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III Konkurs Wiedzy Prawnej 
(rok szkolny 2020/2021) 

 

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

Czas pracy: 45 minut 

 

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

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

Witamy w etapie szkolnym III Konkursu Wiedzy Prawnej! 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

1. Sprawdź, czy test zawiera 8 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. 

Mieszkańcy województwa w wyborach samorządowych wybierają: 

A. marszałka województwa. 

B. wojewodę. 

C. sejmik województwa. 

 

Zadanie 2. 

Organem wykonawczym w samorządzie powiatowym jest: 

A. sejmik powiatowy. 

B. rada powiatu. 

C. zarząd powiatu. 

 

Zadanie 3. 
Kadencja organów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z wyborów powszechnych zgodnie z 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wynosi obecnie: 

A. 3 lata. 

B. 4 lata. 

C. 5 lat. 

 

Zadanie 4. 

Sąd Rejonowy uznał Pana Tymona winnym kradzieży samochodu. Pan Tymon postanowił odwołać się do sądu 

drugiej instancji, którym będzie: 

A. Sąd Najwyższy. 

B. także sąd rejonowy tylko w innym mieście. 

C. sąd okręgowy. 
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Zadanie 5. 

Exposé to: 

A. przemówienie osoby powołanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, w którym przedstawia ona 

najważniejsze założenia polityki wewnętrznej i zagranicznej, realizowanej przez Radę Ministrów. 

B. przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w którym przedstawia najważniejsze założenia 

polityki wewnętrznej i zagranicznej, która będzie przez niego realizowana. 

C. przemówienie prezesa partii, która zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, w którym przedstawia 

najważniejsze założenia polityki wewnętrznej i zagranicznej, która będzie realizowana przez Radę 

Ministrów. 

 

Zadanie 6. 

Preambuła to: 

A. okres od ogłoszenia do wejścia w życie ustawy. 

B. uroczysty wstęp do aktu prawnego. 

C. przysięga składana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zadanie 7. 
Wotum nieufności to: 

A. to uchwała Sejmu wyrażająca brak poparcia dla polityki rządu lub ministra. 

B. to uchwała Sejmu i Senatu wyrażająca brak poparcia dla polityki rządu lub ministra. 

C. to uchwała Senatu wyrażająca brak poparcia dla polityki rządu lub ministra. 

 

Zadanie 8. 
Konstruktywne wotum nieufności to: 

A. uchwała Sejmu wyrażająca brak akceptacji wobec linii politycznej Rady Ministrów. 

B. uchwała Sejmu zawierająca propozycje zmian w polityce wewnętrznej i zewnętrznej państwa 

realizowanej przez Radę Ministrów. 

C. uchwała Sejmu wyrażająca brak akceptacji wobec linii politycznej urzędującej Rady Ministrów 

zawierająca jednocześnie nazwisko osoby, która jest proponowana na stanowisko nowego Prezesa Rady 

Ministrów. 

 

Zadanie 9. 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje: 

A. Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. 

B. Prezes Rady Ministrów na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

C. Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Sejm. 

 

Zadanie 10. 

Wotum zaufania to: 

A. to uchwała Sejmu wyrażająca akceptację polityki rządu lub ministra. 

B. to zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyrażające poparcie dla polityki rządu lub ministra. 

C. to uchwała Sejmu i Senatu wyrażająca akceptację polityki rządu lub ministra. 

 

Zadanie 11. 

Mieszkańcy gminy w wyborach samorządowych wybierają: 

A. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i radę gminy. 

B. wójta, starostę i radę gminy. 

C. radę gminy. 
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Zadanie 12. 

Organem wykonawczym w samorządzie województwa jest: 

A. rada województwa. 

B. zarząd województwa. 

C. sejmik województwa. 

 

Zadanie 13. 

Kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wynosi: 

A. 4 lata. 

B. 5 lat. 

C. 6 lat. 

 

Zadanie 14. 

W Nowym Targu swoją siedzibę ma: 

A. sąd okręgowy. 

B. sąd apelacyjny. 

C. sąd rejonowy. 

 

Zadanie 15. 

Kraków jest: 

A. tylko gminą miejską. 

B. obwodem autonomicznym. 

C. miastem na prawach powiatu. 

 

Zadanie 16. 

Zarząd powiatu jest wybierany: 

A. przez mieszkańców powiatu w czasie wyborów samorządowych. 

B. przez Radę Powiatu. 

C. przez starostę. 

 

Zadanie 17. 

Na terenie miasta Nowy Targ swoje siedziby mają: 

A. Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Gminy Nowy Targ, Starostwo Powiatowe. 

B. Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Gminy Nowy Targ, Starostwo Powiatowe, filia Sejmiku 

Wojewódzkiego. 

C. Urząd Miasta Nowy Targ, Urząd Gminy Nowy Targ, Starostwo Powiatowe, Biuro Wojewody 

Małopolskiego. 

 

Zadanie 18. 

Najważniejszym aktem prawnym zawierającym plan m.in. dochodów i wydatków w samorządzie gminnym jest: 

A. ustawa budżetowa. 

B. uchwała budżetowa. 

C. umowa budżetowa. 

 

Zadanie 19. 

Kadencja prezydenta miasta wynosi w chwili obecnej: 

A. 4 lata. 

B. 5 lat. 

C. 6 lat. 
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Zadanie 20. 

Jednostką samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową jest: 

A. województwo. 

B. powiat. 

C. gmina. 

 

Zadanie 21. 

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

Art. 183c . § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o 

jednakowej wartości.  

Kazus: Hermenegilda i August pracują od 3 lat w firmie transportowej na stanowisku zajmującym się logistyką. 

Waldemar, który jest dyrektorem działu, postanowił na koniec roku obniżyć miesięczne wynagrodzenie dla 

Augusta, mimo, że wykonuje taką samą pracę jak Hermenegilda.  

Czy działanie Waldemara jest zgodne z prawem? 

A. Tak, Waldemar jest dyrektorem, dlatego może zmienić poziom wynagrodzenia pracowników. 

B. Nie, Hermenegilda i August wykonują taką samą pracę i powinni być tak samo traktowani, czyli 

otrzymywać jednakowe wynagrodzenie. 

C. Tak, Waldemar jest dyrektorem, dlatego może zmienić poziom wynagrodzenia pracowników, ale 

powinien podać uzasadnienie swojej decyzji. 

 

Zadanie 22. 

Wybory do Sejmu i Senatu zarządza: 

A. Marszałek Sejmu. 

B. Prezydent Rzeczypospolitej. 

C. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 

 

Zadanie 23. 

Sejm: 

A. może przedłużyć swoją kadencję za zgodą Senatu. 

B. może skrócić swoją kadencję. 

C. może skrócić swoją kadencję za zgodą Senatu. 

 

Zadanie 24. 

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która najpóźniej w dniu 

wyborów ukończyła: 

A. 18 lat. 

B. 21 lat. 

C. 25 lat. 

 

Zadanie 25. 

Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie: 

A. „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że 

dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, 

niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie 

zawsze najwyższym nakazem”. 

B. „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i 

interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. 

C. „Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście 

przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej 

Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. 
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Zadanie 26. 

Obradom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczy: 

A. Marszałek Sejmu. 

B. Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu. 

C. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Zadanie 27. 

Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej są co do zasady: 

A. tajne. 

B. niedostępne. 

C. jawne. 

 

Zadanie 28. 

Inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in: 

A. Rzecznikowi Praw Dziecka. 

B. Radzie Ministrów. 

C. Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. 

 

Zadanie 29. 

Referendum ogólnokrajowe może być przeprowadzone w: 

A. w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. 

B. celu wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

C. w celu odwołania Prezesa Rady Ministrów. 

 

Zadanie 30. 

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

Art. 181 . § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich praw i interesów, mają prawo 

tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji.  

Kazus: Pankracy pracuje jako architekt w firmie projektującej mosty. Razem z kolegami postanowili powołać do 

życia związek zawodowy „Sprawiedliwa ręka”. Czy mają prawo do takiego działania? 

 

A. Nie, pracownicy mogą przystępować tylko do już istniejących organizacji. 

B. Tak, pracownicy mogą utworzyć organizację, która broni ich praw pracowniczych. 

C. Tak, pracownicy mogą tworzyć organizacje przeciwko pracodawcom. 

 
Zadanie 31. 

Pan Teofil jest właścicielem firmy ochroniarskiej, postanowił zatrudnić nowego pracownika pana Wincentego na 

okres próbny wynoszący 3 miesiące, aby sprawdzić czy nadaje się do wykonywania zawodu ochroniarza.  

Opisane działanie jest zgodne z przepisem prawnym Kodeksu Pracy: 

 

A. Art. 25 z indeksem 1 § 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także 

łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi 

samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie 

może przekraczać trzech. 

B. Art. 26. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a 

jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. 

C. Art. 25 § 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu 

sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego 

rodzaju pracy. 
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Zadanie 32. 

Zaznacz zdanie prawdziwe: 

A. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej trwa tyle samo co kadencja Sejmu. 

B. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest o rok krótsza od kadencji Sejmu. 

C. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest o rok dłuższa od kadencji Sejmu. 

 

Zadanie 33. 

W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: 

A. zarządza wybory do Sejmu i Senatu. 

B. zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny. 

C. powołuje sędziów. 

 

Zadanie 34. 

Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa 

państwa jest: 

A. Rada Ministrów. 

B. Zgromadzenie Narodowe. 

C. Rada Bezpieczeństwa Narodowego. 

 

Zadanie 35. 

Przykładem realizacji zasady instancyjności postępowania sądowego jest sytuacja opisana w punkcie: 

A. Pani Eugenia nie może doczekać się decyzji w sprawie pozwolenia na budowę domu. Postanowiła 

wnieść skargę na bezczynność organu administracji publicznej. 

B. Pan Hieronim od 8 miesięcy nie otrzymuje czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny. Wniósł do sądu 

pozew przeciwko najemcy o zapłatę należności. 

C. Proces w sprawie kradzieży drogocennych klejnotów ze sklepu jubilerskiego pani Gertrudy zakończył się 

uniewinnieniem oskarżonych. Pani Gertruda postanowiła wnieść apelację. 

 

Zadanie 36. 

W art. 11 ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 

tworzenia i działania partii politycznych [...]” - została wyrażona zasada: 

A. pluralizmu politycznego. 

B. suwerenności narodu. 

C. trójpodziału władzy. 

 

Zadanie 37. 

Zaznacz zdanie prawdziwe: 

A. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Rady Ministrów. 

B. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. 

C. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany 

dwukrotnie. 

 

Zadanie 38. 

„Prezydent Rzeczypospolitej nadał stopnie generalskie i admiralskie dziewięciu oficerom. Nominacje zostały 

wręczone podczas obchodów Święta Wojska Polskiego”. – działanie to wynika z przepisu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej o treści: 

A. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia. 

B. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach 

stopnie wojskowe. 

C. Prezydent Rzeczypospolitej jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych. 
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Zadanie 39. 

Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest: 

A. kontrola działalności organów administracji rządowej. 

B. stanie na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. 

C. stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach 

normatywnych. 

 

Zadanie 40. 

Pani Klementyna jest właścicielką firmy produkującej meble. Postanowiła zatrudnić nowego pracownika pana 

Cezarego. Na dwa dni przed podjęciem przez niego pracy, zawarła z nim na piśmie umowę o pracę. Opisane 

działanie jest zgodne z przepisem prawnym Kodeksu Pracy: 

A. Art. 29 § 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i 

płacy, w szczególności: 1) rodzaj pracy; 2) miejsce wykonywania pracy; 3) wynagrodzenie za pracę 

odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia; 4) wymiar czasu pracy; 5) 

termin rozpoczęcia pracy. 

B. Art. 29 z indeksem 1 § 2. Przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca dodatkowo informuje 

pracownika na piśmie o: 1) świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami 

kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania; 

C. Art. 29 § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z 

zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza 

pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 

 

Zadanie 41. 

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

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.  

Kazus: Pan Benedykt Okularnik jest właścicielem firmy produkującej szkła do okularów. Zatrudnia 20 

pracowników. Uważa, że może egzekwować tylko obowiązki zatrudnionych u niego ludzi. Czy jego 

rozumowanie jest słuszne? 

A. Nie, ponieważ Kodeks pracy określa tylko obowiązki pracodawców i prawa pracowników. 

B. Nie, ponieważ Kodeks pracy określa zarówno prawa jak i obowiązki pracowników i pracodawców. 

C. Tak, ponieważ Kodeks pracy określa tylko obowiązki pracowników i prawa pracodawców. 

 

Zadanie 42. 

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 

A. Sejm i Senat. 

B. Prezydent RP i Rada Ministrów. 

C. sądy i trybunały. 

 

Zadanie 43. 

Zasada państwa prawa została wyrażona w przepisie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi: 

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

sprawiedliwości społecznej. 

B. Art. 3 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. 

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

 

Zadanie 44. 

Najważniejszym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej jest: 

A. Traktat z Maastricht. 

B. Konkordat. 

C. Konstytucja. 
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Zadanie 45. 

Rada Ministrów: 

A. jest wybierana na czteroletnią kadencję. 

B. jest powoływana na czteroletnią kadencję. 

C. nie jest organem kadencyjnym. 

 

Zadanie 46. 

Jakiego przymiotnika prawa wyborczego dotyczy opis: „Każdy wyborca dysponuje taką samą liczbą głosów”: 

A. proporcjonalności. 

B. równości. 

C. tajności. 

 

Zadanie 47. 

Prezes Rady Ministrów: 

A. uchwala ustawy. 

B. reprezentuje Sejm. 

C. wydaje rozporządzenia. 

 

Zadanie 48. 

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach: 

A. powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

B. powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych i w głosowaniu tajnym. 

C. równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. 

 

Zadanie 49. 

O immunitecie mówi przepis: 

A. art. 104 ust. 1 Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców. 

B. art. 105 ust. 1 Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w 

zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. 

C. art. 107 ust.1 W zakresie określonym ustawą poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z 

osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać tego majątku. 

 

Zadanie 50. 

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

Kodeks pracy Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

Kazus: W gminie Cisna nawiązano stosunek pracy z zastępcą wójta na podstawie powołania. Czy zastępca wójta 

w gminie Cisna jest pracownikiem? 

A. Tak, ponieważ został zatrudniony na podstawie powołania i taką sytuację przewiduje Kodeks Pracy. 

B. Nie, ponieważ nie ma umowy o pracę. 

C. Tak, ponieważ został wybrany na to stanowisko w czasie wyborów samorządowych. 

 


