dom? 
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A. Tak, ponieważ posiada do tej działki tytuł prawny wynikający z ograniczonego prawa rzeczowego. 

B. Tak, ponieważ posiada do tej działki tytuł prawny wynikający ze stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

C. Tak, ponieważ posiada do tej działki tytuł prawny wynikający z prawa własności. 

 

Zadanie 8.  
Po zapoznaniu się z przepisem prawnym, zaznacz prawidłową odpowiedź: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
Art. 235. 1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby 

posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 

 

Minimalna liczba posłów, którzy mogą przedłożyć projekt ustawy o zmianie Konstytucji to: 

A. 92. 

B. 20. 

C. 112. 

 

Zadanie 9. 

Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona: 

A. 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. 

B. 4 lutego 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe 

C. 26 maja 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe. 

 

Zadanie 10. 

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 931. 

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; 

dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 

jedna czwarta całości spadku. 

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, 

przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. 

Art. 932. 

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 

 

Kazus: W momencie śmierci Pan Hipolit miał żonę, dzieci, rodziców i rodzeństwo. Nie spisał testamentu.  

 

A. Na podstawie art. 931 § 1. Kodeksu Cywilnego żona i dzieci pana Hipolita są zaliczani do pierwszej 

grupy spadkobierców i to do nich trafi spadek. Rodzice i rodzeństwo są zaliczani do drugiej grupy 

spadkobierców. Ponieważ następuje dziedziczenie w ramach pierwszej grupy, osoby zaliczane do drugiej 

grupy nie będą dziedziczyły. 

B. Na podstawie art. 931 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego żona i dzieci pana Hipolita są zaliczani do pierwszej 

grupy spadkobierców i to do nich trafi spadek. Rodzice i rodzeństwo są zaliczani do drugiej grupy 

spadkobierców. Ponieważ następuje dziedziczenie w ramach pierwszej grupy, osoby zaliczane do drugiej 

grupy nie będą dziedziczyły. 

C. Na podstawie art. 931 § 1 i § 2 i art. 932 § 1 Kodeksu Cywilnego żona i dzieci pana Hipolita są zaliczani 

do pierwszej grupy spadkobierców i to do nich trafi spadek. Rodzice i rodzeństwo są zaliczani do drugiej 

grupy spadkobierców. Ponieważ następuje dziedziczenie w ramach pierwszej grupy, osoby zaliczane do 

drugiej grupy nie będą dziedziczyły. 
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Zadanie 11.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 931.  

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; 

dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 

jedna czwarta całości spadku. 

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, 

przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. 

 

Kazus: Pan Ignacy zmarł pozostawiając żonę - Ramonę i syna – Ignacego juniora . Córka pana Ignacego - 

Telimena zmarła rok przed jego śmiercią. Telimena miała dwójkę dzieci: Klaudiusza i Neron 

 

Spadkobiercami pana Ignacego będą: 

A. Pani Ramona – 1/3 spadku, Ignacy junior – 1/3 spadku, Telimena – 1/3 spadku. 

B. Pani Ramona – 1/4 spadku, Ignacy junior – 1/3 spadku, Telimena – 1/3 spadku. 

C. Pani Ramona – 1/3 spadku, Ignacy junior – 1/3 spadku, Klaudiusz – 1/6 spadku, Neron – 1/6 spadku. 

 

Zadanie 12.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 932. 

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi 

jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki 

spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. 

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach 

równych. 

 

Kazus: Pani Gertruda i pan Sykstus byli małżeństwem i nie mieli dzieci. Pani Gertruda zmarła miesiąc temu. 

Rodzice pani Gertrudy to pan Tytus i pani Ofelia. 

 

Kto i w jakich częściach będzie dziedziczył? 

A. 1/2 - pan Sykstus, 1/4 pan Tytus, 1/4 pani Ofelia. 

B. pan Sykstus – całość majątku. 

C. 1/2 pan Tytus, 1/2 - pani Ofelia. 

 

Zadanie 13. 

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 935. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do 

dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako 

spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej 

Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, 

spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. 

 

Kazus: Pani Hermenegilda zmarła dwa miesiące temu. Przez ostatnie 10 lat swojego życia mieszkała w 

Toronto. W gminie Choczewo w powiecie wejherowskim w województwie zachodnio-pomorskim znajduje 
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się dom, który należał do pani Hermenegildy. Pan Sergiusz - mąż pani Hermenegildy zmarł pięć lat temu, 

nie mieli dzieci, nie żyją też żadni krewni pana Sergiusza i pani Hermenegildy. 

 

Co stanie się z domem pani Hermenegildy? 

A. Spadek przypadnie gminie Choczewo. 

B. Spadek przypadnie powiatowi wejherowskiemu. 

C. Spadek przypadnie Skarbowi Państwa. 

 

Zadanie 14.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 941. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.  

Art. 942. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. 

 

Kazus: Pan Wieńczysław i pani Gniewomira są małżeństwem. Postanowili wspólnie spisać jeden testament. 

Czy jest to zgodne z prawem? 

 

A. Tak, ponieważ są małżeństwem. 

B. Nie, ponieważ testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. 

C. Tak, ponieważ rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. 

 

Zadanie 15.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 944. 

§ 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. 

 

Kazus: Pani Nadia ma 37 lat, polskie obywatelstwo i mieszka na stałe w Dobrym Mieście. Dwa lata temu 

postanowiła sporządzić swój testament u notariusza – pana Bazylego. Teraz postanowiła odwołać testament. 

Udała się w tym celu do kancelarii notarialnej Pana Bazylego, jednak okazało się, że kancelaria jest już 

zamknięta. Pani Nadia następnego dnia wyjeżdżała na tydzień do rodziny do Złotoryi, dlatego postanowiła 

upoważnić do odwołania testamentu swoją koleżankę Ismenę. Czy Pani Nadia postąpiła zgodnie z prawem? 

 

A. Tak, ponieważ ma pełną zdolność do czynności prawnych i może ustanowić swojego przedstawiciela. 

B. Nie, ponieważ testamentu nie można odwołać przez przedstawiciela. 

C. Nie, ponieważ pani Nadia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. 

 

Zadanie 16.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 945.  

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; 

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem 

błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 

3) pod wpływem groźby. 
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Kazus: Pan Serwacy został zmuszony przez pana Pankracego do spisania testamentu pod groźbą podłożenia 

i detonacji ładunku wybuchowego w jego domu. Pan Pankracy zmusił w ten sposób pana Serwacego do 

zapisania na jego rzecz całości majątku. 

 

Czy testament pana Serwacego jest ważny? 

A. Tak, każdy testament jest zawsze ważny. 

B. Nie, ponieważ został sporządzony pod wpływem groźby. 

C. Nie, ponieważ nie został spisany u notariusza. 

 

Zadanie 17.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 949. 

§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, 

podpisze i opatrzy datą. 

Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. 

 

Kazus: Pani Izolda spisała własnoręcznie swój testament, podpisała dokument oraz zamieściła datę 

sporządzenia. Czy testament pani Izoldy jest ważny? 

A. Tak, działanie było zgodne z art. 949 § 1 Kodeksu Cywilnego. 

B. Nie, działanie było niezgodne z art. 950 Kodeksu Cywilnego. 

C. Nie, działanie było niezgodne z art. 949 § 1 oraz art. 950 Kodeksu Cywilnego. 

 

Zadanie 18.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 953. Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed 

dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub 

jego zastępcy w obecności dwóch świadków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, 

podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo 

podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może 

podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy 

nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny.  

Art. 955. Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które 

uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego 

terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności 

sporządzenia testamentu zwykłego. 

 

Kazus: Pan Polikarp w dniu 1 stycznia 2021 r. w czasie podróży lotniczej z Krakowa do Chicago dostał 

ataku paniki. W obawie, że nie przeżyje lotu postanowił sporządzić testament przed kapitanem oraz dwoma 

członkami załogi. Kapitan spisał ostatnią wolę pana Polikarpa i opatrzył datą. Odczytał pismo w obecności 

świadków i pana Polikarpa. Później dokument podpisali: kapitan, świadkowie i pan Polikarp. Szczęśliwie 

pan Polikarp przeżył podróż, pół roku później wrócił do Polski i ma się dobrze do dnia dzisiejszego.  

 

Czy testament szczególny sporządzony w czasie lotu jest nadal ważny? 

A. Nie, testament szczególny nie jest ważny w myśl art. 955 Kodeksu Cywilnego. 

B. Tak, testament szczególny jest ważny, ponieważ dopełniono wszystkich czynności opisanych w art. 953 

Kodeksu Cywilnego. 
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C. Tak, ponieważ bieg terminu uległ zawieszeniu w myśl art. 955 Kodeksu Cywilnego. 

 

Zadanie 19.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

Art. 956. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu: 

1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2) niewidomy, głuchy lub niemy; 

3) kto nie może czytać i pisać; 

4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 

5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. 

 

Kazus: Klemens ma 12 lat, polskie obywatelstwo, mieszka na stałe z rodzicami w Pcimiu, gdzie uczęszcza 

do szkoły podstawowej i osiąga wyróżniające wyniki w nauce, jest okazem zdrowia.  

 

Czy Klemens może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu? 

A. Nie, ponieważ zachodzi przesłanka z art. 956 pkt. 1) Kodeksu Cywilnego. 

B. Nie, ponieważ zachodzi przesłanka z art. 956 pkt. 2) Kodeksu Cywilnego. 

C. Nie, ponieważ zachodzi przesłanka z art. 956 pkt. 5) Kodeksu Cywilnego. 

 

Zadanie 20.  

Najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest: 

A. Konstytucja. 

B. Traktat ateński. 

C. Traktat lizboński. 

 

Zadanie 21.  

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest: 

A. Gmina. 

B. Powiat. 

C. Województwo. 

 

Zadanie 22. 

   

Łukasz Kmita Witold Kozłowski Karol Skrzypiec 

Wojewoda Małopolski Marszałek Województwa 

Małopolskiego 

Starosta Nowotarski 

a) b) c) 

Właściwy wizerunek osoby, imię i nazwisko oraz nazwa funkcji (stan na 1 lutego 2022 r.) znajdują się w 

punkcie: 
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A. a) 

B. b) 

C. c) 

 

Zadanie 23. 

Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została: 

A. przyjęta przez Naród w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. 

B. ratyfikowana przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. 

C. uchwalona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16 lipca 1997 r. 

 

Zadanie 24.  

Prezydent Rzeczypospolitej jest: 

A. wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, proporcjonalnych, bezpośrednich i w głosowaniu 

tajnym, na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 

B. wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, na 

pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 

C. wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, na 

czteroletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 

 

Zadanie 25. 

Wyłącznie Radzie Ministrów przysługuje: 

A. możliwość zgłoszenia wotum nieufności. 

B. stosowania prawa łaski. 

C. inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany 

ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji 

finansowych przez państwo. 

 

Zadanie 26.  

Decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego to: 

A. dokumentacja powykonawcza. 

B. pozwolenie na budowę. 

C. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

 

Zadanie 27.  

Zasada zrównoważonego rozwoju została wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej w: 

A. Art. 74. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne 

współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 

B. Art. 75. 1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 

obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz 

popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. 

C. Art. 76. 1. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami 

zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 

Zakres tej ochrony określa ustawa. 
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Zadanie 28.  

Zaznacz zdanie prawdziwe: 

A. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sejm, władzę wykonawczą Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

B. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznik Praw 

Obywatelskich, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

C. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. 

 

Zadanie 29.  

Organem stanowiącym w gminie jest: 

A. rada gminy. 

B. wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

C. sejmik. 

 

Zadanie 30.  

Gdy Sejm nie udzieli Radzie Ministrów wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ustawowej liczby posłów: 

A. Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek 

pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. 

B. Prezydent Rzeczypospolitej może skrócić kadencję Sejmu i zarządzić wybory. 

C. Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory. 

 

Zadanie 31.  

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zakazane jest istnienie partii politycznych i innych 

organizacji, które: 

A. odwołują się w swoich programach do 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. odwołują się w swoich programach do doktryn konserwatywnych, a także tych, których program lub 

działalność zakłada lub dopuszcza zasadę solidaryzmu społecznego. 

C. odwołują się w swoich programach do doktryny socjaldemokratycznej, a także tych, których program lub 

działalność zakłada lub dopuszcza realizacje zasady państwa opiekuńczego. 

 

Zadanie 32.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie: 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Art. 28.  

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z 

zastrzeżeniem art. 29–31. 

1a. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

Art. 41.  

1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 

 

Kazus: Pan Teofil otrzymał w dniu 8 lipca 2021 r. decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną w dniu 5 lipca 

2021 r. Na terenie budowy 15 lipca 2021 r. zostały rozpoczęte prace przygotowawcze. 
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Kiedy doszło do rozpoczęcia budowy? 

A. 5 lipca 2021 r. 

B. 8 lipca 2021 r. 

C. 15 lipca 2021 r. 

 

Zadanie 33.  

Materiał źródłowy: 

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Krzysztof Zamorski z Instytutu Historii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski! 

Przypomnijmy, że jest on nadawany za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, w tym 

za wybitną twórczość naukową. 

Serdecznie gratulujemy panu profesorowi tego wyróżnienia! 
Źródło: https://www.facebook.com/WydzialHistorycznyUJ/photos/a.112324150597674/453957686434317/ 

 

Działanie opisane w materiale źródłowym jest przykładem: 

A. prerogatywy prezydenckiej. 

B. aktu prawa miejscowego. 

C. realizacji uchwały sejmowej. 

 

Zadanie 34.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie: 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Art. 37. 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 

lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 

lata. 

 

Kazus: Pan Damazy otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną w dniu 7 lutego 2019 r. 

Do dnia 8 lutego 2022 r, budowa nie została rozpoczęta. Czy decyzja na budowę jest nadal ważna? 

A. Nie, ponieważ budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się 

ostateczna. 

B. Nie, ponieważ budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 

C. Tak, ponieważ pozwolenie na budowę jest bezterminowe. 

 

Zadanie 35. 
Po zapoznaniu się z materiałem źródłowym, zaznacz prawidłową odpowiedź: 
Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Nowy Targ 

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem 

Nr wniosku/zgłoszenia: 0491/2021/BA.6740.1.475.2021 

Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09 

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny 

Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych 

Status: Decyzja pozytywna 
Źródło: https://ongeo.pl/geoportal/gmina-nowy-targ/pozwolenia-na-budowe 

 

Organem, który wydał decyzję, o której mówi materiał źródłowy jest: 

A. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu 

B. Starosta Powiatu Nowotarskiego 

C. Wydział Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu 
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Zadanie 36.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi i kazusem, odpowiedz na pytanie: 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Art. 45. 1. W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się: 

1) dziennik budowy; 

2) dziennik rozbiórki – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce; 

3) dziennik montażu – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu. 

 

Kazus: Pan Ramzes jest kierownikiem budowy muzeum, w którym będą udostępniane  przedmioty 

odnalezione na stanowiskach archeologicznych. Od momentu rozpoczęcia budowy prowadzi dziennik 

budowy. Czy pan Ramzes postępuje zgodnie z prawem? 

A. Tak, pan Ramzes jest zobowiązany do takiego działania na mocy art. 45 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

B. Tak, pan Ramzes może podjąć takie działanie na mocy art. 45 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane. 

C. Nie, pan Ramzes nie może podjąć takiego działania na mocy art. 45 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane. 

 

Zadanie 37.  

Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania tych robót to: 

A. dziennik budowy. 

B. decyzja administracyjna. 

C. projekt obiektu. 

 

Zadanie 38.  

Organem wykonawczym w powiecie jest: 

A. rada powiatu. 

B. zarząd powiatu. 

C. rada gminy. 

 

Zadanie 39.  

Materiał źródłowy: 
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Przepisy prawne: 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

Art. 45a.  

1. Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany: 

1) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki; 

2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu 

budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego; 

3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu: 

a) tablicę informacyjną (…) 

 

Obowiązek, do którego nawiązuje materiał źródłowy wynika z następującego przepisu prawnego: 

A. art. 45a ust. 1 pkt 3) tiret a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

B. art. 45a § 1 pkt 3) lit. a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

C. art. 45a ust. 1 pkt 3) lit. a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

 

Zadanie 40.  

Jest to osoba dysponująca specjalistyczną wiedzą z określonej dziedziny, mająca sprawdzone kwalifikacje 

zawodowe i dysponująca odpowiednim doświadczeniem, u której sąd zasięga opinii w wypadkach 

wymagających wiadomości specjalnych. Definicja mówi o: 

A. adwokacie. 

B. notariuszu. 

C. biegłym sądowym. 

 

Zadanie 41. 

Organ stanowiący i kontrolny województwa jako jednostki samorządu terytorialnego o charakterze 

regionalnym to: 

A. zarząd województwa. 

B. sejmik województwa. 

C. marszałek województwa. 

 

Zadanie 42.  

Materiał źródłowy: 

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1130 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia 

ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 

 

Działanie, o którym mówi materiał źródłowy wynika z: 

A. Art. 84 ust. 5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: Minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych. 

B. Art. 84 ust. 2. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do: 

1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i 

postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego; 

C. Art. 84b ust. 4. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: Kontrolę działalności organów administracji 

architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego przeprowadza się na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej. 
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Zadanie 43.  

Po zapoznaniu się z przepisami prawnymi odpowiedz na pytanie: 

Art. 87. 1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą 

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

2. (uchylony) 

3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego 

inspektoratu nadzoru budowlanego. 

Art. 88. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest centralnym organem administracji rządowej w 

sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

 

Właściwy schemat został zamieszczony w punkcie: 

A.  

 
 

B. 

 
C. 
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Zadanie 44.  

Immisja to: 

A. określenie działania właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na 

nieruchomości sąsiada. 

B. mowa małżeńska, na mocy której strony mogą rozszerzyć, ograniczyć bądź wyłączyć majątkową 

wspólność ustawową, powstającą z mocy prawa w chwili zawierania związku małżeńskiego. 

C. to wykonanie orzeczenia sądowego, które rozwiązuje stosunek prawny uprawniający do używania lokalu 

oraz nakazuje opróżnienie lokalu. 

 

Zadanie 45.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje kontrolę nad działalnością: 

A. Rady Ministrów. 

B. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

C. Senatu. 

 

Zadanie 46.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa się z: 

A. 100 posłów. 

B. 460 posłów. 

C. 560 posłów. 

 

Zadanie 47.  

Bierne prawo wyborcze do Senatu posiada: 

A. obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. 

B. obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat. 

C. obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 40 lat. 

 

Zadanie 48.  

Wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący, jeżeli: 

A. wzięło udział więcej niż 30% uprawnionych do głosowania. 

B. wzięło udział więcej niż 40% uprawnionych do głosowania. 

C. wzięło udział więcej niż 50% uprawnionych do głosowania. 

 

Zadanie 49.  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa się z: 

A. 100 senatorów. 

B. 460 senatorów. 

C. 560 senatorów. 

 

Zadanie 50.  

Bierne prawo wyborcze do Sejmu posiada: 

A. obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. 

B. obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. 

C. obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 25 lat. 


