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NR IDU

ADNOTACJE KOMISJI

TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

Zgodnie z §6 ust 6.3. Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie: 

II Etap ma formę pisemną. Uczestnicy odpowiadają na 50 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) i 6 pytań problemo-
wych z zakresu określonego na stronie internetowej Olimpiady, w nieprzekraczalnym czasie 120 minut. Testy i arkusze 
odpowiedzi na pytania problemowe należy wypełniać piórem lub długopisem (nie można używać ołówków ani korek-
torów). Ewentualne pomyłki w teście koryguje się przez zakreślenie okręgiem całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie 
obok słowa „błąd”. Uczestnicy zobowiązani są do oznaczenia testu oraz wszystkich arkuszy odpowiedzi na pytania pro-
blemowe indywidualnym numerem IDU, który otrzymują podczas wejścia na salę.

1. Skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich mogą kierować:
a.  □  tylko obywatele UE
b.  □  wszyscy mieszkańcy UE i przedsiębiorstwa
c.  □  tylko obywatele UE i przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia

2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich:
a.  □  jest wybierany przez Komitet Ministrów Rady Europy
b.  □  jest powoływany na 5-letnią kadencję
c.  □  nazywany jest inaczej Dombudsmanem

3. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich:
a.  □  zajmuje się tzw. złą administracją
b.  □  nie zajmuje się dyskryminacją
c.  □  nie może zostać odwołany przed upływem kadencji

4. Karta Praw Podstawowych to dokument:
a.  □  podpisany w dniu 7 grudnia 2000 roku w Nicei
b.  □  podpisany w dniu 7 grudnia 2000 roku w Paryżu
c.  □  podpisany w dniu 7 grudnia 2000 roku w Londynie



5. Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest:
a.  □  Jacob SÖderman
b.  □  Nikiforos Diamanduros
c.  □  Emily O’Reilly

6. Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
a.  □  decyzja wiąże zawsze w całości
b.  □  decyzja wiąże tylko adresatów, jeżeli wskazuje ich w swojej treści
c.  □  opinie mają moc wiążącą

7. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej określa, że:
a.  □  w skład Komitetu pojednawczego wchodzą tylko członkowie Rady
b.  □  w skład Komitetu pojednawczego wchodzą wyłącznie członkowie Rady lub ich przedstawiciele 
c.  □  Komitet pojednawczy ma doprowadzić do porozumienia w sprawie wspólnego projektu większością 

kwalifikowaną

8. Zgodnie z przepisami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postępowanie egzekucyjne:
a.  □  nie może być zawieszone
b.  □  jest regulowane przez przepisy procedury cywilnej obowiązujące w państwie, na terytorium którego ma ono 

miejsce
c.  □  podlega kontroli w zakresie prawidłowości, którą przeprowadza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

9. Wprowadzenie stanu wyjątkowego:
a.  □  jest dyskrecjonalną decyzją Prezydenta RP 
b.  □  następuje w drodze rozporządzenia Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów
c.  □  możliwe jest na czas nie dłuższy niż 60 dni

10. Stan wojenny:
a.  □  ma konstytucyjnie ograniczony czas trwania
b.  □  nie ma konstytucyjnie ograniczonego czasu trwania
c.  □  może być wprowadzony wyłącznie na całym terytorium państwa

11. Podczas trwania stanu wyjątkowego:
a.  □  ewentualne ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela dotyczyć mogą wyłącznie obywateli
b.  □  ewentualne ograniczenia praw i wolności człowieka i obywatela dotyczyć mogą wszystkich osób fizycznych 

zamieszkałych lub przebywających chociażby czasowo na ternie objętym stanem wyjątkowym
c.  □  nie można wprowadzać ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela

12. Naruszenie zakazów nałożonych wskutek wprowadzenia stanu wyjątkowego, zagrożone jest:
a.  □  karą do 3 lat pozbawienia wolności
b.  □  wyłącznie grzywny
c.  □  karą aresztu albo grzywny

13. Konstytucja legitymuje Prezydenta do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy:
a.  □  w czasie trwania stanu wyjątkowego
b.  □  w czasie trwania stanu wojennego
c.  □  w czasie trwania stanu klęski żywiołowej

14. Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia:
a.  □  wydania rozporządzenia przez Prezydenta RP
b.  □  ogłoszenia rozporządzenia w Monitorze Polskim
c.  □  ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

15. Zgodnie z kodeksem karnym funkcjonariuszem publicznym nie jest:
a.  □  ławnik
b.  □  adwokat
c.  □  sędzia



16. Zgodnie z kodeksem karnym zbrodnię można popełnić:
a.  □  tylko umyślnie
b.  □  tylko nieumyślnie
c.  □  umyślnie lub nieumyślnie

17. Kodeks karny stanowi, że karalne jest:
a.  □  tylko popełnienie przestępstwa
b.  □  usiłowanie popełnienia przestępstwa
c.  □  tylko usiłowanie popełnienia przestępstwa

18. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej składa się z:
a.  □  2 tytułów
b.  □  5 tytułów
c.  □  7 tytułów

19. Prawo do pokoju należy do praw:
a.  □  I generacji
b.  □  II generacji
c.  □  III generacji

20. Prawna definicja ludobójstwa pojawiła się po raz pierwszy:
a.  □  w Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku
b.  □  w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego
c.  □  w statucie trybunału ad hoc ds. byłej Jugosławii

21. Przygotowanie do prowadzenia wojny napastniczej zagrożone jest w Polsce karą:
a.  □  grzywny
b.  □  pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3
c.  □  pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat

22. Zasada aut dedere aut judicare:
a.  □  zdejmuje z państwa, które ujęło podejrzanego obowiązek wydania go państwu, które wnosi o ekstradycję 
b.  □  zdejmuje z państwa, które ujęło podejrzanego obowiązek samodzielnego osądzenia podejrzanego, w sytuacji, 

gdy państwo odmawia dokonania ekstradycji
c.  □  nakłada na państwo, które ujęło podejrzanego obowiązek wydania go państwu, które wnosi o ekstradycję 

albo samodzielnego osądzenia go, jeżeli państwo odmawia dokonania ekstradycji

23. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, rozprawą przed organem kolegialnym kieruje:
a.  □  tylko przewodniczący
b.  □  przewodniczący albo wyznaczony członek organu kolegialnego
c.  □  tylko wyznaczony członek organu kolegialnego

24. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, organ zawiadamia o postępowaniu państwowe i samo-
rządowe jednostki organizacyjne, gdy:
a.  □  ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na przedmiot rozprawy
b.  □  strona jest członkiem państwowej i samorządowej jednostki organizacyjnej
c.  □  żadna z powyższych odpowiedzi

25. Zgodnie z art. 94 §2 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli niestawienie się strony na rozprawę zosta-
ło spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia:
a.  □  sprawa odbywa się pod nieobecność strony
b.  □  kierujący rozprawą odracza ją
c.  □  organ dokonuje rozstrzygnięcia na niekorzyść strony

26. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, przepisy kodeksu postępowania administracyjnego sto-
suje się: 
a.  □  do postępowania w sprawach karnych skarbowych, 
b.  □  w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
c.  □  żadna z powyższych odpowiedzi



27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, strona może zażądać uzupełnienia wydanej przez organ 
decyzji, co do zawartego w niej rozstrzygnięcia, najpóźniej w terminie:
a.  □  trzech dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji
b.  □  czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji
c.  □  trzydziestu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji

28. Zgodnie z art. 107§1 kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja powinna zawierać uzasadnienie prawne 
oraz uzasadnienie: 
a.  □  administracyjne
b.  □  finansowe
c.  □  faktyczne

29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji publicznej wyłączony 
od udziału w postępowaniu:
a.  □  powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny 

lub ważny interes stron
b.  □  powinien podejmować wszystkie czynności w sprawie do czasu wyznaczenia innego pracownika
c.  □  nie może w sprawie podejmować żadnych czynności

30. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, ugoda administracyjna jest sporządzana przed:
a.  □  organem administracji publicznej
b.  □  mediatorem
c.  □  notariuszem

31. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne jest:
a.  □  jednoinstancyjne
b.  □  dwuinstancyjne
c.  □  trójinstancyjne 

32. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwi-
towaniem:
a.  □  tylko przez swoich pracowników
b.  □  tylko przez operatora pocztowego
c.  □  przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy

33. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść:
a.  □  najpóźniej w dniu ustania przyczyny uchybienia terminu
b.  □  w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu
c.  □  w ciągu 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu

34. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra, 
strona może:
a.  □  odwołać się do Prezesa Rady Ministrów
b.  □  odwołać się do Rady Ministrów
c.  □  zwrócić się z wnioskiem do ministra o ponowne rozpatrzenie sprawy

35. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zaświadczenie powinno być wydane:
a.  □  najpóźniej w dniu złożenia żądania o wydanie zaświadczenia
b.  □  bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
c.  □  w terminie 14 dni

36. Zgodnie z kodeksem cywilnym, służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez:
a.  □  3 lata
b.  □  5 lat
c.  □  10 lat



37. Zgodnie z kodeksem cywilnym, własność nieruchomości nie może być przeniesiona: 
a.  □  pod warunkiem, ale może być przeniesiona z zastrzeżeniem terminu
b.  □  z zastrzeżeniem terminu, ale może być przeniesiona pod warunkiem
c.  □  pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu

38. Zgodnie z kodeksem cywilnym, użytkowanie: 
a.  □  jest zbywalne
b.  □  wygasa wskutek niewykonywania przez lat 5
c.  □  żadna z powyższych odpowiedzi

39. Zgodnie z kodeksem cywilnym, ograniczonym prawem rzeczowym nie jest:
a.  □  użyczenie
b.  □  zastaw
c.  □  hipoteka

40. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak:
a.  □  użytkownik
b.  □  właściciel
c.  □  najemca

41. Zgodnie z kodeksem cywilnym, wspólnikiem spółki cywilnej może być:
a.  □  wyłącznie osoba fizyczna
b.  □  wyłącznie osoba prawna
c.  □  żadna z powyższych odpowiedzi

42. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta:
a.  □  na piśmie pod rygorem nieważności 
b.  □  na piśmie (dla celów dowodowych) 
c.  □  w formie aktu notarialnego

43. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w CEIDG ewidencjonowani są:
a.  □  wszyscy przedsiębiorcy
b.  □  przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi
c.  □  spółki partnerskie

44. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółką kapitałową jest:
a.  □  spółka komandytowa
b.  □  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
c.  □  spółka partnerska 

45. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółka jawna powstaje:
a.  □  z chwilą zawarcia umowy spółki
b.  □  z chwilą wpisu spółki do CEIDG
c.  □  z chwilą wpisu do KRS

46. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią wynosi: 
a.  □  1 000 zł
b.  □  5 000 zł
c.  □  10 000 zł

47. Do umów dotyczących gier hazardowych:
a.  □  stosuje się wszystkie przepisy ustawy o prawach konsumenta
b.  □  stosuje się wyłącznie przepisy ustawy o prawach konsumenta określające zasady i tryb wykonania 

przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem 
przedsiębiorstwa

c.  □  nie stosuje się przepisów ustawy o prawach konsumenta



48. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument:
a.  □  może zrzec się praw przyznanych mu w tej ustawie w dowolnej formie
b.  □  może zrzec się praw przyznanych mu w tej ustawie wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia
c.  □  nie może zrzec się praw przyznanych mu w tej ustawie

49. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postano-
wienia tej ustawy:
a.  □  są ważne, ale strony umowy powinny niezwłocznie prawidłowo uregulować umowę
b.  □  są ważne, ale konsument może zażądać prawidłowego uregulowania umowy
c.  □  są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy

50. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie:
a.  □  nie stanowi zgody na zawarcie umowy
b.  □  po upływie 14 dni uznaje się za zgodę na zawarcie umowy
c.  □  po upływie 21 dni uznaje się za zgodę na zawarcie umowy

Następne strony zawierają pytania problemowe. Odpowiedzi należy udzielać na arkuszach przypisanych do 
konkretnego pytania (dla każdego z nich zostały przydzielone dwie strony). W razie braku miejsca na udzielenie 
pełnej odpowiedzi, można skorzystać z dwóch dodatkowych arkuszy znajdujących się na końcu broszury.



1. Wyjaśnij różnicę między stanem wojny a stanem wojennym.

Adnotacje komisji Numer IDU





2. Scharakteryzuj Krajowy Mechanizm Prewencji.

Adnotacje komisji Numer IDU





3. Omów znamiona przestępstwa według kodeksu karnego.

Adnotacje komisji Numer IDU





4. Wskaż podobieństwa i różnice handlowych spółek osobowych i spółek kapitałowych.

Adnotacje komisji Numer IDU





5. Wyjaśnij na czym polega implementacja dyrektywy do prawa krajowego.

Adnotacje komisji Numer IDU





6. Omów służebności gruntowe zgodnie z kodeksem cywilnym. 

Adnotacje komisji Numer IDU





Adnotacje komisji Numer IDU




