
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY  
O PAŃSTWIE I PRAWIE 2011/2012   

  
I STOPIEŃ 

 
 

……………………………………….. 
(kod ucznia) 

 
 

TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU 
 

§ 2 ust. 4 Regulaminu: Uczestnicy wypełniają test piórem lub długopisem /nie można 
używać ołówków i korektorów/. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 pkt, za 
odpowiedź błędną przyznaje się 0 punktów. Ewentualne pomyłki koryguje się przez 
zakreślenie okręgiem całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd”. 

 
 

1. Organem wykonawczym powiatu jest: 
a)  wójt  
b)  starosta 
c)  żaden z powyższych 
 
2. Sądownictwo administracyjne w Polsce sprawują: 
a)  rejonowe sądy administracyjne 
b)  okręgowe sądy administracyjne 
c)  wojewódzkie sądy administracyjne 
 
3. Cechą stosunku administracyjnoprawnego jest: 
a)  władczość 
b)  dobrowolność 
c)  równorzędność  
 
4. Dowód osobisty wydaje: 
a)  starosta  
b)  burmistrz 
c)  wojewoda 
 
5. Aktem prawa miejscowego jest np.: 
a)  uchwała rady gminy 
b)  decyzja wójta 
c)  ustawa 
 
 



6. Unia Europejska jest: 
a)  organizacją międzynarodową 
b)  konfederacją 
c)  federacją  

 
7. Dyrektywa to akt prawodawczy: 
a)  o zasięgu ogólnym, wiążącym w całości i bezpośrednio stosowany 
b)  adresowany tylko do państw członkowskich UE, wymagający implementacji do ich  

prawa wewnętrznego  
c)  wiążący tylko  instytucje UE, wydawany na postawie decyzji Komisji 
 
8. Bierne prawo legacji to prawo: 
a)  zaciągania zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego 
b)  wysyłania przedstawicieli dyplomatycznych 
c)  przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych 
 
9. Zgodnie z art. 2 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów umowa międzynarodowa 

to: 
a)  porozumienie dotyczące spraw międzynarodowych zawierane przez państwa w 

uroczystej formie poddane prawu wewnętrznemu państw-stron umowy 
b)  porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i poddane prawu 

międzynarodowemu 
c)  umowa zawarta pomiędzy osobami fizycznymi będącymi obywatelami różnych państw 
 
10. Chwilą otwarcia spadku jest chwila: 
a)  złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku 
b)  odczytania testamentu 
c)  śmierci spadkodawcy 
 
11. Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są: 
a)  szkoda, fakt, z którym ustawa łączy obowiązek naprawienia szkody, związek 

przyczynowy 
b)  tylko fakt, z którym ustawa łączy obowiązek naprawienia szkody 
c)  tylko szkoda 
 
12. W ramach procesu posesoryjnego sąd ustala czy: 
a)  powód jest właścicielem posiadanej rzeczy 
b)  powód jest lub był posiadaczem rzeczy 
c)  powód lub pozwany był w dobrej wierze 
 
13. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może samodzielnie: 
a)  sporządzić testament 
b)  dokonywać czynności prawnych zobowiązujących i rozporządzających 
c)  nawiązać stosunek pracy i rozporządzać swoim zarobkiem 
 



14. Prawo bezwzględne to: 
a)  prawo skuteczne względem wszystkich 
b)  prawo skuteczne między stronami 
c)  wierzytelność 
 

15. Pokrewieństwo pomiędzy osobami zamierzającymi zawrzeć małżeństwo jest 
przesłanką: 

a)  unieważnienia małżeństwa 
b)  ustalenia nieistnienia małżeństwa 
c)  rozwodu 
 
16. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się: 
a)  ponad 300 dni od ustania małżeństwa 
b)  w czasie trwania małżeństwa oraz do 300 dni od jego ustania lub unieważnienia albo 

orzeczenia separacji 
c)  przed zawarcia małżeństwa 
 
17. Prawdziwe jest twierdzenie, że handlowe spółki osobowe: 
a)  są osobami prawnymi 
b)  mogą nabyć prawo własności nieruchomości 
c)  minimalna wysokość kapitału zakładowego, który należy wnieść do spółki osobowej 

wynosi 5000 zł 
 
18. Ograniczenie zasady wolności gospodarczej może zostać wprowadzone tylko na 

podstawie: 
a)  rozporządzenia Rady Ministrów 
b)  uchwały rady gminy 
c)  ustawy 
 
19. Zaznacz zdanie prawdziwe: 
a)  zezwolenie wymagane jest dla każdego rodzaju działalności gospodarczej 
b)  wpis do rejestru działalności regulowanej nie jest decyzją administracyjną 
c)  organem koncesyjnym dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczych 

wymagających koncesji jest Minister Finansów 
 
20. Działalnością koncesjonowaną jest: 
a)  działalność w zakresie ochrony osób i mienia 
b)  prowadzenie gabinetu stomatologicznego  
c)  prowadzenie kancelarii adwokackiej 
 
 
 
 
 
 



21. Likwidacja Senatu w Polsce po II wojnie światowej nastąpiła  na skutek referendum 
przeprowadzonego:  

a)  27 kwietnia 1946 r. 
b)  30 czerwca 1946 r. 
c)  22 lipca 1952 r. 
 
22. Trybunał Konstytucyjny składa się z: 
a)  10 sędziów 
b)  15 sędziów 
c)  20 sędziów 
 
23. Kandydata na urząd Prezydenta RP może zgłosić grupa co najmniej : 
a)  500 tys. obywateli polskich mających prawo wybierania do Sejmu 
b)  200 tys. obywateli polskich mających prawo wybierania do Sejmu 
c)  100 tys. obywateli polskich mających prawo wybierania do Sejmu 
 
24. Na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. mandat przedstawicielski ma charakter: 
a)  generalny 
b)  imperatywny 
c)  odwoływalny 
 
25. Sądy w Rzeczypospolitej Polskiej: 
a)  wydają wyroki w imieniu Narodu Polskiego 
b)  są organami kadencyjnymi 
c)  sprawują wymiar sprawiedliwości 
 
26. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży: 
a)  wolności i praw obywatelskich określonych w Konstytucji oraz ustawach 
b)  wolności i praw człowieka określonych w Konstytucji i innych aktach normatywnych 
c)  interesu publicznego 
 
27. Tzw. referendum akcesyjne przeprowadzono w Polsce :  
a)  7 i 8 czerwca 2002 r. 
b)  7 i 8 czerwca 2003 r. 
c)  7 i 8 czerwca 2004 r. 
 
28. Zaznacz zdanie prawdziwe: 
a)  pojęcie demokracja wywodzi się z języka łacińskiego 
b)  suwerenność narodu oznacza, że najwyższą władzę w państwie sprawuje parlament 
c)  demagogia to oddziaływanie na opinię społeczną poprzez odwołanie do emocji  

i składanie nierealnych obietnic 
 
 
 
 



29. Wykładnia prawa to inaczej: 
a)  interpretacja prawa  
b)  publikacja aktów normatywnych  
c)  nowelizacja aktów normatywnych 
 
30. Prawem socjalnym, jednym z praw człowieka jest: 
a)  prawo do zrzeszania się 
b)  prawo do pracy 
c)  prawo do życia 
 
31. Głównym myślicielem liberalizmu był: 
a)  John Locke 
b)  Jan Jakub Rousseau 
c)  Winston Churchill 
 
32. Według teorii umowy społecznej: 
a)  powstanie państwa jest następstwem umowy między członkami społeczeństwa  
b)  państwo jest dziełem człowieka, a jego władca pomazańcem bożym 
c)  państwo ma charakter instrumentalny i powstało dla zaspokojenia ludzkich potrzeb 
 
33. Konformizm: 
a)  charakteryzuje się odrzuceniem i nieposłuszeństwem wobec obowiązujących w danej 

grupie norm i wartości 
b)  polega na prezentowaniu niepopularnych przekonań i postępowaniu wbrew utartym 

opiniom 
c)  występuje, gdy jednostka przyjmuje za własne normy, wartości i postawy 

obowiązujące w grupie 
 

34. Ustrój polityczny państwa to: 
a)  całokształt stosunków produkcyjnych panujących w danym państwie 
b)  całokształt zasad organizacji i działania władzy państwowej 
c)  zespół organów powołanych do realizacji funkcji państwa 
 
35. System prawa to, zgodnie z dominującym poglądem doktryny, zbiór 

uporządkowanych w określony sposób:  
a)  ustaw 
b)  kodeksów 
c)  norm prawnych 
 
36. Organizacja Amnesty International: 
a)  powstała w 1971 roku 
b)  to ogólnoświatowy ruch ludzi działający na rzecz praw człowieka 
c)  świadczy jedynie pomoc prawną osobom, których prawa zostały naruszone  
 
 



 
37. Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta w roku: 
a)  1998 
b)  1999 
c)  1989 

 
38. Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi: 
a)  poglądami 
b)  przekonaniami 
c)  światopoglądem 
 
39. Zaznacz zdanie prawdziwe: 
a)  kadencja Prokuratora Generalnego trwa 6 lat 
b)  Prokurator Generalny pełni funkcję Ministra Sprawiedliwości 
c)  Prokuratorem Generalnym może zostać prokurator w stanie spoczynku 
 
40. W pierwszej instancji w sprawach o zbrodnie orzeka – co do zasady: 
a)  sąd rejonowy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników 
b)  sąd okręgowy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników 
c)  sąd okręgowy w składzie dwóch sędziów i trzech ławników 
 
41. Zbrodnia zabójstwa ulega przedawnieniu po latach: 
a)  30 
b)  20 
c)  10 
 
42. Oskarżyciel subsydiarny (posiłkowy) to ten, który: 
a)  wniósł akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
b)  wniósł akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego 
c)  działa obok oskarżyciela publicznego 
 
43. Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową orzeka się na okres: 
a)  od roku do 10 lat 
b)  od roku do 15 lat 
c)  od 2 do 6 lat 
 
44. Europejski Nakaz Aresztowania: 
a)  wydaje prokurator 
b)  może być wydany w stosunku do osoby, która popełniła przestępstwo na terytorium 

Unii Europejskiej 
c)  może być wydany, gdy za ścigane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności 

powyżej roku  
 
 
 



 
 
45. Zasada nullum crimen sine lege oznacza: 
a)  nie ma winy bez kary  
b)  nie ma przestępstwa bez ustawy 
c)  nie ma przestępstwa bez szkody 
 
46. Organem wydającym Dziennik Ustaw RP jest:  
a)  Prezes Rady Ministrów  
b)  Marszałek Senatu 
c)  Marszałek Sejmu 
 
47. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 
a)  inicjatywa ustawodawcza przysługuje m.in. grupie 15 posłów  
b)  system prawa to ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych 
c)  język prawniczy to język aktów normatywnych 
 
48. Podana poniżej podkreślona część normy prawnej określa: 

„Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę 
uprawnioną do odbioru rzeczy” (art. 183 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego): 

a)  hipotezę 
b)  dyspozycję 
c)  sankcję 
 
49. W świetle obowiązujących regulacji prawnych stawki podatku od towarów i usług 

to: 
a)  22%, 7%, 3%, 0% 
b)  23%, 8%, 5%, 0% 
c)  22% 
 
50. Za termin płatności podatku należy uznać dzień, w którym podatek: 
a)  ma być uiszczony 
b)  został zapłacony 
c)  jest uiszczany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


