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Zgodnie z § 5.3. Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie:  

I Etap Olimpiady ma formę pisemną. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na 50 pytań testowych 
(jednokrotnego wyboru) z zakresu określonego na stronie internetowej Olimpiady, w 
nieprzekraczalnym czasie 60 minut. Test należy wypełniać piórem lub długopisem (nie można 
używać ołówków ani korektorów). Ewentualne pomyłki koryguje się przez zakreślenie okręgiem 
całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok słowa „błąd”. 
 
1. Akty prawodawcze Unii Europejskiej: 

a)  nie są wiążące 
b)  mogą być wydawane przez Radę Europejską 
c)  to rozporządzenia, dyrektywy i decyzje 

 
2. W prawie UE, w zwykłej procedurze prawodawczej, akty są przyjmowane przez: 

a)  Radę UE i Radę Europejską 
b)  Radę UE i Komisję Europejską 
c)  Radę UE i Parlament Europejski 

 
3. W prawie UE rozporządzenie to: 

a)  akt harmonizujący prawo w państwach członkowskich UE 
b)  akt ujednolicający prawo w państwach UE 
c)  wymaga implementacji do prawa wewnętrznego państw członkowskich UE 

 
4. Acquis communautaire: 

a)  jest zamkniętym ale nieusystematyzowanym katalogiem źródeł prawa 
b)  jest zamkniętym i usystematyzowanym katalogiem źródeł prawa 
c)  nie jest ani zamkniętym, ani usystematyzowanym katalogiem źródeł prawa 

  



5. Do organów Europejskiego Banku Centralnego nie wchodzi: 
a)  Rada Prezesów 
b)  Komitet Wykonawczy 
c)  Zarząd 

 
6. Prawo: 

a)  jest wypowiedzią deklaratoryjną 
b)  nie jest wyrazem polityki państwa 
c)  wyznacza status jednostki w państwie, w tym jej prawa i obowiązki 

 
7. Ograniczona władza monarchy i oktrojowana konstytucja to cechy 
charakterystyczne: 

a)  republiki 
b)  monarchii stanowej 
c)  monarchii konstytucyjnej 

 
8. W systemie prezydenckim parlament: 

a)  może być tylko jednoizbowy 
b)  może być tylko dwuizbowy 
c)  może być zarówno jedno- jak i dwuizbowy  

 
9. System prezydencki: 

a)  powstał w XVIII wieku a Anglii 
b)  cechuje separacja władzy wykonawczej i ustawodawczej 
c)  nie może być realizowany w systemie monopartyjnym 

 
10. W nauce o państwie i prawie, skutek eufunkcjonalny to inaczej: 

a)  skutek niekorzystny 
b)  skutek korzystny 
c)  skutek nieplanowany  

 
11. Generalność normy prawnej oznacza, że: 

a)  wyznacza ona zachowanie, które może zdarzyć się w nieokreślonej liczbie 
przypadków w przyszłości 

b)  jest ona adresowana do pewnej kategorii adresatów 
c)  jest ona adresowana do indywidualnej osoby 

 
12. Sankcja egzekucyjna występuje: 

a)  w postaci represji 
b)  w postaci nieważności czynności prawnej 
c)  w postaci wykonania bezpośredniego 

 



13. Zasada incompatibilitas polega na: 
a)  zakazie łączenia funkcji 
b)  braku kompetencji ustawowych do dokonania określonej czynności 
c)  nakazie określonego zachowania się 

 
14. Zaznacz błędne stwierdzenie: 

a)  wybory na urząd Prezydenta RP są bezpośrednie 
b)  wybory na urząd Prezydenta RP są powszechne 
c)  wybory na urząd Prezydenta RP są tajne 

 
15. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny, termin jej 
podpisania przez Prezydenta wynosi: 

a)  7 dni 
b)  14 dni 
c)  21 dni 

 
16. Ławnikiem może być osoba, która ukończyła: 

a)  21 lat 
b)  30 lat 
c)  35 lat 

 
17. W aspekcie materialnym zasada proporcjonalności oznacza, że: 

a)  ograniczenia praw i wolności mogą być ustanawiane w celu ochrony wartości 
określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 

b)  ograniczenia wolności i praw muszą być ustanawiane wyłącznie w drodze ustawy 
c)  ze względu na godność jednostki nie można ograniczyć jej praw i wolności 

określonych w Konstytucji RP 
 
18. Brak szacunku i akceptacji dla inności, cudzych praktyk i przekonań, jak również 
niedopuszczanie do zachowań i istnienia poglądów odmiennych od własnych to: 

a)  nietolerancja 
b)  dyskryminacja 
c)  uprzedzenie 

 
  



19. Sytuacja, w której dla osoby fizycznej, ze względu na płeć, rasę, pochodzenie 
etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego 
kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne 
dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium 
lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który 
ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne, 
dotyczy dyskryminacji: 

a)  pośredniej 
b)  bezpośredniej 
c)  pozytywnej 

 
20. Kahał to: 

a)  żydowska gmina wyznaniowa 
b)  święta księga Islamu 
c)  żydowska stela nagrobna w formie pionowo ustawionej, prostokątnej płyty 

kamiennej, ozdobionej płaskorzeźbą i inskrypcją 
 
21. Do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego: 

a)  wymagane jest m.in. uzyskanie zgody Prezydenta RP, którą Prezydent wyraża w 
drodze postanowienia 

b)  wymagane jest wyłącznie złożenie wniosku przez zainteresowanego 
c)  nie można dobrowolnie zrzec się obywatelstwa polskiego 

 
22. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się: 

a)  na formularzu 
b)  na piśmie (bez ustalenia jego formy) 
c)  w dowolnej formie 

 
23. Wniosek  o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przyjęty od 
osoby zamieszkującej poza terytorium RP, konsul przekazuje wojewodzie: 

a)  niezwłocznie 
b)  w terminie 14 dni 
c)  w terminie 21 dni 

 
24. Centralny Rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa prowadzi: 

a)  minister właściwy do spraw wewnętrznych 
b)  Główny Urząd Statystyczny  
c)  Rzecznik Praw Obywatelskich 

 
  



25. Organy, do których wojewoda zwraca się o udzielenie informacji w sprawie mogącej 
mieć istotne znaczenie dla uznania cudzoziemca za obywatela RP, są - co do zasady - 
obowiązane udzielić pisemnej odpowiedzi: 

a)  w terminie 30 dni od dnia otrzymania pytania 
b)  w terminie 21 dni od dnia otrzymania pytania 
c)  w terminie 14 dni od dnia otrzymania pytania 

 
26.  Według Konstytucji Kwietniowej (23.04.1935 r.) do prerogatyw prezydenta nie 
należało prawo: 

a)  rozwiązywania sejmu i senatu przed upływem kadencji 
b)  powoływania sędziów Trybunału Stanu 
c)  mianowania marszałków sejmu i senatu 

 
27. Według Konstytucji Kwietniowej (23.04.1935 r.): 

a)  w ramach nadzwyczajnych uprawnień na wypadek wojny prezydent mógł, za 
zgodą sejmu i senatu, zmienić konstytucję w formie dekretu z mocą ustawy 

b)  prezydent powoływał ¼ składu senatu (działając w trybie prerogatyw) 
c)  sejm nie mógł uchwalać – bez zgody rządu - ustaw pociągających za sobą wydatki 

ze skarbu państwa, dla których nie było pokrycia w budżecie 
 
28. Zgodnie z Konstytucją Marcową (17.03.1921 r.): 

a)  sejm składał się z 444 posłów, a senat ze 111 senatorów 
b)  sejm składał się z 400 posłów, a senat ze 100 senatorów 
c)  sejm składał się z 250 posłów, a senat ze 50 senatorów 

 
29. Zgodnie z Konstytucją Marcową (17.03.1921 r.), Prezydent Rzeczypospolitej był 
wybierany na: 

a)  5 lat 
b)  7 lat 
c)  10 lat 

 
30. Zgodnie z Konstytucją Marcową (17.03.1921 r.), ministrowie ponosili: 

a)  wyłącznie odpowiedzialność konstytucyjną 
b)  wyłącznie odpowiedzialność parlamentarną 
c)  odpowiedzialność konstytucyjną i parlamentarną 

 
31. Konstytucja Księstwa Warszawskiego (22.07.1807 r.) mogła być zmieniania: 

a)  przez monarchę 
b)  izbę poselską i senat większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 

liczby członków obu izb 
c)  wyłącznie przez Napoleona 

 
  



32. Rada Stanu Księstwa Warszawskiego jako sąd kasacyjny rozpatrywała w III 
instancji zaskarżenia ostatecznych wyroków: 

a)  wyłącznie sądów cywilnych 
b)  wyłącznie sądów karnych 
c)  sądów cywilnych i sądów karnych 

 
33. Zgodnie z Małą Konstytucją z 20 lutego 1919 r., władza suwerenna w państwie 
należała do: 

a)  narodu 
b)  Sejmu Ustawodawczego 
c)  Naczelnika Państwa 

 
34. Przewodniczącym (powołanej ustawą z 1 lipca 1920 r.) Rady Obrony Państwa był: 

a)  Naczelnik Państwa 
b)  marszałek Sejmu Ustawodawczego 
c)  prezydent ministrów 

 
35. Zgodnie z Konstytucją 3 Maja 1791 r.: 

a)  sejm był jednoizbowy 
b)  senatowi przewodniczył król 
c)  posłowie byli związani instrukcjami sejmikowymi 

 
36. Zgodnie z kodeksem karnym, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego 
swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie 
następuje: 

a)  odpowiada za usiłowanie 
b)  odpowiada za podżeganie 
c)  nie ponosi odpowiedzialności karnej 

 
37. Zgodnie z kodeksem karnym, zbrodnię można popełnić: 

a)  tylko umyślnie 
b)  tylko  nieumyślnie 
c)  zarówno umyślnie jak i nieumyślnie 

 
38. Środkiem karnym w rozumieniu art. 39 kodeksu karnego nie jest: 

a)  pozbawienie praw publicznych 
b)  zakaz wstępu na imprezę masową 
c)  zakaz korzystania z Internetu 

 
  



39. Środkiem zabezpieczającym w rozumieniu art. 93a  kodeksu karnego jest: 
a)  elektroniczna kontrola miejsca pobytu 
b)  zakaz wstępu na imprezę masową  
c)  zakaz prowadzenia pojazdów 

 
40. Zgodnie z kodeksem karnym, mieniem znacznej wartości jest mienie, którego 
wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza: 

a)  10 tys. zł 
b)  100 tys. zł 
c)  200 tys. zł 

 
41. Zgodnie z kodeksem cywilnym, firma osoby fizycznej: 

a)  może zawierać jej imię i nazwisko (fakultatywnie) 
b)  zawiera jej imię i nazwisko (obligatoryjnie) 
c)  może zawierać wyłącznie nazwę związaną z przedmiotem prowadzonej 

działalności gospodarczej 
 
42. Określony w kodeksie cywilnym katalog dóbr osobistych człowieka: 

a)  jest zamknięty 
b)  nie obejmuje twórczości naukowej 
c)  obejmuje m. in. nietykalność mieszkania 

 
43. Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego może być: 

a)  wyłącznie osoba fizyczna 
b)  wyłącznie osoba prawna 
c)  zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna 

 
44. Zgodnie z kodeksem cywilnym, umowy nie można zawrzeć w drodze: 

a)  aukcji 
b)  przetargu 
c)  żadne z powyższych 

 
45. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu art. 25 kodeksu cywilnego jest: 

a)  dokładny adres, pod którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego zamieszkania 
b)  miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego zamieszkania 
c)  województwo, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego zamieszkania 

 
46. Zgodnie z kodeksem cywilnym, prokurentem może być: 

a)  osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych 
b)  wyłącznie absolwent studiów prawniczych 
c)  wyłącznie adwokat lub radca prawny  

 



47. Zgodnie z kodeksem cywilnym, terminy przedawnienia: 
a)  mogą być skracane przez czynność prawną 
b)  mogą być przedłużane przez czynność prawną 
c)  żadne z powyższych 

 
48. Zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego, pełną zdolność do czynności prawnych nabywa 
się z chwilą: 

a)  urodzenia 
b)  ukończenia lat 13 
c)  uzyskania pełnoletności 

 
49. Sankcja może być elementem normy prawnej utworzonej na postawie: 

a)  wyłącznie przepisów kodeksu karnego 
b)  wyłącznie przepisów  kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń 
c)  przepisów m. in. prawa administracyjnego  

 
50. Dyspozycja normy prawnej określa: 

a)  jej adresata 
b)  wzór powinnego zachowania 
c)  okoliczności, w jakich adresat normy prawnej powinien zachować się zgodnie z 

treścią hipotezy normy prawnej 
 
 


