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Liczba punktów: ………../40 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………………………………………………….. Klasa …………… 

Szkoła - ……………………………………………………….. w ……………………………………. województwo - ……………………………….. 

Uwaga!  
Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją, a dopiero po jej przeczytaniu o rozwiązywanie zadań! 

- Samo posiadanie przy sobie telefonu komórkowego lub innych urządzeń telekomunikacyjnych czy 
elektronicznych nośników informacji, równoznaczne jest z dyskwalifikacją, dlatego jeśli nie oddałeś ich 
swojemu opiekunowi, musisz je przekazać teraz na czas pisania testu osobie w Komisji Egzaminacyjnej 

- Udzielasz odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut 
(łącznie z czasem na zapoznanie się z niniejszą instrukcją) 

- Za każde pytanie można dostać 0 lub 1 pkt.  

- W każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa; prawidłowe zaznaczenie właściwej jednej 
odpowiedzi (w zadaniach, w których tylko jedna jest prawidłowa) lub wszystkich właściwych odpowiedzi (w 
zadaniach, w których kilka jest prawidłowych) z jednoczesnym niezaznaczeniem żadnej błędnej odpowiedzi 
skutkuje przyznaniem 1 pkt. za dane zadanie, w przeciwnym razie przyznaje się 0 pkt. 

- Test wypełniaj długopisem (piórem) w kolorze niebieskim lub czarnym. 

- Nie można używać ołówków i  korektorów (za ich stosowanie cała praca zostanie zdyskwalifikowana).  

- Zasady udzielania odpowiedzi: Właściwą/-e odpowiedź/-zi zaznaczaj poprzez wzięcie w obwódkę (w kółko) 
właściwej literki odpowiedzi (a, b, c i/lub d); następnie po zaznaczeniu w kółko wybranych przez Ciebie 
odpowiedzi wpisz w kratce obok, ile odpowiedzi zaznaczyłeś/-aś – 1, 2, 3, czy 4; niewpisanie liczby 
odpowiedzi w kratkę lub inna liczba w kratce niż ilość zaznaczeń odpowiedzi w kółko będą równoznaczne z 
brakiem odpowiedzi/błędną odpowiedzią i otrzymaniem za dane zadanie 0 pkt.! 

- Każde inne zaznaczenie odpowiedzi (zamazanie itp.), skreślenie zaznaczonej odpowiedzi, jej poprawka (w 
tym i liczby odpowiedzi w kratce), traktowane są jako odpowiedź błędna i otrzymuje się za nią 0 pkt. 

- Na końcu testu, na stronie 4, masz dołączony brudnopis, który nie będzie podlegał ocenianiu 
 

….. 1/ Ze względu na sposób określenia zachowań ludzkich wyróżniamy normy prawne: 

a/ semiimperatywne  b/ upoważniające  c/ względnie obowiązujące d/ zakazujące  

….. 2/ Element normy prawnej zawierający opis sytuacji, w przypadku której zaistnienia norma znajdzie 

zastosowanie, to: 

a/ egzekucja  b/ dyspozycja  c/ hipoteza   d/ sankcja 

….. 3/ Funkcja prawa promująca zmiany w przestrzeni życia społecznego, gdzie prawo jawi się jako 
twór korespondujący z potrzebami społeczeństwa, wynikającymi z czasu i miejsca, a zadaniem 
prawa jest odpowiadanie na te zmiany i potrzeby, to funkcja: 

a/ dynamizująca  b/ innowacyjna  c/ korespondencyjna d/ redystrybutywna 

….. 4/ Prawo ze względu na jego treść, to prawo: 

a/ kanoniczne  b/ materialne  c/ prywatne   d/ publiczne 

….. 5/ Prawo regulujące działalność gospodarczą spółek, w tym osób prawnych, to prawo: 

a/ gospodarcze  b/ handlowe   c/ konsumenckie  d/ zobowiązań 
 

.…. /5 Razem punktów za zadania 1-5 
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….. 6/ Rozporządzenia w RP wydaje (-ą): 

a/ KRRiT   b/ ministrowie  c/ prezes RM   d/ RM  

….. 7/ Kodeks morski w RP został przyjęty w roku: 

a/ 1997   b/ 1999   c/ 2000   d/ 2001   

….. 8/ Łac. contractus: 

a/ ma zastosowanie w przypadku cywilnej odpowiedzialności deliktowej 

b/ ma zastosowanie w przypadku cywilnej odpowiedzialności kontraktowej 

c/ oznacza układ       

d/ oznacza umowę   

….. 9/ Zasada zakładająca, iż uczestnicy postępowania cywilnego są zobowiązani udzielić wyjaśnień 
dotyczących okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek, a także 
przedstawić dowody, to zasada postępowania cywilnego: 

a/ dowodowa  b/ jawna   c/ prawdy formalnej d/ prawdy materialnej 

….. 10/ Separacja – zaznacz zdania prawdziwe:  

a/ orzekana, gdy nastąpiło zerwanie łączących małżonków więzi 

b/ orzekana przez sąd na wniosek małżonków 

c/ po jej orzeczeniu małżonkowie mogą już wstąpić w nowe związki małżeńskie 

d/ to uchylenie wspólnoty małżeńskiej 

….. 11/ Przestępstwa ze względu na rozmiar sankcji, to: 

a/ wykroczenia  b/ występki   c/ zbrodnie   d/ żadne z nich 

….. 12/ Zasada prawa zakładająca, iż późniejszy przepis prawny uchyla moc obowiązującą przepisu 
wcześniejszego, to:  

a/ in dubio pro reo      b/ lex posterior derogat legi priori  

c/ lex superior derogat legi inferiori   d/ praesumptio boni viri 

….. 13/ Do stadiów procesowych postępowania karnego zaliczamy postępowanie (-a): 

a/ główne   b/ odwoławcze  c/ przygotowawcze  d/ wykonawcze 

….. 14/ Aby akt administracyjny nie był wadliwy, musi zostać wydany: 

a/ instancyjnie      b/ we właściwym trybie 

c/ zgodnie z treścią materialnej podstawy prawnej d/ zgodnie z treścią norm 

….. 15/ Od orzeczenia WSA można wnieść do NSA: 

a/ apelację   b/ kasację   c/ skargę kasacyjną  d/ żadne z nich 

….. 16/ Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową, to: 

a/ handlowiec  b/ konsument  c/ sprzedawca  d/ żaden z nich 

...…. /11 Razem punktów za zadania 6-16 
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….. 17/ Zróżnicowanie społeczne to inaczej społeczna: 

a/ agnostyka   b/ asocjalizacja  c/ dyferencjacja  d/ stygmatyzacja 

….. 18/ Łac. neminem captivabimus oznacza nietykalność: 

a/ cielesną   b/ majątkową  c/ osobistą   d/ żadne z nich 

…..  19/ Parlamentarny immunitet materialny ma charakter: 

a/ bezwzględny  b/ częściowy   c/ trwały   d/ względny 

….. 20/ Ile konstytucja RP przewiduje możliwości (przypadków) skrócenia kadencji sejmu: 

a/ 1    b/ 2    c/ 3    d/ 4  

….. 21/ Aktualnie prezydent RP: 

a/ jest zwierzchnikiem sił zbrojnych   b/ mianuje szefa sztabu generalnego 

c/ nadaje stopnie wojskowe    d/ ogłasza mobilizację 

….. 22/ Do administracji zespolonej w RP należy (-ą):  

a/ Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinku b/ Kurator Oświaty w Zabrzu 

c/ Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Ełku d/ Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi  

….. 23/ Kadencja: VI Sejmu RP i zarazem jednocześnie V Senatu RP, trwała w latach: 

a/ 2001-05  b/ 2005-07   c/ 2007-11   d/ żadne z nich 

….. 24/ Znaczna część konstytucjonalistów i prawników zarzuca, iż w okresie rządów PiS łamane są 
zasady wymiaru sprawiedliwości, w tym i: 
a/ niezawisłości sędziowskiej poprzez wywoływanie tzw. „efektu mrożącego” 

b/ niezależności sądów    c/ prawa do obrony    d/ żadne z nich 

…..  25/ Konstytucyjnie Sejm RP ma prawo wybrać do KRS przedstawicieli: 

a/ prezydenta RP  b/ sejmu   c/ senatu   d/ sędziów 

….. 26/ Kadencję 4-letnią ma (-ją) w RP: 

a/ KRS    b/ KRRiT   c/ prezes UODO  d/ prezes UOKiK 

…..  27/ Do samorządu specjalnego w RP należy (-ą): 

a/ gospodarczy  b/ religijny   c/ terytorialny  d/ zawodowy 

….. 28/ Zaznacz logo/-a partii, która/-e jest/są aktualnie w Klubie Parlamentarnym Koalicji Polskiej: 

a/   b/    c/   d/  

….. 29/ Ze względu na moc prawną wyróżniamy referenda: 

a/ fakultatywne  b/ obligatoryjne  c/ opiniodawcze  d/ wiążące 

….. 30/ Do formuł merytarnych sprawiedliwości zaliczamy „każdemu wg jego…”: 

a/ urodzenia  b/ wyników pracy  c/ wysiłku   d/ zasług 

...…. /14 Razem punktów za zadania 17-30 
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….. 31/ Samuel Huntington wyróżnił fale demokratyzacji na świecie: 

a/ 2 odpływowe  b/ 3 odpływowe  c/ 2 przypływowe  d/ 3 przypływowe 

….. 32/ Zaznacz, kto jest twórcą zasady trójpodziału władz:  

a/ T. Hobbes   b/ J. Locke   c/ K. Monteskiusz  d/ J. J. Rousseau  

….. 33/ Ze względu na reżim polityczny wyróżniamy państwa: 

a/ autokratyczne  b/ autorytarne  c/ demokratyczne  d/ totalitarne 

….. 34/ System prezydencki występuje m.in. w: 

a/ Cypr  b/ Francja   c/ Rumunia   d/ USA  

….. 35/ Albert II Grimaldi nie jest władcą: 

a/ Andory  b/ Belgii   c/ Liechtensteinu  d/ Watykanu  

….. 36/ Ze względu na typ więzi społecznej wyróżniamy grupy społeczne: 

a/ ekskluzywne  b/ formalne   c/ nieformalne   d/ wtórne 

….. 37/ DINK, to rodziny: 

a/ konkubinaty  b/ partnerskie  c/ tęczowe   d/ żadne z nich 

….. 38/ Województwo podlaskie w znacznej liczbie zamieszkuje (-ą) mniejszość (-ci): 

a/ białoruska  b/ litewska   c/ niemiecka   d/ tatarska 

….. 39/ Do aktualnych regionalnych ugrupowań integracyjnych w Ameryce należy (-ą): 

a/ LPA  b/ MERCOSUR  c/ NAFTA   d/ USMCA  

….. 40/ Bezrobocie trwające 6-12 miesięcy to bezrobocie: 

a/ długookresowe  b/ długotrwałe  c/ krótkookresowe  d/ średniookresowe  

...…. /10 Razem punktów za zadania 31-40 

BRUDNOPIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liczba punktów za cały test razem: ………./ na 40 możliwych. Podpisy czytelne Komitetu Okręgowego:  

Sprawdzający: ………………………………………… Weryfikujący: ………………………………………. 

Podpis osoby kwalifikującej - Organizatora (spoza Komitetu Okręgowego): ............................................ 


