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TEST WIELOKROTNEGO WYBORU 

 
Uczestnicy wypełniają test piórem lub długopisem (nie można używać ołówków  
i korektorów). Ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie okręgiem całej 
treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd”. 
Przy poprawie prac testowych Komisja Centralna przyjmuje zasadę: 

1) prawidłowa odpowiedź na każde pytanie z możliwymi wieloma 
odpowiedziami, tj. zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi ‐ 1 pkt., 

2) nieprawidłowa odpowiedź lub niezaznaczenie choćby jednej prawidłowej  
odpowiedzi w ramach jednego pytania ‐ 0 pkt. 

 
 
 
 
1. Prawdziwe jest twierdzenie, że: 

a)   prawo do życia w pokoju jest prawem trzeciej generacji 
b)   prawo do ochrony zdrowia jest prawem socjalnym 
c)   prawo do sądu jest prawem osobistym  

 
2. Rzecznik Praw Obywatelskich: 

a)  powoływany jest na 4-letnią kadencję 
b)   powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu 
c)   musi posiadać wykształcenie prawnicze 

 
3. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 

a)   Rada Praw Człowieka składa się z przedstawicieli 47 państw, wybieranych  
      według klucza geograficznego na trzyletnią kadencję 

b)  Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem odwoławczym od  
      decyzji organów krajowych 

c)   Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka w 1993 roku 
 
 

NR IDU 
 

ADNOTACJE KOMISJI 
 



4. Wg. Arystotelesa rządy jednostki charakterystyczne są dla: 
a)   monarchii 
b)   oligarchii 
c)   tyranii 

 
5. Pojęcie „społeczeństwo obywatelskie”: 

a)   wprowadził do filozofii państwa i polityki Georg Wilhelm Hegl 
b)   określa pozycję jednostek i grup społecznych w państwie 
c)   oznacza ścisłą zależność społeczeństwa od instytucji państwowych 
 

6. Sejm powołuje: 
a)   Prezesa NIK na sześcioletnią kadencję na wniosek Marszałka Sejmu lub 35  

      posłów zwykłą większością głosów 
b)   4 członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród posłów 
c)   Rzecznika Praw Dziecka na pięcioletnią kadencję  
 

7. Stwierdzenie ważności wyboru Prezydenta RP :  
a)     należy do Sądu Najwyższego 
b)     należy do Państwowej Komisji Wyborczej 
c)     stanowi obligatoryjny element postępowania wyborczego 

 
8. Nieprawdziwe jest twierdzenie że: 

a)   stan klęski żywiołowej można wprowadzić w razie wystąpienia katastrofy  
      naturalnej lub awarii technicznej 

b)   do stanów nadzwyczajnych zalicza się: stan wojenny, stan wyjątkowy, stan  
      klęski żywiołowej 

c)   stan wyjątkowy może być wprowadzony na okres 30 dni, a za zgodą Sejmu  
     może nastąpić jego przedłużenie na okres nie dłuższy niż 60 dni  

 
9. Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a)  odpowiedzialność polityczna członków Rady Ministrów ma charakter  
            solidarny i indywidualny 
b)   immunitet formalny oznacza zakaz pociągania posła do odpowiedzialności  
            karnej bez zgody Sejmu 
c)   postawienie członka Rady Ministrów w stan oskarżenia przed Trybunałem  
            Stanu wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów 
 

10. W wyborach do Senatu obowiązuje system: 
a)   większości względnej 
b)   większości bezwzględnej 
c)    proporcjonalny 

 
 
 
 



11. Zaznacz zdanie prawdziwe: 
a)   prawo postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia przed TS przysługuje  

      Zgromadzeniu Narodowemu na wniosek grupy co najmniej 140 jego  
      członków 

b)   uchwała w sprawie postawienia Prezydenta RP w stan oskarżenia zapada  
       zwykłą większością głosów 

c)   Prezydent RP odpowiada przed TS wyłącznie za popełnienie przestępstwa  
      lub przestępstwa skarbowego w związku z zajmowanym stanowiskiem 

 
12. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 

a)  chęć zorganizowania zgromadzenia należy zgłosić organowi gminy  
       właściwemu ze względu na miejsce planowanego zgromadzenia 

b)  zgłoszenie dotyczące planowanego zgromadzenia należy złożyć nie  
       wcześniej niż 14 dni i nie później niż 3 dni przed datą zgromadzenia  

c)    zgodę na zorganizowanie zgromadzenia musi wyrazić Policja 
 
13. Uregulowania w postaci kodeksów występują na gruncie prawa:  

a)   celnego 
b)   karnego 
c)   finansowego 
 

14. Sankcja egzekucyjna: 
a)   ma na celu przymuszenie adresata normy do wykonania ciążącego na nim  

      obowiązku lub przywrócenia stanu faktycznego 
b)   to sankcja przewidująca konsekwencję w postaci aresztu   
c)   jest zabroniona w prawie polskim 

 
15. W celu dokonania wykładni przepisu prawa można korzystać z: 

a)   orzecznictwa sądowego 
b)   podręczników akademickich 
c)   tekstów innych aktów normatywnych 
 

16. Dyspozycja normy prawnej może zwierać: 
a)   upoważnienie określonego działania 
b)   zobowiązanie do powstrzymania się od określonego działania 
c)   nakaz określonego działania 
 

17. Aktem/ami prawa miejscowego jest/są: 
a)   rozporządzenie Rady Ministrów 
b)   rozporządzenie wykonawcze wojewody 
c)   uchwała rady powiatu 

 
 
 
 



18. Obywatelstwo polskie nie przysługuje dzieciom: 
a)   których przynajmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie 
b)   znalezionym na terytorium RP  
c)   żadne z powyższych 
 

19. Wojewoda jest: 
a)  organem nadzoru nad działalnością finansową jednostek samorządu  

       terytorialnego i ich związków 
b)   przedstawicielem Rady Ministrów w województwie 
c)   organem rządowej administracji zespolonej w województwie 

 
20. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 

a)    paszport zasadniczo jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania 
b)   małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat wydawany jest  

       paszport tymczasowy 
c)  małoletniemu, który nie ukończył 5 lat wydawany jest paszport    

       tymczasowy, którego okres ważności wynosi 5 lat 
 

21. Prawdziwe jest twierdzenie, że: 
a)   spółka jawna jest ułomną osobą prawną 
b)   spółka jawna może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 
c)  wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki subsydiarnie,  

     solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami osobiście 
 
22. Upadłość może być ogłoszona wobec: 

a)   gminy 
b)   przedsiębiorcy 
c)   osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej 

 
23. Przedsiębiorcą nie jest/są: 

a)   spółka cywilna 
b)   Narodowy Bank Polski 
c)   wspólnicy spółki cywilnej 

 
24. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że: 

a)   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada osobowości prawnej 
b)   kapitał zakładowy spółki wynosi 50 tys. złotych 
c)   za zobowiązania spółka ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem 

 
25. Charakter klauzuli generalnej może mieć przepis, w którym ustawodawca 

posługuje się pojęciem:  
a)   zasady współżycia społecznego  
b)   należyta staranność 
c)   miejscowe zwyczaje 



26. Używane w doktrynie pojęcie „prawo partykularne” (ius particulare) jest 
określeniem przepisów prawnych: 
a)   obowiązujących na wyodrębnionym fragmencie terytorium państwa 
b)   skierowanych do wąskiej grupy adresatów  
c)   stanowionych przez organy samorządu terytorialnego 

 
27. Do kręgu państw kultury prawa stanowionego zalicza się:  

a)   Wielką Brytanię 
b)   Niemcy 
c)   Włochy 

 
28. Oblatem na gruncie prawa cywilnego jest/są osoba/y: 

a)   przyjmująca ofertę 
b)   składająca ofertę 
c)   prowadząca negocjacje  

 
29. Na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżeństwo może być zawarte: 

a)   przed każdym duchownym 
b)   przed konsulem polskim, gdy obywatele polscy przebywają za granicą 
c)   przez pełnomocnika 

 
30. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 

a)      intercyza jest majątkową umową małżeńską, która wymaga formy aktu  
          notarialnego 

b)   przyczyną ustania małżeństwa jest orzeczenie o unieważnieniu  
           małżeństwa 

c)       zakaz orzekania rozwodu wbrew przesłance dobra małoletniego dziecka  
         ma charakter względny 

 
31. Roszczenie windykacyjne:  

a)   służy do ochrony ograniczonych praw rzeczowych 
b)   polega na tym, że współwłaściciel może żądać od osoby, która faktycznie  

      włada rzeczą, aby rzecz została mu wydana 
c)   jeżeli dotyczy nieruchomości, przedawnia się z upływem 10 lat 

  
32. Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a)  hipoteka umowna może zabezpieczać kilka wierzytelności,  
         przysługujących temu samemu wierzycielowi 

b)      przedmiotem zastawu może być wyłącznie nieruchomość  
c)       użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym 
 
 
 
 
 



33. Przesłanką/ami odpowiedzialności kontraktowej jest/są 
a)          dopuszczenie się czynu niedozwolonego przez dłużnika  
b)    powstanie szkody, która jest następstwem niewykonania lub  

             nienależytego wykonania zobowiązania 
c)      adekwatny związek przyczynowy między faktem niewykonania lub  

              nienależytego wykonania zobowiązania, a szkodą 
 
34. Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a)  udział spadkowy każdego z rodziców, który dziedziczy w zbiegu z  
      małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną trzecią całości spadku 

b)  dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie  
      pozostawił ważnego testamentu albo gdy powołane przez niego osoby nie  
      chcą lub nie mogą być spadkobiercami 

c)  wyłączony od dziedziczenia ustawowego jest małżonek spadkodawcy  
      pozostający w separacji orzeczonej przez sąd 

 
35. Zaznacz zdanie nieprawdziwe: 

a)   pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie  
         urlopu wypoczynkowego 

b)    umowa o pracę jest czynnością jednostronną 
c)    Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną w 1997 roku 

 
36. Cechą/ami charakterystyczną/ymi stosunku pracy jest/są:  

a)   podporządkowanie pracownika pracodawcy  
b)   osobiste świadczenie pracy przez pracownika 
c)   ryzyko pracodawcy związane z zatrudnianiem pracownika 

 
37. Warunkowe umorzenie postępowania karnego: 

a)   jest środkiem karnym 
b)   może zastosować prokurator lub sąd 
c)   następuje na okres próby od 1 roku do lat 2 

 
38. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe: 

a)   osobą najbliższą dla oskarżonego jest m.in. zstępny i konkubina 
b)   osoba najbliższa nie może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie 
c)   osoba najbliższa może odmówić składania zeznań   

 
39. Dochodzenie prowadzi się w sprawach o: 

a)   przestępstwa zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności  
b)   przestępstwa należące do właściwości sądu okręgowego 
c)  kradzież z włamaniem, oszustwo i zabór cudzego pojazdu w celu  

      krótkotrwałego użycia, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo  
      szkoda wyrządzona lub grożąca przekracza 100.000 zł  

 
 



40. Podmiot przestępstwa: 
a)   jest to sprawca, który w chwili czynu ukończył 17 lat i jest poczytalny 
b)   to dobro chronione prawem 
c)   może być powszechny lub indywidualny 

 
41. Zaznacz zdanie prawdziwe: 

a)   akt oskarżenia sporządzony przez policję lub inny uprawniony organ może  
     nie zawierać uzasadnienia  

b)   prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku  
      skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka  
      karnego 

c)   prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu  
      wniosek o warunkowe umorzenie postępowania  

 
42. Bezwzględną/ymi przyczyną/ami odwoławczą/ymi niezależną/ymi od granic 

zaskarżenia jest/są: 
a)   orzeczenie kary lub środka karnego nieznanego ustawie 
b)   orzekanie przez sąd wyższego rzędu w sprawie należącej do sądu niższego  

      rzędu 
c)  obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła mieć wpływ na treść  

      orzeczenia 
 

43. Obrona konieczna: 
a)   jest kontratypem  
b)  polega na odparciu bezprawnego, bezpośredniego zamachu na 

jakiekolwiek dobro chronione prawem 
c)   charakteryzuje się bezwzględną subsydiarnością 

 
44. Najważniejszym/mi sposobem/ami wygasania zobowiązań podatkowych 

jest/są: 
a)   zapłata podatku w formie gotówkowej 
b)   zapłata podatku w formie bezgotówkowej 
c)   pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta 
 

45. Przedmiotem hipoteki przymusowej może/gą być: 
a)   spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 
b)   wierzytelność zabezpieczona hipoteką 
c)   użytkowanie wieczyste 

 
46. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania  

w trybie prejudycjalnym o: 
a)   wykładni Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  
b)   wykładni aktów prawa wewnętrznego państw członkowskich 
c)   ważności aktów przyjętych przez instytucje UE  
 



47. Dyrektywa to: 
a)   akt prawodawczy o zasięgu ogólnym, wiążącym w całości i bezpośrednio  

      stosowany 
b)  akt prawodawczy  adresowany tylko do państw członkowskich UE,  

      wymagający implementacji do ich prawa wewnętrznego  
c)   akt prawodawczy, wiążący tylko  instytucje UE, wydawany na postawie  

      decyzji Komisji 
 
48. Posłowie do Parlamentu Europejskiego: 

a)    mianowani są przez rządy państw członkowskich UE 
b)  wybierani są w wyborach powszechnych, pośrednich w głosowaniu  

      wolnym i jawnym 
c)   wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich w głosowaniu  

      wolnym i tajnym 
 

49. Prawdziwe jest twierdzenie, że: 
a)   na podstawie Traktatu Amsterdamskiego zagadnienia z zakresu polityki  

       wizowej, imigracyjnej i azylowej włączone zostały do I filaru UE 
b)    Traktat Amsterdamski wszedł w życie 1 maja 1999 r. 
c)   Traktat Amsterdamski przyznał Trybunałowi Sprawiedliwości prawo do  

       rozstrzygania spraw spornych między państwami członkowskimi w  
       zakresie jurysdykcji  

 
50. Apatrydzi to osoby: 

a)   nie posiadające obywatelstwa żadnego państwa 
b)   posiadające podwójne obywatelstwo 
c)   posiadające obywatelstwo państwa-strony konfliktu zbrojnego  

 
 

 
 
 

 


