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NR IDU
ADNOTACJE KOMISJI

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU
Zgodnie z ust. §7.3 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie:
I część III Etapu ma formę pisemną. Uczestnicy odpowiadają na 50 pytań testowych
(wielokrotnego 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”. Uczestnicy
zobowiązani są do oznaczenia testu indywidualnym numerem IDU, który otrzymują podczas
wejścia na salę.

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o stanie klęski żywiołowej, w czasie stanu klęski
żywiołowej właściwy miejscowo starosta:
a)
kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze gminy i powiatu w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej
b)
kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu zapobieżenia
skutkom klęski żywiołowej
c)
kieruje działaniami prowadzonymi na obszarze powiatu w celu usunięcia skutków
klęski żywiołowej
2. Zgodnie z art. 20 Ustawy o stanie klęski żywiołowej, ograniczenia wolności i praw
człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej:
a)
stosuje się do osób fizycznych zamieszkałych na obszarze, na którym został
wprowadzony stan klęski żywiołowej
b)
mogą polegać na wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby
uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych
c)
mogą polegać na zmianie systemu, wymiaru i rozkładu czasu pracy, w tym
wydłużeniu okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy, na zasadach określonych
w Kodeksie pracy

3. Funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji może pełnić:
a)
sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
wewnętrznych
b)
wyłącznie podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do
spraw wewnętrznych
c)
podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
wewnętrznych powoływany i odwoływany na wniosek Prezesa Rady Ministrów
4. Rada do Spraw Repatriacji:
a)
jest organem wyłącznie doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji
składa się z pięciu członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra spraw wewnętrznych
c)
w swoich kompetencjach na zapisane m.in. zajmowanie stanowiska wobec
projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji
b)

5. Zgodnie z treścią art. 4 ustawy o obywatelstwie polskim, obywatelstwo polskie
nabywa się:
a)
z mocy prawa
b)

na wniosek zainteresowanego

c)

przez uznanie za obywatela polskiego

6. Zgodnie z art. 39 ustawy o obywatelstwie polskim, obywatelstwo polskie:
a)
przywraca Prezydent RP na wniosek ministra spraw zagranicznych
b)

przywracane jest w drodze decyzji

c)

przywraca minister właściwy do spraw wewnętrznych

7. Zgodnie z Regulaminem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, do obowiązków
państwa pozwanego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka należy/ą:
a)
służenie Trybunałowi niezbędną pomocą w stosowaniu wszelkich środków
dochodzeniowych
b)
udzielanie „niezbędnych ułatwień” dla skutecznego badania skarg
c)

przedkładanie dowodów żądanych przez Trybunał od momentu, w którym takie
żądanie zostało sformułowane, niezależnie czy miało to miejsce w momencie
zakomunikowania sprawy rządowi czy na dalszym etapie postępowania

8. Zgodnie z art. 53 Konstytucji RP, wolność sumienia i religii obejmuje:
a)
posiadanie świątyń i innych miejsc kultu
b)

nakaz zmuszania do nie/uczestnictwa w praktykach religijnych

c)

prawo do korzystania z pomocy religijnej

9. Zgodnie z art. 31 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawianie:
a)
z naruszeniem ich istoty
b)

tylko w ustawie

c)

dla ochrony środowiska

10. Sąd Najwyższy:
a)
stwierdza ważność wyboru Prezydenta RP
nie posiada kompetencji w zakresie stwierdzenia ważności referendum
ogólnokrajowego
c)
sprawuje nadzór nad działalnością orzeczniczą wyłącznie w odniesieniu do sądów
powszechnych
b)

11. W myśl art. 203 Konstytucji RP, Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować
działalność organów samorządu terytorialnego z punktu widzenia:
a)
gospodarności
b)

celowości

c)

rzetelności

12. Ekstradycja obywatela polskiego:
a)
jest zabroniona w świetle przepisów prawa polskiego
b)
c)

może być dokonana, jeżeli popełniony czyn nie stanowi przestępstwa
może być dokonana, jeżeli czyn objęty wnioskiem o ekstradycję został popełniony
poza terytorium RP

13. Wybory powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne:
a)
mogą być zarządzone do Sejmu
b)

mogą być zarządzone do Senatu

c)

nie mogą być zarządzone do Senatu

14. Sejm powołuje:
a)
Prezesa NIK na sześcioletnią kadencję na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy 35
posłów, zwykłą większością głosów
b)
Rzecznika Praw Obywatelskich za zgodą Senatu na pięcioletnią kadencję
c)

Rzecznika Praw Dziecka na pięcioletnią kadencję

15. Zaznacz zdanie/zdania 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
16. Prezydent RP odpowiada przed Trybunałem Stanu za:
a)
naruszenie Konstytucji lub ustaw wyłącznie w związku z zajmowanym
stanowiskiem
b)
naruszenie Konstytucji lub ustaw w związku z zajmowanym stanowiskiem lub
w zakresie swojego urzędowania
c)
za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione wyłącznie w związku
z zajmowanym stanowiskiem

17. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich:
a)
jest mianowany przez Radę Europejską
wybierany jest na kadencję trwającą 5 lat - z możliwością ponownego powołania
na następną kadencję
c)
nie posiada uprawnień do samodzielnego inicjowania kontroli, w związku z czym
nie może podejmować działań z własnej inicjatywy
b)

18. Do języków oficjalnych ONZ należy/należą:
a)
rosyjski
b)

arabski

c)

niemiecki

19. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, radca prawny może wykonywać zawód:
a)
w ramach stosunku pracy
b)

na podstawie umowy cywilnoprawnej

c)

w kancelarii radcy prawnego

20. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, radca prawny może udzielić dalszego
pełnomocnictwa (substytucji):
a)
innemu radcy prawnemu
b)

adwokatowi

c)

tylko w razie złego stanu zdrowia

21. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i
złożenia egzaminu radcowskiego nie stosuje się do:
a)
profesorów nauk prawnych
b)

doktorów habilitowanych nauk prawnych

c)

doktorów nauk prawnych

22. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, aplikacja radcowska:
a)
trwa 3 lata
b)

jest nieodpłatna

c)

rozpoczyna się 1 października każdego roku

23. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, egzamin wstępny na aplikację przeprowadza
się:
a)
raz w roku
b)
c)

za pośrednictwem Internetu
w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwości

24. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, egzamin wstępny na aplikację polega na
rozwiązaniu:
a)
testu składającego się z zestawu 150 pytań
b)

5 pytań problemowych

c)

3 kazusów

25. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych,
a)
aplikację radcowską organizują i prowadzą okręgowe izby radców prawnych
szkolenie aplikantów radcowskich może być organizowane wspólnie z aplikantami
adwokackimi
c)
aplikant radcowski odbywa aplikację radcowską pod kierunkiem patrona
b)

26. Zgodnie z kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwo obejmuje m. in.:
a)
własność nieruchomości lub ruchomości
b)

majątkowe prawa autorskie

c)

wierzytelności

27. Zgodnie z kodeksem cywilnym:
a)
prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia
oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie
b)
oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na
okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone
zwyczaje
c)
w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli
opierać się na jej dosłownym brzmieniu
28. Zgodnie z kodeksem cywilnym:
a)
miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu
b)
można mieć więcej niż jedno miejsce zamieszkania
c)

miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania
opiekuna

29. Zgodnie z kodeksem cywilnym, dobra osobiste człowieka obejmują m. in.:
a)
zdrowie
b)

nietykalność mieszkania

c)

tajemnicę korespondencji

30. Zgodnie z kodeksem cywilnym, spadkobierca może być uznany przez sąd za
niegodnego, jeżeli:
a)
dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa przeciwko spadkodawcy
podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania
testamentu
c)
umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy
b)

31. Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą może być:
a)
osoba fizyczna
b)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

c)

spółka cywilna

32. Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców:
a)
działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa,
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły
b)
przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich działalności gospodarczej.
c)
spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą pod
warunkiem wpisu do CEIDG
33. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółka jawna:
a)
to spółka kapitałowa
b)

powstaje z chwilą wpisu do rejestru

c)

może zostać założona wyłącznie przez przedstawicieli tzw. wolnych zawodów

34. Do państwa zatrzymującego należy obowiązek:
a)
bezpłatnego utrzymywania jeńców wojennych
b)

odpłatnego utrzymywania jeńców wojennych

c)

wypłacania żołdu jeńcom wojennym

35. Wskaż zdanie/zdania prawdziwe:
a)
pomocnictwo stanowi samoistną podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary
b)

pomocnictwo stanowi samoistną podstawę do odstąpienia od wymiaru kary

c)

pomocnictwo jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi

36. Pakt Brianda-Kelloga:
a)
został zawarty w dniu 27 sierpnia 1928 r.
b)

to uroczyste wyrzeczenie się wojny

c)

nie przewidywał sankcji za naruszenie jego artykułów

37. Do podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego zaliczamy:
a)
zasadę rozróżnienia
b)

zasadę proporcjonalności

c)

zasadę odwetu

38. Konflikt zbrojny o charakterze niemiędzynarodowym:
a)
to inaczej wojna domowa
b)

toczy się na terytorium jednego państwa

c)

zdefiniowany jest w art. 3 Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r.

39. Sprawy dotyczące okupacji wojennej uregulowane są w:
a)

Regulaminie haskim

b)

IV konwencji Genewskiej z 12 sierpnia 1949 r.

c)

I Protokole Dodatkowym z 1977 r.

40. W czasie działań zbrojnych zabronione jest:
a)
stosowanie głodu wobec osób cywilnych
b)

pozbawianie dostępu do pomocy humanitarnej

c)

porozumiewanie się z przeciwnikiem

41. Zgodnie z kodeksem karnym, do środków karnych zalicza się:
a)
świadczenie pieniężne
b)

zakaz prowadzenia pojazdów

c)

podanie wyroku do publicznej wiadomości

42. Tytułem środka zabezpieczającego można orzec wobec sprawcy niepoczytalnego:
a)
przepadek
b)

pozbawienie praw publicznych

c)

zakaz prowadzenia pojazdów

43. Zgodnie z kodeksem karnym, funkcjonariuszem publicznym jest:
a)
poseł
b)

ławnik

c)

prokurator

44. Wskaż zdanie/zdania prawdziwe:
a)
sprawstwo polecające może zostać popełnione przez osobę, która własnoręcznie
wykonuje fragment czynu zabronionego
b)
dokonanie sprawstwa polecającego jest uzależnione od dokonania czynu
zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę
c)
przesłanką sprawstwa polecającego jest między innymi żądanie, które powinno być
rozumiane dokładnie tak samo jak nakłanianie przy podżeganiu
45. Która z poniższych kwalifikacji prawnych jest
uregulowaniami części ogólnej Kodeksu karnego?
a)
podżeganie do pomocnictwa do zabójstwa człowieka

wykluczona

zgodnie

z

usiłowanie podżegania do kradzieży z włamaniem w formie sprawstwa
polecającego
c)
pomocnictwo do nieumyślnego spowodowania śmierci
b)

46. Zgodnie z art. 16. kodeksu pracy, pracodawca, stosownie do możliwości i warunków
zaspokaja potrzeby:
a)
bytowe pracowników
b)

socjalne pracowników

c)

kulturalne pracowników

47. Do stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:
a)
wszystkie okresy zatrudnienia pracownika
b)

tylko okresy zatrudnienia u danego pracodawcy

c)

czas nauki w szkołach średnich ogólnokształcących

48. Podział urlopu na części może nastąpić:
a)
na wniosek pracownika
b)
c)

bez żadnych ograniczeń
jeżeli co najmniej jedna część wypoczynku będzie trwać nie mniej niż 14 kolejnych
dni kalendarzowych

49. Urlopy wypoczynkowa mogą być udzielane:
a)
po porozumieniu z pracownikiem
b)

zgodnie z planem

c)

w wymiarze godzinowym

50. Ustalony ustawą Kodeks pracy wymiar urlopu wypoczynkowego:
a)
ma charakter bezwzględnie obowiązujący
b)

jest uzależniony od ogólnego stażu pracy pracownika

c)

dotyczy wymiaru urlopu w roku kalendarzowym a nie u danego pracodawcy

