
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY  
O PAŃSTWIE I PRAWIE 2011/2012   

II STOPIEŃ 
 
 

NR IDU 
 
 
ADNOTACJE KOMISJI 
 
 

 
 
 

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. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 
a)  Mazurek Dąbrowskiego – hymn Rzeczypospolitej Polskiej jest pieśnią historyczną 

powstałą w 1797 r. 
b)  Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem Polski w 1937 r.  
c)   symbolami Rzeczypospolitej Polskiej są: orzeł biały, biało-czerwone barwy i Mazurek 

Dąbrowskiego 
 
2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego może nastąpić: 
a)  na mocy postanowienia prokuratora 
b)  gdy czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3 
c)  na okres próby od 2 do 5 lat 
 
3. W przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia za pomocą urządzenia 

pomiarowego lub kontrolnego, mandat karny nie może być nałożony na sprawcę po 
upływie: 

a)  30 dni 
b)  90 dni 
c)  180 dni 
 
4. Zażalenie jako środek odwoławczy w postępowaniu karnym: 
a)  wnoszone jest w terminie 7 dni od daty ogłoszenia lub doręczenia postanowienia 
b)  jest bezwzględnie suspensywne 
c)  przysługuje tylko stronom 



 
5. Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności z mocy prawa następuje po 

upływie: 
a)  20 lat 
b)  10 lat 
c)  5 lat 
 
6. Oskarżonym jest osoba: 
a)  w stosunku do której skierowano do sądu akt oskarżenia lub wniosek o warunkowe 

umorzenie postępowania karnego 
b)  w stosunku do której skierowano do sądu wniosek o ukaranie 
c)  której przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa 
 
7. Zbrodnia zagrożona jest karą: 
a)  tylko 25 lat pozbawienia wolności  
b)  od 1 miesiąca do 15 lat pozbawienia wolności  
c)  od 3 lat pozbawienia wolności lub surowszą  

 
8. Odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zagrożone pod groźbą kary nie ponosi:: 
a)  związek gmin 
b)  spółka kapitałowa w organizacji 
c)  podmiot w stanie likwidacji 
 
9. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że spółka jawna: 
a)  posiada status tzw. ułomnej osoby prawnej 
b)  może składać się z jednego wspólnika 
c)  jest handlową spółką osobową 
 
10. Weksel jest: 
a)  papierem wartościowym emitowanym w serii 
b)  papierem wartościowym na zlecenie 
c)  instrumentem finansowym dopuszczonym do obrotu giełdowego 
 
11. Prawdziwe jest twierdzenie, że: 
a)  spółka z o.o. nie musi być utworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej 
b)  w spółce jawnej wspólnicy mogą powołać zarząd 
c)  spółka cywilna może nabyć nieruchomość 
 
12. Prawdziwe jest twierdzenie, że za zobowiązania spółki akcyjnej względem 

wierzycieli: 
a)  odpowiada spółka całym swoim majątkiem 
b)  odpowiada rada nadzorcza solidarnie ze spółką akcyjną 
c)  mogą odpowiadać akcjonariusze, gdy egzekucja z majątku spółki akcyjnej okazała się  

     bezskuteczna 



13. Wnioskowanie prawnicze a maiori ad minus oznacza: 
a)  z celu na środki 
b)  z mniejszego na większe 
c)  z większego na mniejsze 
 
14. Analiza przytoczonego poniżej art. 325a § 2 Kodeksu postępowania karnego pozwala 

przyjąć iż ma on charakter:  
Art. 325a § 2 

„Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy 
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej” 

a)  derogacyjny 
b)  przejściowy 
c)  odsyłający 
 
15. Koncepcja legitymizacji władzy Maxa Webera zakłada, że władza jest: 
a)  efektem umowy społecznej 
b)  legalna, tradycyjna lub charyzmatyczna 
c)  legitymizowana przez zmiany społeczne 
 

16. Dzieło „De iure belli ac pacis” autorstwa H. Grocjusza zawiera fundamentalne 
normy prawa: 

a)  wojennego 
b)  cywilnego 
c)  karnego 
 
17. Twórcą teorii zakładającej, iż człowiek jest stworzony do życia w państwie był: 
a)  Platon 
b)  Arystoteles 
c)  Sokrates 
 
18. Za wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

odpowiedzialny jest: 
a)  Parlament kraju, którego dotyczy orzeczenie 
b)  Prezydent kraju którego dotyczy orzeczenie 
c)  Komitet Ministrów Rady Europy 
 
19. Konwencja o Prawach Dziecka została ratyfikowana przez Polskę: 
a)  20 listopada 1989 r. 
b)  7 lipca 1989 r. 
c)  7 lipca 1991 r. 
 
20. Ostatni wyrok śmierci wykonano w Polsce w roku: 
a)  1988 
b)  1995  
c)  1998 



21. Zaznacz sytuacje zaliczane do zbrodni ludobójstwa zgodnie z zapisami Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka: 

a)   zbrodnia apartheidu 
b)   zabójstwo członków grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej 
c)  umyślne pozbawienie jeńców wojennych lub innych chronionych osób prawa do 

rzetelnego procesu prowadzonego w normalnym trybie 
 
22. Realizacja przez państwo zasady prawa do pracy oznacza:  
a)  ustanowienie środków prawnych służących domaganiu się od pracodawców  

zatrudnienia  
b)  obowiązek prowadzenia przez państwo polityki pełnego produktywnego zatrudnienia 
c)  obowiązek zapewnienia zatrudnienia osobom zdolnym do pracy 
 
23. Roszczenie negatoryjne to roszczenie o: 
a)  przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń własności 
b)  zaniechanie naruszeń posiadania 
c)  wydanie rzeczy właścicielowi 
 
24. Sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie orzeka o: 
a)  podziale majątku wspólnego małżonków 
b)  kontaktach rodziców z dzieckiem 
c)  eksmisji ze wspólnie zajmowanego mieszkania małżonka 
 
25. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że: 
a)  zasiedzieć nieruchomość może posiadacz zależny  
b)  zasiedzenie nieruchomości w tzw. złej wierze następuje po upływie 30 lat 
c)  nabycie nieruchomości wskutek zasiedzenia następuje na mocy orzeczenia sądu  
 
26. Darowizna jest czynnością prawną: 
a)  realną 
b)  jednostronną 
c)  nieodpłatną 
 
27. Do drugiej grupy spadkobierców ustawowych należą: 
a)  małżonek i wnuki spadkodawcy 
b)  małżonek i dzieci spadkodawcy 
c)  małżonek i rodzice spadkodawcy 
 
28. Posiadacz samoistny to:  
a)  osoba władającą rzeczą jak właściciel 
b)  osoba władająca rzeczą jak dzierżawca 
c)  najemca 
 
 
 



29. Zaznacz zdanie prawdziwe: 
a)  pełnomocnictwo jest umową pomiędzy pełnomocnikiem i mocodawcą 
b)  prokura udzielana jest w formie aktu notarialnego 
c)  prokura jest formą pełnomocnictwa udzielanego jednostronnie przez przedsiębiorcę 
 
30. Przesłanką unieważnienia małżeństwa jest: 
a)  pokrewieństwo pomiędzy osobami zamierzającymi zawrzeć małżeństwo 
b)  zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci  
c)  zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami 
 
31. E-sąd to: 
a)  rodzaj postępowania uproszczonego przewidzianego w kodeksie postępowania      

       karnego  
b)  rodzaj postępowania upominawczego przewidzianego dla roszczeń pieniężnych  

       dochodzonych w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego  
c)    to elektroniczne postępowanie upominawcze, w którym sąd wydaje wyrok nakazowy 
 
32. Zaznacz zdanie prawdziwe: 
a)   roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia, w  

       którym roszczenie stało się wymagalne 
b)  roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku ulega  

       przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa 
c)    roszczenia z tytułu umowy o dzieło ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat 
 
33. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 
a)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tworzą trzy organy: Trybunał  

        Sprawiedliwości, Sąd i Sądy Wyspecjalizowane  
b)    kadencja sędziów Trybunału Sprawiedliwości i rzeczników generalnych trwa 6 lat i  

        jest nieodnawialna  
c)     Trybunał Sprawiedliwości składa się z 27 sędziów i 8 rzeczników generalnych  
 
34. Obywatela polskiego można pozbawić obywatelstwa polskiego w drodze: 
a)  wyroku sądowego  
b)  decyzji administracyjnej 
c)  żadne z powyższych 
 
35. Terytorialny zakres obowiązywania dorobku prawnego Schengen w ramach UE nie 

obejmuje: 
a)  Belgii 
b)  Polski 
c)  Cypru 

 
 
 
 
 



36. Posłowie do Parlamentu Europejskiego: 
a)   mianowani są przez rządy państw członkowskich UE 
b)  wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i  

      tajnym 
c)  wybierani są w wyborach pośrednich i powszechnych, w głosowaniu wolnym i tajnym 
 
37. Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest: 
a)  Luksemburg 
b)  Bruksela  
c)  Strasburg 
 
38. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wybierany jest na: 
a)  2 – letnią kadencję 
b)  2,5 – letnią kadencję 
c)  5 – letnią kadencję  
 
39. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 
a)  Prezydent RP wprowadza stan wojenny w formie rozporządzenia 
b)  Prezydent RP wprowadza stan wojenny na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
c)  stan wojenny może być wprowadzony na terenie całego kraju lub jego części 

 
40. Porozumienia konferencji „okrągłego stołu” podpisane zostały: 
a)  15 kwietnia 1989 r. 
b)  5 kwietnia 1989 r. 
c)  15 kwietnia 1988 r. 
 
41. Zaznacz zdanie prawdziwe: 
a)  z wnioskiem o przeprowadzenie referendum zmieniającego Konstytucję RP może  

      wystąpić Prezes Rady Ministrów 
b)  ustawę o zmianie Konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w  

      obecności przynajmniej połowy ustawowego składu Izby 
c)  ustawę o zmianie Konstytucji Senat uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w  

      obecności przynajmniej połowy ustawowego składu Izby 
 
42. Sąd Najwyższy: 
a)    sprawuje nadzór nad działalności sądów i prokuratur 
b)   sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie  

       orzekania  
c)  sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i administracyjnych w  

       zakresie orzekania  
 
 
 
 
 
 



43. Zgromadzenie ludowe jako forma demokracji bezpośredniej występuje współcześnie 
w: 

a)  Belgii 
b)  Luksemburgu 
c)  Szwajcarii 
 
44. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 
a)  instytucja pełnomocnika wyborczego może być ustanowiona przez wyborcę, który  

      najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 rok życia 
b)  pełnomocnictwa wyborczego udziela się przez wojewodę 
c)    na gruncie polskiego prawa nie występuje instytucja pełnomocnika wyborczego 
 
45. Wniosek o udzielenie Radzie Ministrów wotum nieufności musi uzyskać podpisy co 

najmniej: 
a)  46 posłów 
b)  69 posłów 
c)  115 posłów 
 
46. Paszport:  
a)  jest dokumentem podróży  
b)  wydawany jest bezterminowo 
c)  wydawany jest przez prezydenta miasta 
 
47. Cechą stosunku adminstracyjnoprawnego jest: 
a)  równorzędność stron  
b)  dobrowolność 
c)  władczość 
 
48. Wojewoda jest: 
a)  organem rządowej administracji niezespolonej 
b)  organem samorządu wojewódzkiego 
c)  reprezentantem Skarbu Państwa 
 
49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest organem wyższego stopnia w stosunku do: 
a)  Naczelnika Urzędu Skarbowego 
b)  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
c)  marszałka województwa 
 
50. Prawdziwe jest twierdzenie, że: 
a)  popyt to zestawienie różnych ilości towaru oferowanego przez producenta po różnych  

     cenach 
b)  inflacja krocząca to wzrost cen w tempie 5-10% w skali roku 
c)  tezauryzacja to proces gromadzenia rezerw w formie rzeczowej np. towarów 
 
 



PYTANIA PROBLEMOWE 
 
 
 

I. Scharakteryzuj sankcje orzekane wobec podmiotu zbiorowego na 
podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary. 
 

II. Wyjaśnij pojęcie winy w prawie cywilnym i omów jej rodzaje. 
 

III. Przedstaw zasady składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. 
 

IV. Omów zasady tworzenia partii politycznych w RP. 
 

V. Scharakteryzuj spółkę partnerską. 
 

VI. Przedstaw apelację w kodeksie postępowania karnego. 
 
 
 
 
 

(odpowiedzi pisemnych proszę udzielać na dostarczonych arkuszach  
papieru kancelaryjnego –  

w lewym górnym rogu każdego arkusza proszę umieścić swój numer IDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


