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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY  
O PAŃSTWIE I PRAWIE 2012/2013 

  
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. Termin na wniesienie skargi na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego 

wynosi: 
a)  7 dni 
b)  14 dni 
c)  30 dni 

 
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu 

terytorialnego w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego jest: 
a)  wyższa izba administracyjna 
b)  sąd administracyjny 
c)  samorządowe kolegium odwoławcze 

 
3. Prawo względne to: 

a)  prawo skuteczne względem wszystkich 
b)  prawo skuteczne między stronami 
c)  prawo własności 

 
4. Wieczyste użytkowanie jest prawem: 

a)  terminowym 
b)  bezterminowym 
c)  terminowym lub bezterminowym (w zależności od treści umowy o ustanowienie 

użytkowania wieczystego) 
 

5. Umowy konsensualne dochodzą do skutku przez: 
a)  porozumienie stron i wydanie rzeczy 
b)  tylko wydanie rzeczy 
c)  tylko porozumienie stron 



2 
 

 
6. Chwilą otwarcia spadku jest chwila: 

a)  złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku 
b)  odczytania testamentu 
c)  śmierci spadkodawcy 

 
7. Do handlowych spółek osobowych nie należy: 

a)  spółka partnerska 
b)  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
c)  spółka komandytowo - akcyjna 

 
8. Niepoprawne jest twierdzenie, że: 

a)  za zobowiązania spółdzielni odpowiada spółdzielnia całym swoim majątkiem 
b)  za zobowiązania spółdzielni odpowiadają jej członkowie 
c)  spółdzielnia posiada osobowość prawną 
 

9. Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan: 
a)  dochodów i wydatków tej jednostki 
b)  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki 
c)  przychodów i rozchodów tej jednostki 
 

10. Stawki podatku od towarów i usług to: 
a)  22%, 7%, 3%, 0% 
b)  23%, 8%, 5%, 0% 
c)  22% 

 
11. Pracownik bezprawnie zwolniony może dochodzić swoich praw przed:  

a)  sądem pracy  
b)  okręgowym inspektorem pracy  
c)  powiatowym urzędem pracy  

 
12. Wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi co do zasady:  

a)  70% wynagrodzenia 
b)  100% wynagrodzenia 
c)  80% wynagrodzenia  

 
13. W myśl art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej:  

a)  jest dopuszczalne tylko  w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes 
publiczny 

b)  jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny ale niekoniecznie 
tylko w drodze ustawy 

c)  nie jest dopuszczalne 
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14. System prawa to, zgodnie z dominującym poglądem doktryny, zbiór  

uporządkowanych w określony sposób:  
a)  norm prawnych 
b)  kodeksów 
c)  ustaw 

 
15. Norma prawna jest wypowiedzią o charakterze:  

a)   opisowym 
b)   oceniającym 
c)   sugestywnym 

 
16. Sankcja może być elementem normy utworzonej na podstawie:  

a)  przepisów jakiejkolwiek gałęzi prawa 
c)  wyłącznie przepisów prawa karnego i administracyjnego 
b)  wyłącznie przepisów prawa karnego 

 
17. Hipoteza normy prawnej:  

a)  formułuje nakazy, zakazy lub dozwolenia 
b)  określa adresata normy prawnej 
c)  określa wzór powinnego zachowania 

 
18. Testament: 

a)  może być sporządzony przez pełnomocnika 
b)  jest czynnością prawną odwołalną 
c)  może zostać sporządzony w dowolnej formie 

 
19. Postępowanie administracyjne w Polsce jest: 

a)  jednoinstancyjne 
b)  dwuinstancyjne 
c)  trzyinstancyjne 

 
20. Cechą stosunku administracyjnoprawnego jest: 

a)  władczość 
b)  równorzędność stron 
c)  dobrowolność 

 
21. Zasada, w myśl której dany przepis prawny należy interpretować przy 

uwzględnieniu jego relacji do innych przepisów, jest wyrazem wykładni: 
a)  legalnej 
b)  autentycznej  
c)  systemowej 



4 
 

 
22.  Interpelacja stanowi środek kontroli: 

a)  Sejmu nad Prezydentem RP 
b)  Rady Ministrów nad Prezydentem 
c)   Sejmu nad Radą Ministrów 

 
23.  Przewodniczącym Trybunału Stanu jest: 

a)  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
b)  Prokurator Generalny 
c)  Minister Sprawiedliwości 
 

24. Umowa o przeniesienie własności nieruchomości musi być zawarta w formie: 
a)  pisemnej 
b)  pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym 
c)  aktu notarialnego 

 
25. Delikt, w rozumieniu prawa cywilnego, to: 

a)  zawinione zachowanie się człowieka 
b)  niezawinione zachowanie się człowieka 
c)  zaistnienie szkody niezależne od zachowania się człowieka 

 
 
26. Pierwszą pełną konstytucję polską po odzyskaniu niepodległości uchwalono: 

a)  22 listopada 1918 r. 
b)  20 lutego 1919 r. 
c)  17 marca 1921 r. 

 
27.  Który z wymienionych podmiotów może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z 

wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów ustawy z konstytucją? 
a)  grupa 10 senatorów 
b)  grupa 45 posłów 
c)  prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 
28. Zasada suwerenności narodu została wprowadzona do polskich przepisów  

konstytucyjnych na mocy: 
a)  zmiany Konstytucji PRL przeprowadzonej 29 grudnia 1989 r. 
b)  postanowień Małej Konstytucji z 17 października 1992 r. 
c)   postanowień Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

 
29. Prokuratora Generalnego powołuje: 
       a)  Prezes Rady Ministrów 
       b)  Prezydent RP 
       c)  Minister Sprawiedliwości 
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30. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego stronie 

przysługuje: 
a)  sprzeciw 
b)  zażalenie 
c)  apelacja 

 
31. 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 

 
32. Czynem w znaczeniu prawa karnego jest działanie: 

a)  w stanie hipnozy 
b)  w stanie nietrzeźwości 
c)  pod przymusem 

 
 
33. Kara pozbawienia wolności trwa: 

a)  najkrócej 1 miesiąc, najdłużej 15 lat 
b)  najkrócej 3 miesiące, najdłużej 15 lat 
c)  najkrócej 3 lata, najdłużej 15 lat 

 
34. Podstawą praw i wolności człowieka jest zgodnie z Konstytucją RP godność 

człowieka. Zaznacz w jaki sposób została ona określona w art. 30: 
a)  godność osobista 
b)  godność wynikająca z praw natury 
c)  przyrodzona i niezbywalna godność 

 
35. Wysoki Komisarz do Spraw Uchodźców działa w systemie:  

a)  OBWE 
b)  ONZ 
c)  Rady Europy 

 
36. W 1977 roku Pokojową Nagrodę Nobla przyznano: 

a)  Amnesty International (AI) 
b)  Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka (IHF) 
c)  Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) 

 
37. Krwawe stłumienie manifestacji na Placu Tian'anmen w Pekinie miało miejsce: 

a)  4 czerwca 1989 roku 
b)   4 czerwca 1980 roku 
c)  4 czerwca 1994 roku 
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38. Instytucją broniącą praw człowieka o charakterze regionalnym jest: 
a)  OBWE 
b)  ONZ 
c)  WTO 

 
 
39. Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest: 

a)  Bruksela 
b)  Luksemburg 
c)  Haga 

 
 
40. 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 

 
41. Terytorialny zakres obowiązywania dorobku prawnego Schengen w ramach UE nie 

obejmuje: 
a)  Belgii 
b)  Polski 
c)  Cypru  

 
42. Morze otwarte (pełne) jest wolne i dostępne dla:  

a)  wszystkich państw  
b)  tylko dla państw nadbrzeżnych 
c)  dla wszystkich państw z wyjątkiem państw śródlądowych 

 
43. Apatrydzi to osoby: 

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

 
 
44. Źródłem prawa międzynarodowego nie jest: 

a)  umowa międzynarodowa 
b)  zwyczaj międzynarodowy 
c)  ustawa 

 
45. Metodę komparatystyczną używa się do celów: 

a)  opisowo-badawczych 
b)  ustalenia analogii pomiędzy poszczególnymi instytucjami prawnymi  
c)  skatalogowania wartości 
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46. Robert Filmer był twórcą doktryny: 
a)  patrymonialnej 
b)  patriarchalnej 
c)  teologicznej 

 
47. Źródeł konfliktów należy upatrywać w różnorodnych: 

a)  sprzecznościach 
b)  doktrynach 
c)  doświadczeniach 

 
48. Twórcą pojęcia suwerenności jest: 

a)  Arystoteles 
b)  Platon 
c)  Bodin 
 

49.  Doktrynę solidaryzmu w prawie należy wiązać z osobą: 
a)  Leona Duguita 
b)  Magnusa Bergbohma  
c)  Johna Austina  

 
50. Zdarzenia prawne dzielimy na: 

a)  fakty i działania 
b)  działania i zaniechania 
c)  czynności prawne 

 
 
 


