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Zgodnie z Konstytucją RP, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do: 
a) Narodu 
b) Prezydenta RP  
c) Sejmu 
d) Senatu 

 
Zgodnie z Konstytucją RP w Polsce sprawuje władzę wykonawczą: 

a) Prezydent RP i Rada Ministrów 
b) Marszałek Sejmu  
c) Prezes Rady Ministrów  
d) Sąd Najwyższy  

 
Czy zgodnie z Konstytucją RP, istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących 
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i 
komunizmu jest dozwolone?  

a) Tak  
b) Nie  
c) Co do zasady tak, ale ustawa szczególna przewiduje wyjątki  
d) Nie zostało to zawarte w Konstytucji RP 

 
Czy Konstytucja RP jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej? 

a) Tak   
b) Nie  
c) Co do zasady tak  
d) Co do zasady nie 

 
Zgodnie z Konstytucją RP, działalność organizacji o utajnionych strukturach i członkostwie 
jest: 

a) Zakazana 
b) Dozwolona  
c) Dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach  
d) Konstytucja RP nie porusza tematu działalności organizacji o utajnionych strukturach  

 
W Polsce władzę sądowniczą sprawują: 

a) Sądy i Trybunały 
b) Sejm i Senat  
c) Konwent Seniorów  
d) Prezydent RP 
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Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy 
ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy: 

a) Sądowniczej 
b) Egzekutywnej   
c) Administracyjnej  
d) Gminnej  

 
Systemem politycznym o podanych cechach: dualizm władzy wykonawczej, powiązanie i 
wzajemna kontrola władzy wykonawczej i ustawodawczej, kompetencje głowy państwa są 
ograniczone, rząd ma inicjatywę ustawodawczą jest system... 

a) Parlamentarno-gabinetowy 
b) Kanclerski 
c) Komitetowy 
d) Półprezydencki 

 
Ile lat trwa kadencja Prezydenta RP? 

a) 3 lata  
b) 4 lata 
c) 5 lat 
d) 6 lat  

 
Kto zamiast Prezydenta RP przejmuje odpowiedzialność polityczną za podjętą decyzję w 
drodze tzw. kontrasygnaty 

a) Prezes Rady Ministrów 
b) Marszałek Sejmu  
c) Marszałek Senatu  
d) Minister Sprawiedliwości 

 
Uprawnienia Prezydenta RP, które nie wymagają zgody Prezesa Rady Ministrów to: 

a) Prerogatywy 
b) Rozporządzenia  
c) Akty Wykonawcze  
d) Umowy Międzynarodowe  

 
W którym roku miały miejsce ostatnie wybory prezydenckie? 

a) 2020 
b) 2016  
c) 2015  
d) 2014 
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Wskaż zasadę, która odnosi się do sprawowania władzy sądowniczej:  
a) Niezawisłość 
b) Partyjność  
c) Hierarchiczność 
d) Niejawność  

 
Ile trwa kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego? 

a) 6 lat 
b) 5 lat 
c) 4 lat  
d) Żadna z powyższych nie jest prawidłowa 

 
Który sąd będzie sądem I instancji dla sprawy o tzw. drobną kradzież? 

a) Okręgowy 
b) Rejonowy 
c) Apelacyjny  
d) Wojewódzki Sąd Administracyjny 

 
Sądy okręgowe rozstrzygają:  

a) Wyłącznie sprawy karne  
b) M.in. apelacje od orzeczeń sądów rejonowych 
c) Wyłącznie sprawy dotyczące podziału majątku 
d) Wyłącznie wykroczenia 

 
Które z wymienionych państw nie jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa ONZ? 

a) Niemcy 
b) Francja 
c) Wielka Brytania 
d) Rosja 

 
W którym roku podpisano Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej? 

a) 1992 
b) 2000 
c) 2004 
d) 2007 

 
Kto jest przewodniczącym Trybunału Stanu?  

a) Prezydent RP 
b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
c) Minister Sprawiedliwości 
d) Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
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W jakim przypadku w Polsce można zostać skazanym na karę śmierci? 
a) Kiedy kraj znajduje się w stanie wojny, a warunki nie pozwalają na inny sposób 

wymierzenia kary 
b) Nigdy 
c) W przypadku najcięższych przestępstw popełnionych umyślnie  
d) W przypadku stanu wyjątkowego, kiedy wymaga tego istotny interes państwa 

 
Trybunał Konstytucyjny składa się z:  

a) 15 sędziów wybieranych przez Sejm 
b) 16 sędziów wybieranych przez Senat  
c) 15 sędziów wybieranych przez Prezydenta RP 
d) 10 sędziów i prezesa  

 
Jak nazywają się akty wydawane przez organy administracyjne?  

a) Decyzje i postanowienia 
b) Rozporządzenia 
c) Wyroki 
d) Ustawy i uchwały 

 
Jak nazywa się odwołanie od nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji do sądu 
drugiej instancji?  

a) Kasacja  
b) Apelacja 
c) Skarga  
d) Zażalenie  

 
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu przysługuje obywatelowi polskiemu od: 

a) 18 roku życia 
b) 21 roku życia 
c) 25 roku życia 
d) 30 roku życia 

 
Bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu przysługuje obywatelowi polskiemu od: 

a) 18 roku życia 
b) 21 roku życia 
c) 30 roku życia 
d) 35 roku życia 

 
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu przysługuje obywatelowi polskiemu od: 

a) 18 roku życia 
b) 21 roku życia 
c) 25 roku życia 
d) 30 roku życia 
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Czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu przysługuje obywatelowi polskiemu od: 
a) 18 roku życia 
b) 35 roku życia 
c) 21 roku życia 
d) 30 roku życia 

 
Czynne prawo wyborcze to inaczej: 

a) Prawo kandydowania w danych wyborach  
b) Prawo do uczestnictwa w kampanii wyborczej wybranego kandydata 
c) Prawo do oddania głosu na danego kandydata 
d) Prawo do przekazania swojego głosu na inną osobę 

 
Sejm i Senat obradują wspólnie jako: 

a) Zgromadzenie Narodowe 
b) Zgromadzenie Ludowe  
c) Okrągły Stół  
d) Zgromadzenie Państwowe 

 
Jak długo trwa kadencja Sejmu? 

a) 4 lata 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
d) 3 lata 

 
Ilu posłów musi podpisać wniosek o postawieniu przed Trybunałem Stanu Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego? 

a) 105 
b) 115 
c) 46 
d) 69 

 
Funkcja ustawodawcza Sejmu polega na tym, że: 

a) Sejm może postawić Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu 
b) Sejm uchwala ustawy 
c) Sejm ma wyłączne prawo wybierania ministrów  
d) Sejm może podjąć uchwałę o skróceniu własnej kadencji  

 
W Sejmie zasiada: 

a) 400 posłów 
b) 444 posłów 
c) 460 posłów 
d) 560 posłów 
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W Senacie zasiada: 
a) 100 senatorów 
b) 400 senatorów 
c) 444 senatorów 
d) 460 senatorów 

 
Wybory do Sejmu są równe, gdy: 

a) Odbywają się w głosowaniu tajnym 
b) Każdy pełnoletni obywatel ma prawo głosu 
c) Każdy obywatel dysponuje taką samą ilością, tak samo ważnych głosów 
d) Wygrywa ten kandydat, który uzyska największa ilość głosów w danym okręgu 

 
Wybory do Sejmu są bezpośrednie, gdy: 

a) Obywatel oddaje swój głos w imieniu innego obywatela 
b) Obywatel osobiście oddaje głos na kandydata startującego w wyborach 
c) Obywatel może oddać więcej niż jeden głos 
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 
Aktualnie obowiązująca w Polsce Konstytucja RP została uchwalona: 

a) 3 maja 1989 r. 
b) 17 października 1992 r. 
c) 2 kwietnia 1997 r. 
d) 29 grudnia 1989 r. 

 
Legislatywa to inaczej: 

a) Władza wykonawcza 
b) Władza sądownicza 
c) Władza ustawodawcza 
d) Czwarta władza  

 
Egzekutywa to inaczej 

a) Władza wykonawcza 
b) Władza sądownicza 
c) Władza ustawodawcza 
d) Władza prawodawcza  

 
Proces legislacyjny to inaczej: 

a) Proces ratyfikacji umowy międzynarodowej 
b) Proces uchwalania ustawy 
c) Proces ogłoszenia dekretu prezydenckiego 
d) Proces pociągnięcia do odpowiedzialności Prezydenta RP za złamanie Konstytucji RP 
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Moc zasad prawnych uzyskują uchwały podjęte przez: 
a) Pełny skład Sądu Najwyższego 
b) Skład połączonych izb Sądu Najwyższego 
c) Skład całej izby Sądu Najwyższego 
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 
Judykatywa to inaczej: 

a) Władza wykonawcza 
b) Władza sądownicza 
c) Władza ustawodawcza 
d) Władza procesowa  

 
Jak po polsku brzmi tłumaczenie łacińskiej paremii: lex specialis derogat legi generali? 

a) przepis szczególny uchyla przepis ogólny 
b) przepis późniejszy uchyla przepis wcześniejszy 
c) przepis nadrzędny uchyla przepis podrzędny 
d) przepis słuszny uchyla przepis niesłuszny 

 
Jaką większością Sejm może uchwalić ustawę wprowadzającą zmiany w Konstytucji RP? 

a) Zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
b) Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

posłów 
c) Większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
d) Większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 

 
W podziale mandatów uczestniczą koalicje wyborcze, które w skali kraju uzyskały co 
najmniej: 

a) 3 % głosów 
b) 5 % głosów 
c) 8 % głosów 
d) 9% głosów 

 
Kto wykonuje obowiązki Prezydenta RP w przypadku jego śmierci? 

a) Prezes Rady Ministrów 
b) Marszałek Senatu 
c) Marszałka Sejmu 
d) Osoba wskazana przez Zgromadzenie Narodowe 

 
Jak długo trwa kadencja Senatu? 

a) 4 lata 
b) 5 lat  
c) 6 lat  
d) 3 lata 
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Czy Sejm może odwołać Radę Ministrów uchwalając wotum nieufności? 
a) Tak, w każdym momencie 
b) Nie  
c) Tak, ale tylko w czasie 200 dni przed wyborami 
d) Jeżeli przepisy szczegółowe nie zabraniają 

 
W wyborach do Sejmu mandaty są dzielone zgodnie z metodą: 

a) Sainte-League`a 
b) Hare`a-Niemeyera 
c) d`Hondta 
d) Żadna z powyższych  

 
Powszechnie stosowana zasada trójpodziału władzy powstała w: 

a) XX w.  
b) XVIII w. 
c) XVII w.  
d) XIX w.  

 
Wybory prezydenckie w I turze wygrywa kandydat, który: 

a) Uzyskał najwięcej głosów ze wszystkich  
b) Zdobył ponad połowę ważnie oddanych głosów 
c) Miał najmniej głosów nieważnych  
d) W I turze nie można wygrać wyborów prezydenckich  

 
Do II tury wyborów prezydenckich przechodzi: 

a) 2 kandydatów z największą liczbą głosów 
b) 3 kandydatów z największą liczbą głosów 
c) Ordynacja nie przewiduje II tury 
d) Wszyscy kandydaci  

 
Jak nazywał się Prezydent RP zamordowany w grudniu 1922 roku? 

a) Gabriel Narutowicz 
b) Stanisław Wojciechowski 
c) Ignacy Mościcki 
d) Eligiusz Niewiadomski 

 
Jak nazywamy stałego szefa misji dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej pierwszej klasy? 

a) Nuncjusz 
b) Kardynał 
c) Legat Papieski 
d) Prymas 
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Prezydent RP: 
a) Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną 
b) Ponosi odpowiedzialność polityczną 
c) Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną 
d) Nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

 
W 1989 r. Prezydent RP został wybrany przez: 

a) Sejm 
b) Zgromadzenie Narodowe 
c) Elektorów 
d) Naród 

 
Jedną z funkcji jaką pełni prawo jest społeczne kształtowanie pożądanych modeli 
zachowań. Jest to funkcja: 

a) Wychowawcza 
b) Represyjna 
c) Dynamizująca 
d) Organizacyjna 

 
Po wygłoszeniu exposé Prezes Rady Ministrów prosi o udzielenie nowemu rządowi: 

a) Uznania  
b) Ratyfikacji 
c) Aklamacji 
d) Wotum zaufania 

 
Ostatnim Prezydentem RP na uchodźstwie był: 

a) Władysław Raczkiewicz 
b) Edward Raczyński 
c) Kazimierz Sabat 
d) Ryszard Kaczorowski 

 
W 1990 r. Prezydentem RP został: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski  

 
Zbiór norm ustanowionych przez władzę publiczną, obowiązujących w danym państwie to 
prawo: 

a) Pozytywne 
b) Negatywne 
c) Naturalne  
d) Regionalne 
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Czym jest vacatio legis? 
a) Jest to okres pomiędzy ogłoszeniem a wejściem w życie aktu normatywnego 
b) Jest to termin używany do określenia aktów normatywnych które utraciły moc 

obowiązującą 
c) Jest to okres, w którym Sejm nie może zebrać się na posiedzenie 
d) Jest to okres, w którym Prezydent RP nie może sprawować urzędu 

 
Która ideologia zakłada, że społeczeństwo powinno być bezklasowe, opierać na 
marksistowskiej ideologii, uspołecznieniu środków produkcji, bezwzględnej równości 
wszystkich ludzi,  sprawiedliwości w myśl zasady “od każdego według zdolności, każdemu 
według potrzeb”? 

a) Socjaldemokracja 
b) Komunizm 
c) Faszyzm 
d) Liberalizm  

 
Która ideologia zakłada, że społeczeństwo powinno się opierać na takich wartościach, jak 
sprawiedliwość społeczna pojmowana jako sprawiedliwy podział dóbr, równość szans oraz 
równość wobec prawa, równowaga między rynkiem a państwem? 

a) Faszyzm 
b) Socjaldemokracja 
c) Komunizm 
d) Liberalizm  

 
Zbiór norm, które obowiązują niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone i uznane przez 
władzę państwową, a których źródłem są obiektywne wartości to: 

a) Prawo pozytywne 
b) Prawo publiczne 
c) Prawo naturalne 
d) Prawo precedensowe 

 
W Polsce pełną zdolność do czynności prawnych ma każdy obywatel od: 

a) Urodzenia 
b) 13 roku życia 
c) 15 roku życia 
d) 18 roku życia 

 
Prawo, które służy ochronie interesów państwa, dobra wspólnego, a także reguluje stosunki 
między organami państwa oraz między państwem a jednostką to: 

a) Prawo prywatne 
b) Prawo publiczne 
c) Prawo karne 
d) Prawo pracy 
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Zgodnie z kodeksem karnym nieletni, to osoba, która: 
a) W momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 14 roku życia 
b) W momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 15 roku życia 
c) W momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 16 roku życia 
d) W momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia 

 
Ograniczenie wolności w myśl Kodeksu karnego może trwać : 

a) Od 3 miesięcy do 10 lat 
b) Od miesiąca do 2 lat 
c) Od miesiąca do 12 miesięcy  
d) Od tygodnia do 12 miesięcy 

 
Jednostka organizacyjna, która może występować jako samodzielny podmiot prawa, to: 

a) Osoba prawna 
b) Osoba fizyczna 
c) Rzecz 
d) Stowarzyszenie zwykłe 

 
“Reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i osób prawnych. 
Podstawową zasadą tego prawa jest dobrowolność stosunków i równorzędność podmiotów 
prawa.” Mowa tu o: 

a) Prawie karnym 
b) Prawie administracyjnym 
c) Prawie cywilnym 
d) Prawie konstytucyjnym 

 
Do kompetencji marszałka województwa nie należy: 

a) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej 
b) organizacja pracy zarządu oraz urzędu marszałkowskiego 
c) reprezentowanie województwa 
d) przyznawanie mieszkań komunalnych na terenie województwa 

 
Kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez 
nią ubraniu to zgodnie z Kodeksem Karnym: 

a) Rozbój 
b) Kradzież szczególnie zuchwała 
c) Kradzież rozbójnicza 
d) Kradzież 
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Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z funkcjonowania 
państwa, np. przez odpowiednie ustawodawstwo finansowe, podatkowe. Jaka to funkcja 
prawa?  

a) Dystrybutywna 
b) Kontrolna 
c) Kreacyjna 
d) Finansowa 

  
Jak brzmi tłumaczenie łacińskiej paremii: “Twarde prawo, ale prawo”? 

a) Dura lex, sed lex 
b) Audiatur et altera pars  
c) Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat  
d) Ignorantia facti non nocet  

 
Jak brzmi tłumaczenie łacińskiej paremii: “Prawo nie działa wstecz”? 

a) Lex retro non agit 
b) Ignorantia iuris nocet 
c) Dura lex, sed lex 
d) Nullum crimen sine lege  

 
Jak brzmi tłumaczenie łacińskiej paremii: “Nieznajomość prawa szkodzi”? 

a) Dura lex, sed lex 
b) Ignorantia iuris nocet 
c) Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat 
d) Lex retro non agit 

 
Jak brzmi łacińska paremia: ”Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie”? 

a) Nemo iudex in causa sua 
b) Nullum crimen sine lege 
c) Nemo tenetur se ipsum accusare 
d) Dura lex sed lex  

 
Jak brzmi sens łacińskiej paremii: “Ne bis in idem”? 

a) Nie można orzekać dwukrotnie w tej samej sprawie 
b) Im surowsza kara, tym lepiej 
c) Nie ma kary bez ustawy 
d) Udowodnić musi ten, kto twierdzi, a nie ten, kto zaprzecza 
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Kogo w prawie międzynarodowym nazywamy persona non grata? 
a) Szefa korpusu dyplomatycznego, który został zaproszony do objęcia placówki 

dyplomatycznej przez państwo przyjmujące 
b) Osobę, która ze względu na swoje obywatelstwo nie może przekroczyć granicy danego 

państwa 
c) Członka personelu dyplomatycznego, który otrzymał nakaz opuszczenia terytorium 

kraju, w którym przebywa 
d) Członka personelu dyplomatycznego, którego państwo wysyłające pozbawiło 

immunitetu, aby został osądzony przez państwo przyjmujące 
 
Kto jest autorem koncepcji umowy społecznej? 

a) Jean-Jacques Rousseau 
b) św. Tomasz z Akwinu 
c) John Locke 
d) Monteskiusz 

 
Reżim polityczny to: 

a) Struktura terytorialna, zakres samodzielności władz lokalnych, podział kompetencji 
między władze centralne i lokalne 

b) Struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i sposób 
powoływania 

c) Sposób rządzenia państwem, metody i techniki sprawowania władzy 
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe  

 
Ustrój terytorialny państwa to: 

a) Sposób rządzenia państwem, metody i techniki sprawowania władzy 
b) Struktura terytorialna, zakres samodzielności władz lokalnych, podział kompetencji 

między władze centralne i lokalne 
c) Struktura najwyższych organów państwowych, ich wzajemne relacje i sposób 

powoływania 
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 
Referenda ze względu na zasięg terytorialny dzielą się na: 

a) Lokalne i ogólnokrajowe 
b) Ogólnopolskie i lokalne  
c) Obligatoryjne i miejscowe 
d) Problemowe i ogólnopaństwowe 

 
System, w którym prezydent jest jednocześnie szefem rządu to system:  

a) Prezydencki 
b) Parlamentarny  
c) Gabinetowy  
d) Monarchia  
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Jaki system rządów występuje w Niemczech?  
a) Prezydencki 
b) Kanclerski 
c) Stanowy  
d) Republikański 

 
Kto w Polsce wydaje listy uwierzytelniające? 

a) Prezes Rady Ministrów 
b) Prezydent RP 
c) Marszałek Sejmu 
d) Minister Spraw Zagranicznych 

 
Czy Bank Światowy jest międzynarodową organizacją w ramach ONZ? 

a) Tak 
b) Nie  
c) W wyjątkowych przypadkach 
d) Wyłącznie nieformalnie  

 
Jaka jest waluta Węgier? 

a) Funt brytyjski 
b) Forint 
c) Euro 
d) Dolar 

 
Które miasto jest stolicą woj. podkarpackiego?  

a) Lublin  
b) Zakopane  
c) Rzeszów 
d) Kielce  

 
Które miasto jest stolicą woj. podlaskiego?  

a) Białystok 
b) Bydgoszcz  
c) Zielona Góra  
d) Sandomierz  

 
Które miasto jest stolicą woj. pomorskiego?  

a) Gdańsk 
b) Sopot  
c) Szczecin  
d) Białystok  
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Które miasto jest stolicą woj. świętokrzyskiego?  
a) Sandomierz  
b) Kielce 
c) Katowice  
d) Kraków 

 
Które miasto jest stolicą woj. warmińsko-mazurskiego?  

a) Olsztyn 
b) Białystok  
c) Mikołajki 
d) Bydgoszcz 

 
Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego przedstawione przez 
Prezydenta RP, Sejm może: 

a) Przyjąć lub uchylić zwykłą większością głosów 
b) Tylko przyjąć 
c) Uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 

liczby posłów 
d) Sejm nie może ani przyjąć ani uchylić  

 
Stan klęski żywiołowej może wprowadzić: 

a) Rada Ministrów 
b) Prezes Rady Ministrów 
c) Prezydent RP 
d) Minister Spraw Wewnętrznych  

 
Zgodnie z Konstytucją RP kadencja Sejmu: 

a) Rozpoczyna się z dniem wyborów do Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień 
wyborów do Sejmu następnej kadencji 

b) Rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyników wyborów do Sejmu i trwa do dnia 
poprzedzającego dzień wyborów do Sejmu następnej kadencji 

c) Rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia 
poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji 

d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 
 

Który z niżej wymienionych organów nie może wnieść skargi nadzwyczajnej? 
a) Prokurator Generalny 
b) Prezydent RP 
c) Rzecznik Praw Pacjenta 
d) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
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Kto zarządza wybory parlamentarne? 
a) Prezydent RP 
b) Marszałek Sejmu 
c) Marszałek Senatu 
d) Prezes Rady Ministrów 

 
Kto obejmuje mandat senatorski w przypadku śmierci senatora? 

a) Każdy senator musi wskazać osobę, która ma po nim objąć mandat w takim przypadku, 
a jeśli to niemożliwe osobę taką wskazuję Marszałek Senatu  

b) Osoba wskazana przez prezesa partii, której był członkiem, a jeśli nie był członkiem 
partii to osobę taką wskazuje Prezydent 

c) Osoba wyłoniona w wyborach uzupełniających w okręgu, z którego został wybrany 
senator 

d) Nikt wówczas nie obejmuje takiego mandatu do końca kadencji 
 
Organem stanowiącym w powiecie jest: 

a) Starosta 
b) Zarząd Powiatu 
c) Rada Powiatu 
d) Burmistrz 

 
Zgodnie z Konstytucją RP, jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków 
Prezydenta RP, obowiązki te wykonuje: 

a) Marszałek Senatu 
b) Najstarszy Poseł 
c) Minister Sprawiedliwości 
d) Prezes Rady Ministrów 

 
Zgodnie z Konstytucją RP stan nadzwyczajny może być wprowadzony w drodze: 

a) Ustawy 
b) Rozporządzenia 
c) Ordonansu 
d) Zarządzenia 

 
Kto ma obowiązek przestrzegania prawa RP? 

a) Tylko osoby pełnoletnie 
b) Każdy 
c) Wyłącznie obywatele polscy 
d) Wyłącznie pełnoletni obywatele RP 
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Każdy zatrzymany: 
a) Powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o 

przyczynach zatrzymania 
b) Nie powinien być o niczym informowany  
c) Może otrzymać wszelkie informacje z wyłączeniem tych dotyczących przyczyn 

zatrzymania  
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

 
Zgodnie z Konstytucją RP dostęp do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów 
danych ma: 

a) Każdy 
b) Nikt  
c) Tylko posłowie  
d) Tylko sędziowie 

 
Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą: 

a) Może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe 
b) Może osiedlić się tylko we wskazanym województwie 
c) Może osiedlić się na terytorium Polski tylko na 5 lat  
d) Może osiedlić się na terytorium Polski na 50 lat 

 
Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić tylko w przypadkach: 

a) Określonych w ustawie i na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 
b) Na życzenie rodziców  
c) Na wniosek dziadków  
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

 
W sprawie dopuszczalności ekstradycji: 

a) Orzeka sąd 
b) Orzeka Prezes Rady Ministrów 
c) Orzeka prezydent miasta  
d) Orzeka specjalnie powołana komisja 

 
Ekstradycja obywatela polskiego co do zasady: 

a) Jest zakazana 
b) Nigdy nie może być dokonana 
c) Zawsze może być wykonana 
d) Żadna odpowiedzi nie jest prawidłowa 
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Obywatel polski ma prawo udziału w referendum, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania 
kończy: 

a) 18 lat 
b) 21 lat 
c) 16 lat  
d) 30 lat 

 
Obywatel polski ma prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli 
do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy:  

a) 16 lat 
b) 18 lat 
c) 20 lat  
d) 25 lat 

 
Ile lat trwa kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli? 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 8 

 
Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do informacji o: 

a) Stanie i ochronie środowiska 
b) Danych osobowych obywatela  
c) Zmianach zachodzących w życiu prywatnym osób publicznych  
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne 

 
Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa: 

a) Ustawa 
b) Konstytucja RP 
c) Orzeczenie sądu 
d) Orzeczenie Trybunału Stanu 

 
Do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom 
degradacji środowiska zobowiązane są: 

a) Władze publiczne 
b) Tylko Minister Zdrowia  
c) Tylko Narodowy Fundusz Zdrowia  
d) Wyłącznie Prezydent RP 
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Prawdą jest, że władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy 
stanu środowiska?  

a) Tak 
b) Nie  
c) Tylko w przypadkach określonych ustawą  
d) Co do zasady nie 

 
Obowiązkiem wynikającym z Konstytucji RP nie jest: 

a) Uczestnictwo w wyborach 
b) Wierność RP  
c) Troska o dobro wspólne  
d) Obrona Ojczyzny 

 
Upoważnienie do wydawania rozporządzeń powinno określać: 

a) Wytyczne dotyczące treści aktu 
b) Wytyczne co do języka aktu  
c) Wytyczne dotyczące miejsca zawarcia aktu  
d) Wytyczne dotyczące godziny zawarcia aktu 

 
Organ upoważniony do wydania rozporządzenia: 

a) Nie może przekazać swoich kompetencji innemu organowi 
b) Może przekazywać swoje kompetencje innemu organowi 
c) Co do zasady może przekazywać  
d) Wszystkie odpowiedzi są błędne 

 
Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczypospolitą Polską umowy konstytuującej 
organizację międzynarodową, prawo stanowione przez organizację międzynarodową jest 
stosowane: 

a) Bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami 
b) Pośrednio 
c) Nigdy nie ma pierwszeństwa w przypadku kolizji z ustawami 
d) Zawsze mają pierwszeństwo przed Konstytucją RP 

 
Ratyfikacja umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody 
wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa ta dotyczy: 

a) Członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej 
b) Ustanowienia Konstytucji RP  
c) Wydanie aktu prawa miejscowego  
d) Wydanie orzeczenia sądu 
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Na mocy jakiego porozumienia powstała Unia Europejska? 
a) Traktatu Lizbońskiego  
b) Układu w Schengen  
c) Traktatu z Amsterdamu 
d) Traktatu z Maastricht 

 
Kiedy został podpisany w Maastricht w Holandii Traktat o UE, który powołał do życia Unię 
Europejską? 

a) 7 lutego 1992 r. 
b) 12 kwietnia 1994 r.  
c) 10 marca 1992 r.  
d) 7 lipca 1993 r.  

 
W którym roku wydany został Kodeks Napoleona (francuski kodeks cywilny)? 

a) W 1803 
b) W 1804 
c) W 1805 
d) W 1806 

 
Sejm: 

a) Może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością 2/3 ustawowej liczby 
posłów 

b) Nie może skrócić swojej kadencji  
c) Może skrócić swoją kadencję tylko w przypadku klęski żywiołowej   
d) Może skrócić kadencję na wniosek sędziego SN 

 
Za naruszenie przez posła zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z osiąganiem 
korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego oraz nabywania tego 
majątku w przedmiocie pozbawienia mandatu orzeka: 

a) Trybunał Stanu, w wyniku uchwały Sejmu podjętej na wniosek Marszałka Sejmu 
b) Sąd Najwyższy,  w wyniku uchwały Sejmu na wniosek 5 posłów 
c) Sąd rejonowy  
d) Sąd okręgowy 

 
Posiedzenia Sejmu mogą być tajne gdy wymaga tego: 

a) Dobro Państwa 
b) Dobro Prezydenta RP 
c) Dobro Narodu 
d) Nigdy nie mogą być tajne 
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Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent RP w terminie: 

a) 7 dni podpisuje ustawę 
b) 10 dni podpisuje ustawę  
c) 14 dni podpisuje ustawę  
d) 20 dni podpisuje ustawę 

 
O stanie wojny i o zawarciu pokoju decyduje co do zasady: 

a) Sejm 
b) Naród  
c) Minister Spraw Zagranicznych  
d) Wyłącznie Prezydent RP 

 
Zgodnie z Konstytucją RP Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności: 

a) Większością ustawowej liczby posłów 
b) Bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
c) Większością 3/5 ustawowej liczby posłów 
d) Większością 2/3 ustawowej liczby posłów 

 
Pełnoletnim jest osoba która: 

a) Ukończyła 17 lat  
b) Ukończyła 18 lat lub wcześniej zawarła małżeństwo za zgodą sądu 
c) Ukończyła 18 lat, a w określonych przypadkach wskazanych w prawie karnym również 

osoba, która ukończyła 17 lat 
d) Ukończyła 18 lat 

 
Rozwiń skrót PESEL: 

a) Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności 
b) Państwowy Elektroniczny System Ewidencji Ludności 
c) Państwowa Ewidencja Systemu Ekologicznych Lasów 
d) Powszechny Elektroniczny System Enumeratywny Ludności 

 
Władza ustawodawcza jest wykonywana przez:  

a) Prezydenta RP 
b) Radę Ministrów 
c) Sejm i Senat 
d) Sejm 

 
Każdy człowiek w Kodeksie Cywilnym nazywany jest osobą fizyczną: 

a) Od momentu narodzin do śmierci 
b) Od 13 roku życia 
c) od 18 roku życia 
d) od 20 roku życia 
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Jak nazywa się umowa międzynarodowa zawierana między Stolicą Apostolską, a państwem?  
a) Konkordat 
b) Ratyfikowana umowa  
c) Porozumienie apostolskie  
d) Traktat apostolski  

 
W którym roku do UE przystąpiła Łotwa? 

a) 2005  
b) 2004 
c) 2008 
d) 2006  

 
W którym roku do UE przystąpiła Polska? 

a) 2004 
b) 2007  
c) 2002  
d) 2001 

 
W którym roku do UE przystąpiła Rumunia? 

a) 2007 
b) 2003  
c) 2004  
d) 2002  

 
W którym roku do UE przystąpiły Węgry? 

a) 2005  
b) 2008 
c) 2009  
d) 2004 

 
Zgodnie z Konstytucją RP o pozbawieniu wolności powiadamia się: 

a) Niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności 
b) Urząd gminy 
c) Urząd pracy 
d) Sąd 

 
 
Zgodnie z Konstytucją RP kobieta i mężczyzna mają równe prawa w: 

a) Życiu rodzinnym, politycznym, społecznym, gospodarczym 
b) Tylko w życiu politycznym  
c) Tylko w życiu społecznym  
d) Konstytucja RP nie porusza tego tematu 
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Jakie więzi uwzględnia, zgodnie z Konstytucją RP, zasadniczy podział terytorialny państwa? 

a) Więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe 
b) Więzi materialne 
c) Wyłącznie więzi kulturowe  
d) Wyłącznie więzi gospodarcze 

 

Ile państw wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ?  
a) 5  
b) 10  
c) 15 
d) 20 

 
V4 - jakiej organizacji jest to skrót?  

a) Grupa Wyszehradzka 
b) Unia Afrykańska  
c) ONZ  
d) Unia Europejska  

 
Wspólnotę samorządową tworzą: 

a) wyłącznie pełnoletni mieszkańcy gminy 
b) wszyscy mieszkańcy gminy 
c) władze gminy 
d) osoby zatrudnione w danej gminie na umowę o pracę. 

 
Organami powiatu są: 

a) Rada powiatu i wybierany przez nią wojewoda 
b) Rada gminy i zarząd 
c) Rada powiatu i wybierany przez nią zarząd ze starostą 
d) Sejmik i wybierany przez nią zarząd ze starostą 

 
Zbrodnie ludobójstwa oraz zbrodnie wojenne osądza: 

a) Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka 
b) Rada Bezpieczeństwa ONZ 
c) Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze 
d) Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. 

 
Termin określający wymordowanie europejskich Żydów w latach II wojny światowej to: 

a) Noc kryształowa 
b) Dżihad 
c) Holokaust 
d) Holocen 
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Konspiracyjna organizacja społeczna pomagająca Żydom założona w 1942 roku przy Delegaturze 
Rządu RP na Kraj, to: 

a) Rada Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota” 
b) Organizacja Pomocy Żydom 
c) Rada Pomocy Konspiracyjnej 
d) Rada Ocalenia Mniejszości Narodowych  

 
Tytuł honorowy, przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie instytucjom i osobom 
bezinteresownie ratującym Żydów w czasie II wojny światowej, to: 

a) Sprawiedliwy Człowiek 
b) Sprawiedliwy Obywatel 
c) Sprawiedliwy wśród Ludzi Świata 
d) Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 

 
Która z wymienionych narodowości nie ma własnego państwa? 

a) Serbowie 
b) Etiopczycy 
c) Łotysze 
d) Baskowie 

 
Podaj nazwę aktu prawnego, z którego pochodzi przepis: art. 148 § 1. “Kto zabija człowieka, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze 
dożywotniego pozbawienia wolności.” 

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  
b) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego   
c) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
d) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

 
Która z wymienionych niżej osób jest krewnym w myśl polskiego prawa? 

a) Współmałżonek 
b) Mąż siostry dziadka 
c) Szwagier 
d) Brat 

 
Z ilu sędziów składa się Europejski Trybunał Praw Człowieka? 

a) 15 
b) 17 
c) 47 
d) 100 
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Potocznie wydatki w budżecie to inaczej: 
a) Dochody 
b) Cele 
c) Koszty 
d) Przychody 

 
Zgodnie z art. 64 Konstytucji RP, Rzeczypospolita Polska obok prawa własności oraz innych praw 
majątkowych chroni prawo: 

a) Dziedziczenia 
b) Ziemi 
c) Do posiadania pracy 
d) Przemysłowe 

 
Ile wynosi w Polsce konstytucyjny próg zadłużenia? 

a) 50 tysięcy złotych brutto na jednego obywatela 
b) ⅗ wartości rocznego produktu krajowego brutto 
c) ⅘  wartości rocznego produktu krajowego brutto 
d) Konstytucja RP nie porusza tematu możliwego zadłużenia państwa 

 
Ostateczna decyzja o budowie sali gimnastycznej w szkole publicznej, która jest prowadzona przez 
gminę, należy do: 

a) Ministra właściwego do spraw administracji publicznej 
b) Władz lokalnych 
c) Wojewody i jego urzędników 
d) Samorządu uczniowskiego i rodziców 

 
W którym roku została wydana Konstytucja Stanów Zjednoczonych? 

a) 1779 
b) 1781 
c) 1787 
d) 1791 

 
W Polsce każdy ma prawo do nauki, a nauka jest obowiązkowa do: 

a) Ukończenia szkoły podstawowej 
b) 16 roku życia 
c) 18 roku życia 
d) Ukończenia liceum 

 
Przedmiotem porozumienia z Schengen jest:  

a) Wprowadzenie wspólnej waluty  
b) Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy 
c) Przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej do UE  
d) Obrót paliwami płynnymi  



 
 

www.iws.gov.pl/olimpiada 

Zgodnie z Konstytucją RP postępowanie sądowe jest co najmniej  
a) Jednoinstancyjne 
b) Dwuinstancyjne 
c) Trójinstancyjne  
d) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

 
Które z praw nie przysługuje obywatelowi jako pokrzywdzonemu?  

a) Występowanie jako oskarżyciel posiłkowy  
b) Składanie wniosków dowodowych  
c) Występowanie jako oskarżyciel publiczny 
d) Udział w postępowaniu przygotowawczym 

 
Kodeks Cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między: 

a) Osobami fizycznymi i osobami prawnymi 
b) Wyłącznie osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i osobami 

prawnymi 
c) Wyłącznie osobami prawnymi  
d) Wyłącznie osobami fizycznymi  

 
Co nazywamy statusem społecznym?  

a) Miejscem jednostki zajmowanym w zbiorowości 
b) Reprezentowaniem określonych postaw wobec obcych 
c) Reprezentowaniem określonych postaw wobec najbliższego otoczenia 
d) Miejscem jednostki zajmowanym w rodzinie 

 

W rozumieniu Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się: 
a) Osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą jakiejkolwiek czynności prawnej  
b) Osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
c) Osobę prawną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
d) Osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej związaną bezpośrednio 

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 
 
Która z wymienionych jest Instytucją Unii Europejskiej?  

a) Trybunał Obrachunkowy 
b) Trybunał Stanu  
c) Trybunał Międzynarodowy  
d) Komisja ds. Przemocy  
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W Polsce nie został uchwalony Kodeks: 
a) Karny 
b) Pracy 
c) Finansowy 
d) Cywilny 

 
Rzecznik Praw Dziecka: 

a) W Polsce był powołany po raz pierwszy w 2000 roku 
b) Powoływany jest przez Sejm RP za zgodą Prezydenta RP 
c) Wybierany jest na 2-letnią kadencję 
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe  

 
W myśl Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, 
to: 

a) Domniemywa się istnienie dobrej wiary 
b) Nie domniemywa się ani dobrej wiary ani złej wiary  
c) Domniemywa się złej wiary  
d) Domniemywa się złej wiary o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej 

 
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dla osoby pełnoletniej ubezwłasnowolnionej częściowo, 
ustanawia się: 

a) Kuratelę 
b) Opiekuna  
c) Pełnomocnika 
d) Przedstawiciela  

 
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę 
należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego, umowa taka: 

a) Staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie 
osoby niezdolnej do czynności prawnych 

b) Jest nieważna  
c) Jest bezskuteczna  
d) Staje się ważna z chwilą jej zawarcia 

 
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zaginiony, który nie ukończył 70 lat może być uznany za 
zmarłego, jeżeli upłynęło ____ lat od końca roku kalendarzowego, w którym według 
istniejących wiadomości jeszcze żył: 

a) 10 lat 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
d) 20 lat 
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Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności oraz praw człowieka i obywatela w czasie 
stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać: 

a) Wyłącznie Wolności i praw dotyczących wolności człowieka, obywatelstwa, ochrony 
życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz swobód 
politycznych 

b) Wyłącznie wolności i praw dotyczących swobód obywatelskich 
c) Wolności i praw określonych dotyczących godności człowieka, obywatelstwa, ochrony 

życia, humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej, dostępu do 
sądu, dóbr osobistych, sumienia i religii, prawa do składania petycji oraz dotyczących 
rodziny i dziecka  

d) Wyłącznie praw obywatela  
 
Ograniczenie wolności oraz praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, 
języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku jest: 

a) Niedopuszczalne 
b) Dopuszczalne tylko w sytuacji stanu wojennego 
c) Dopuszczalne tylko w sytuacji stanu wyjątkowego i wojennego 
d) Dopuszczalne jest tylko w sytuacji stanu klęski żywiołowej  

 
W którym roku powołano Komisję Edukacji Narodowej? 

a) 1771 
b) 1773 
c) 1791 
d) 1794 

 
Osoby fizyczne rozliczają się z Urzędem Skarbowym poprzez druk: 

a) PIT 
b) CIT 
c) VAT 
d) NIP 

 
W którym roku Wielka Brytania opuściła Unię Europejską? 

a) w I połowie 2020 
b) w II połowie 2019  
c) w I połowie 2019  
d) w II połowie 2020 

 
Prawo dziedziczenia dziecko nabywa w chwili: 

a) Narodzin 
b) Poczęcia, jednakże jest to prawo warunkowe 
c) Uzyskania pełnoletniości 
d) Udowodnienia rodzicielstwa 
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Co oznacza GATT: 
a) Układ w sprawie Handlu  
b) Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu 
c) Układ Ogólny w sprawie Transferu Danych 
d) Układ Ogólny w sprawie Taryf Granicznych i Handlowych 

 
Co oznacza określenie konstytucji słowem oktrojowana? 

a) Zaproponowana przez zewnętrzne mocarstwo 
b) Została przyjęta w referendum, po tym jak jej projekt został odrzucony przez parlament 
c) Została ona narzucona przez władzę zwierzchnią z pominięciem organu 

przedstawicielskiego 
d) Jest ona bardzo krótka i reguluje tylko najważniejsze sprawy. Obowiązuje do czasu 

uchwalenia nowej konstytucji np. w nowopowstałym państwie 
 
W którym roku wydano tzw. nowelę sierpniową? 

a) W 1918 
b) W 1921 
c) W 1926 
d) W 1935 

 
Zasadę prawa ziemi stosuje się do: 

a) Zawierania umów 
b) Nabycia obywatelstwa 
c) Miejsca popełniania przestępstwa 
d) Regulacji dotyczących rolnictwa 

 
Co oznacza  skrót CEFTA: 

a) Śródziemnomorskie Porozumienie o Wolnym Handlu  
b) Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu 
c) Śródlądowe Porozumienie o Wolnym Handlu  
d) Środkowoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu  

Co oznacza skrót EFTA: 
a) Europejska Federacja Handlu Z Krajami Afrykańskimi  
b) Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 
c) Europejska Agencja Wolnego Handlu  
d) Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolnego Handlu 

 
Kiedy nastąpiło rozszerzenie Wspólnot Europejskich o: Danię, Irlandię oraz Wielką Brytanię?  

a) 17 lutego 1974 r.  
b) 19 lutego 1974 r.  
c) 1 stycznia 1973 r. 
d) 18 lutego 1971 r.  
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Które z niżej wymienionych jest aktem wtórnego prawa Unii Europejskiej? 
a) Traktat 
b) Okólnik 
c) Kurenda 
d) Rozporządzenie 

 
Kto jest obecnym (2020 r.) Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego? 

a) Martin Schulz 
b) David Sassoli 
c) Donald Tusk  
d) Emmanuel Macron 

 
Kto jest obecnym (2020 r.) przewodniczącym Rady Europejskiej: 

a) Herman Van Rompuy 
b) Charles Michel 
c) Donald Tusk  
d) Angela Merkel 

 
Czym nie zajmuje się Prokuratoria Generalna?  

a) Zastępstwem Skarbu Państwa przed sądami 
b) Wydawaniem opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i 

interesów Rzeczypospolitej Polskiej 
c) Udziałem w negocjacjach lub mediacjach w postępowaniach, w których zastępstwo 

wykonuje Prokuratoria Generalna 
d) Orzekaniem w sprawach karnych 

 
Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo jest? 

a) Zbrodnią albo występkiem 
b) Zbrodnią albo wykroczeniem 
c) Tylko zbrodnią 
d) Wykroczeniem albo występkiem 

 
Jak dzielił się Sejm zgodnie z Konstytucją 3 maja? 

a) Senat, Izba Poselska i Król 
b) Plenipotenci Miast, Izba Poselska, Izba Senatorska 
c) Izba Poselska, Izba Senatorska 
d) Plenipotenci Miast, Izba Poselska, Izba Senatorska, Król 

 
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje wyłącznie: 

a) Prezydentowi RP 
b) Radzie Ministrów 
c) Ministrowi Finansów 
d) Ministrowi Skarbu 
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Spośród wymienionych niżej sądów powszechnych zaznacz sąd drugiej instancji w sprawach 
przestępstw kwalifikowanych jako zbrodnie: 

a) Sąd Apelacyjny 
b) Sąd Okręgowy 
c) Sąd Rejonowy 
d) Sąd Najwyższy 

 
Sejm jest wybierany w wyborach:  

a) Powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych oraz w głosowaniu tajnym 
b) Powszechnych, pośrednich, proporcjonalnych oraz w głosowaniu tajnym 
c) Powszechnych, większościowych oraz w głosowaniu tajnym 
d) Powszechnych, równych, pośrednich, proporcjonalnych oraz w głosowaniu tajnym 

 
Senat jest wybierany w wyborach: 

a) Powszechnych 
b) Bezpośrednich 
c) W głosowaniu tajnym 
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 
Zgodnie z Kodeksem karnym zbrodnię można popełnić: 

a) Umyślnie lub nieumyślnie 
b) Umyślnie oraz nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. 
c) Tylko umyślnie 
d) Tylko nieumyślnie 

 
Trzy największe mniejszości narodowe zamieszkujące obszar Polski w 2020 roku to: 

a) Rosjanie, Niemcy, Francuzi 
b) Niemcy, Białorusini, Ukraińcy 
c) Litwini, Anglicy, Czesi 
d) Czesi, Słowacy, Białorusini 

 
Co do zasady, zgodnie z Kodeksem karnym odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po 
ukończeniu: 

a) 17 lat 
b) 18 lat  
c) 19 lat  
d) 20 lat 

 
Kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta wynosi: 

a) 2 lata 
b) 3 lata 
c) 4 lata 
d) 5 lat 
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Wojewoda w województwie jest przedstawicielem : 
a) Samorządu 
b) Prezydenta RP 
c) Rady Ministrów 
d) Ministra spraw wewnętrznych i administracji 

 
Kto zarządza wybory prezydenckie?  

a) Marszałek Sejmu 
b) Marszałek Senatu 
c) Prezydent RP 
d) Prezes Rady Ministrów 

 
Ilu instancyjne jest sądownictwo administracyjne w Polsce? 

a) Dwuinstancyjne 
b) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa   
c) Jednoinstancyjne 
d) Trójinstancyjne 

 
Czym zaczyna się obecnie obowiązująca w Polsce tzw. Ustawa Zasadnicza? 

a) Wstępem 
b) Inwokacją 
c) Preambułą 
d) Ratio Legis 

 
Według Konstytucji RP z 1997 r. Polska jest: 

a) Demokratycznym państwem prawnym 
b) Państwem totalitarnym 
c) Państwem federacyjnym 
d) Państwem autorytarnym 

 
Zgodnie z Konstytucją RP oraz Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym małżeństwo to związek: 

a) Zawodowy 
b) Socjalistyczny 
c) Kobiety i mężczyzny 
d) Dwojga osób tej samej płci 

 
Organem wykonawczym w gminie jest: 

a) Prezydent miasta/wójt/burmistrz 
b) Starosta 
c) Rada Powiatu 
d) Rada Gminy 
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Powszechnie przyjmuje się, że obecnie obowiązujący system prawny w Polsce oparty został 
na systemie prawnym: 

a) Imperium Rzymskiego 
b) Common law 
c) Państwa egipskiego 
d) Imperium perskiego  

 
Ile procent z własnego PIT Podatnik może przekazać na organizację pożytku publicznego? 

a) 1% 
b) 2 % 
c) 3 % 
d) 4 % 

  
Ile wynosi cenzus wiekowy w biernym prawie wyborczym w przypadku wyborów na 
Prezydenta RP? 

a) 35 lat 
b) 30 lat 
c) 25 lat 
d) 40 lat 

 
Od 1999 roku Polska dzieli się na: 

a) 15 województw 
b) 16 województw 
c) 17 województw 
d) 18 województw 

 
W którym roku powstała grupa wyszehradzka?  

a) 1991 r. 
b) 1992 r. 
c) 1993 r. 
d) 1994 r. 

 
Które z tych państw wchodzi w skład grupy wyszehradzkiej?  

a) Niemcy  
b) Bułgaria  
c) Rosja  
d) Węgry 
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Prezydent RP powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady 
Ministrów w ciągu: 

a) 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady 
Ministrów 

b) 20 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady 
Ministrów 

c) 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady 
Ministrów 

d) 45 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady 
Ministrów 

 
Zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje: 

a) Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
b) Tylko Prezes Rady Ministrów  
c) Tylko Senat  
d) Tylko Marszałek Sejmu 

 
Gdzie znajduje się siedziba  ONZ?  

a) Nowy Jork 
b) Chicago  
c) Berlin  
d) Londyn  

 
Ile państw należy do strefy euro (stan na dzień 1 lutego 2020 roku)? 

a) 17  
b) 19 
c) 20  
d) 30  

 
Które z miast jest stolicą Belgii ? 

a) Bruksela 
b) Kopenhaga 
c) Amsterdam 
d) Genk 

 
W którym roku do UE przystąpiła Słowacja? 

a) 2004 
b) 2008  
c) 2009  
d) 2010  
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Międzynarodowy Trybunał Karny: 
a) To stały, niezależny sąd międzynarodowy 
b) Może sądzić tylko szeregowych żołnierzy 
c) Ma siedzibę w Genewie 
d) Już nie funkcjonuje  

 
W którym roku do UE przystąpiła Litwa? 

a) 2004 
b) 2005  
c) 2009  
d) 2003  

 
Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania nowo powołanej Rady 
Ministrów: 

a) W ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta RP 
b) W ciągu 7 dni od dnia powołania przez Prezydenta RP 
c) W ciągu 10 dni od dnia powołania przez Prezydenta RP 
d) W ciągu 20 dni od dnia powołania przez Prezydenta RP 

 
Do Rady Ministrów należą sprawy: 

a) Polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu 
terytorialnego 

b) Wszystkie sprawy państwowe  
c) Rada Ministrów nie zajmuje się sprawami państwa  
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa  

 
W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa – Prezydent RP zarządza 
powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej na wniosek: 

a) Prezesa Rady Ministrów 
b) Senatora  
c) Posła  
d) Marszałka Sejmu 

 
Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu: 

a) Przysięgi 
b) Roty  
c) Orędzia  
d) Preambuły 
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W którym roku do UE przystąpiła Bułgaria? 
a) 2007 
b) 2004  
c) 2001 
d) 2003 

 
W którym roku do UE przystąpił Cypr? 

a) 2004 
b) 2007  
c) 2006  
d) 2005  

 
W którym roku do UE przystąpiły Czechy? 

a) 2004 
b) 2007  
c) 2002  
d) 2001 

 
W którym roku do UE przystąpiła Estonia? 

a) 2004 
b) 2016  
c) 2010  
d) 2005 

 
Kiedy została podpisana Konwencja o prawach dziecka?  

a) 1989 
b) 1988 
c) 1945  
d) 1948  

 
Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są m.in: 

a) Konstytucja RP 
b) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 
c) Ustawy 
d) Rozporządzenia 

 
Które miasto jest stolicą woj. śląskiego?  

a) Katowice 
b) Wrocław  
c) Bydgoszcz 
d) Poznań  

 
 



 
 

www.iws.gov.pl/olimpiada 

Ile jest w Polsce miast na prawach powiatu (stan na 30 września 2020 roku)?  
a) 66 
b) 8 
c) 92 
d) 14 

 
Zgodnie z Konstytucją RP Prezydent RP: 

a) Stoi na straży nienaruszalności i niepodzielności terytorium państwa 
b) Wyłącznie może pozwolić na podział państwa  
c) Wyłącznie może pozwolić na konflikt zbrojny  
d) Nie zajmuje się konfliktami państwa  

 
Prezydent RP nadaje określone w ustawach stopnie wojskowe na wniosek: 

a) Ministra Obrony Narodowej 
b) Sędziego Trybunału Stanu  
c) Sędziego Trybunału Konstytucyjnego  
d) Ministra Spraw Zagranicznych  

 
Prawo łaski stosuje: 

a) Prezydent RP 
b) Prezes Rady Ministrów  
c) Minister Obrony Narodowej  
d) Minister Sprawiedliwości  

 
Prezydent RP: 

a) Wydaje rozporządzenia i zarządzenia 
b) Wydaje akty urzędowe  
c) Wydaje postanowienia w zakresie swoich kompetencji  
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 
Zgodnie z Konstytucją RP prawo do ochrony zdrowia ma:  

a) Wyłącznie osoba pełnoletnia 
b) Każdy 
c) Wyłącznie osoba w wieku emerytalnym  
d) Wyłącznie dziecko 
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Co oznacza słowo kontradyktoryjność? 
a) Inaczej sporność, w przypadku procesu sądowego oznacza, że przygotowanie i 

gromadzenie materiału procesowego należy do stron 
b) Inaczej jawność, w przypadku procesu sądowego oznacza, że co do zasady wyrok jak i 

rozprawy są dostępne dla opinii publicznej 
c) Inaczej nieformalność, określa się nim na przykład sądy koleżeński lub mediacje 
d) Inaczej szybkość, określa się nimi na przykład doraźne sądy w czasie wojny lub tzw. 

sądy 24-godzinne 
 
Obywatel jakiego państwa zwyczajowo jest Prezesem Banku Światowego? 

a) Wielkiej Brytanii 
b) Państwa sprawującego prezydencję w Unii Europejskiej  
c) USA 
d) Państwa, z którego pochodzi sekretarz ONZ 

 
Jakie miasto jest stolicą Księstwa Liechtensteinu? 

a) Liechtenstein 
b) Triesen 
c) Vaduz 
d) Schellenberg 

 
Najwięksi udziałowcy Banku Światowego: 

a) Niemcy, USA, UK, Japonia, Francja, Chiny 
b) USA, UK, Rosja, Francja, Chiny 
c) USA, UK, Niemcy, Belgia, Francja 
d) USA, UK, Japonia, Niemcy, Rosja 

 
W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta RP: 

a) Przeprowadza się nowe wybory 
b) Nie można przeprowadzić nowych wyborów 
c) Co do zasady nie można przeprowadzić nowych wyborów  
d) Przeprowadza się nowe wybory o ile Sąd Najwyższy wyrazi na to zgodę  

 
Kadencja Prezydenta RP rozpoczyna się w dniu: 

a) Objęcia przez niego urzędu 
b) Wygłoszenia pierwszego orędzia  
c) Pojawienie się po raz pierwszy w Sejmie  
d) Tydzień po objęciu urzędu  
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Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP w pierwszej turze wyborów nie uzyska 
wymaganej większości, to przeprowadza się ponowne głosowanie: 

a) Czternastego dnia po pierwszym głosowaniu 
b) Pierwszego dnia po pierwszym głosowaniu  
c) Siódmego dnia po pierwszym głosowaniu  
d) Piątego dnia po pierwszym głosowaniu 

 
Prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta RP 
przysługuje: 

a) Wyborcy 
b) Tylko Sejmowi  
c) Tylko Senatowi 
d) Tylko Marszałkowi Sejmu 

 
Wybory Prezydenta RP zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż 
na: 

a) 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta 
RP 

b) 200 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP  
c) Rok przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP 
d) Dwa lata przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta RP 

 
Uchwała Zgromadzenia Narodowego stawiająca Prezydenta RP w stan oskarżenia przed 
Trybunałem Stanu musi być podjęta: 

a) Większością co najmniej ⅔ głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia 
Narodowego 

b) Zwykłą większością głosów 
c) Większością ¼ głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego  
d) Większością bezwzględną  

 
Prezydent RP może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu: 

a) Za popełnienie przestępstwa 
b) Za zrzeczenie się pełnienia funkcji  
c) Za przyjęcie majątku  
d) Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności  

 
Wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział: 

a) Więcej niż połowa uprawnionych do głosowania 
b) Więcej niż połowa wszystkich obywateli   
c) ¼ uprawnionych do głosowania  
d) ⅓ uprawnionych do głosowania 
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Senat może ustawę przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w 
całości w ciągu:  

a) 7 dni od dnia jej przekazania 
b) 15 dni od dnia jej przekazania 
c) 21 dni od dnia jej przekazania 
d) 30 dni od dnia jej przekazania 

 
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie co najmniej: 

a) 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
b) 10 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
c) 15 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
d) 5 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 

 
Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje w ciągu: 

a) 21 dni 
b) 14 dni 
c) 7 dni 
d) 5 dni 

 
Jeżeli Prezydent RP nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności ustawy z Konstytucją: 

a) Może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego 
rozpatrzenia 

b) Nie może przekazać ustawy do ponownego rozpatrzenia Senatu 
c) Zawsze może przekazać ustawę do ponownego rozpatrzenia Senatu 
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa  

 
Obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie ma: 

a) Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów 
b) Tylko Prezes Rady Ministrów  
c) Prezydent RP 
d) Każdy polityk  

 
Regulamin Sejmu określa: 

a) Sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów 
państwowych wobec Sejmu 

b) Na jakim miejscu w Senacie ma zasiąść senator  
c) Który gabinet przysługuje posłowi  
d) Sposób wykonywania wyłącznie ustawowych obowiązków 
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Sejm i Senat obradują na: 
a) Posiedzeniach 
b) Spotkaniach  
c) Wizytacjach  
d) Obradach  

 
Posiedzenia Sejmu są co do zasady: 

a) Jawne 
b) Tajne  
c) Bezpośrednie 
d) Pośrednie 

 
O zawarciu pokoju w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej decyduje: 

a) Sejm 
b) Senat  
c) Minister Spraw Zagranicznych  
d) Zwierzchnik Sił Zbrojnych Państwa  

 
Przedkładając Sejmowi projekt ustawy, wnioskodawcy przedstawiają: 

a) Skutki finansowe jej wykonania 
b) Skutki etyczne jej wykonania  
c) Skutki moralne jej wykonania  
d) Nie mają obowiązku przedstawiania żadnych sprawozdań 

 
Jaka waluta obowiązuje w Luksemburgu (stan na dzień 30 września 2020 r.? 

a) Marka luksemburska 
b) Euro 
c) Frank luksemburski 
d) Korona 

 
Obywatel traci zdolność prawną: 

a) Gdy się jej zrzeknie 
b) Na skutek wyroku sądu 
c) W chwili śmierci 
d) W wieku 80 lat 

 
Prawo, które dotyczy jednostek, chroni ich interesy i reguluje stosunki majątkowe i osobiste 
między nimi, to: 

a) Prawo prywatne 
b) Prawo publiczne 
c) Prawo karne 
d) Prawo pracy 
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Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm 
przysługuje: 

a) Wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów 
b) Tylko sędziom Sądu Najwyższego 
c) Tylko Prezydentowi RP 
d) Tylko Prezesowi Rady Ministrów 

 
Zgodnie z Konstytucją RP: 

a) Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu 
b) Można kandydować jednocześnie do Sejmu i Senatu, a w przypadku wyboru do obu izb 

obejmuje się miejsce w Senacie 
c) Można kandydować jednocześnie do Sejmu i Senatu, a w przypadku wyboru do obu izb 

obejmuje się miejsce w Sejmie 
d) Można kandydować jednocześnie do Sejmu i Senatu, a w przypadku wyboru do obu izb 

obejmuje się wybrane miejsce 
 

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji RP na podstawie: 
a) Szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania 
b) Wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu 
c) Wyłącznie na podstawie uchwał 
d) Na podstawie aktów prawa miejscowego 

 
Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów: 

a) Podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem 
b) Nie podlegają kontroli  
c) Podlegają kontroli co do zgodności z prawem miejscowym  
d) Podlegają kontroli co do zgodności wyłącznie z prawem międzynarodowym 

 
Akt prawny, wydawany przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i ministrów oraz 
sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie ustaw i w celu ich 
wykonywania, który ma charakter najczęściej wewnętrzny i obowiązuje tylko jednostki 
organizacyjne podległe organowi go wydającemu, to: 

a) Dekret 
b) Ustawa 
c) Zarządzenie 
d) Rozporządzenie z mocą ustawy  

 
Zasady zawarcia małżeństwa związku małżeńskiego znajdują się w kodeksie: 

a) Cywilnym 
b) Karnym 
c) Pracy 
d) Rodzinnym i opiekuńczym 

 



 
 

www.iws.gov.pl/olimpiada 

Ubezwłasnowolnienie całkowite, to: 
a) Pozbawienie osoby fizycznej zdolności prawnych 
b) Pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych 
c) Pozbawienie osoby prawnej zdolności prawnych 
d) Pozbawienie osoby prawnej zdolności do czynności prawnych 

 
W Polsce zdolność prawną ma każdy obywatel od: 

a) Urodzenia 
b) 13 roku życia 
c) 15 roku życia 
d) 18 roku życia 

 
Jakie miasto jest stolicą Turcji? 

a) Stambuł 
b) Bursa 
c) Ankara 
d) Izmir 

 
Wybór marszałka województwa: 

a) Dokonuje sejmik województwa większością 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, 
w głosowaniu tajnym  

b) Dokonują mieszkańcy województwa w wyborach powszechnych, równych, 
bezpośrednich w głosowaniu tajnym  

c) Dokonuje sejmik województwa, bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
sejmiku w głosowaniu tajnym 

d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 
 
Jaka jest waluta na Węgrzech? 

a) Kuna 
b) Euro 
c) Korona 
d) Forint 

 
Miasto na prawach powiatu to: 

a) Gmina wykonująca zadania gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie 
powiatowym  

b) Gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie o samorządzie 
powiatowym 

c) Gmina wykonująca zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie o samorządzie 
gminnym  

d) Starostwo 
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Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na 
odbywanie służby wojskowej: 

a) Może być obowiązany do służby zastępczej 
b) Nie może być obowiązany do służby zastępczej  
c) Nie może w żadnym wypadku odbywać służby wojskowej  
d) Bezwzględnie obowiązany jest do odbywania służby wojskowej  

 
Obowiązek pracy: 

a) Może być nałożony tylko przez ustawę 
b) Może być nałożony przez pracodawcę  
c) Może być nałożony przez związki zawodowe  
d) Nie ma obowiązku pracy  

 
Obywatel pozostający bez pracy ma prawo do zabezpieczenia społecznego, jeśli pozostaje: 

a) Bez pracy nie z własnej woli 
b) Bez pracy z własnej woli  
c) Jeśli został pozbawiony wolności   
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa  

 
Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed: 

a) Demoralizacją 
b) Socjalizacją  
c) Resocjalizacją  
d) Naturalizacją  

 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta): 

a) Nie może być mieszkańcem gminy, w której pełni swoją funkcję 
b) Jest wybierany przez radę gminy wyłącznie spośród swoich członków 
c) Musi być obywatelem polskim 
d) Musi być radnym gminy 

 
Do zadań własnych gminy należą między innymi: 

a) Ustalanie strategii rozwoju i polityki rozwoju oraz priorytetów współpracy zagranicznej 
b) Sprawy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania 

czystości i porządku, targowisk i hal targowych 
c) Zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników 

służb, inspekcji i straży  
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 
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Ustrój terytorialny Polski oparty jest na zasadach: 
a) Autonomii wykonawczej 
b) Na zasadzie decentralizacji 
c) Na zasadzie centralizacji  
d) Na zasadzie autonomii porównawczej 

 
Zgodnie z Konstytucją RP władze publiczne prowadzą politykę: 

a) Sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli 
b) Sprzyjającą rozwojowi oportunizmu społecznego   
c) Dążącą do niezachowania parytetów płci w każdej dziedzinie życia 
d) Bierną w zakresie sporów między wyznawcami różnych religii i członków mniejszości 

etnicznych 
 
Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej: 

a) Ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych 
b) Nie ma prawa zostać umieszczone w domu dziecka  
c) Nie ma prawa do pomocy władzy publicznej  
d) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

 
Jaka postawa wobec prawa wyraża się w gotowości do przestrzegania norm z uwagi na to, 
że zostały ustanowione przez władzę, a nie ze względu na ich treść? 

a) Oportunistyczna 
b) Konformistyczna 
c) Legalistyczna 
d) Nihilistyczna 

 
Matka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych: 

a) Przed i po urodzeniu dziecka 
b) Nie ma prawa do szczególnej pomocy  
c) Tylko przed urodzeniem dziecka  
d) Tylko po urodzeniu dziecka  

 
W powiecie funkcję zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży wykonuje: 

a) Starosta 
b) Wojewoda 
c) Prezydent miasta  
d) Marszałek województwa  

 
Odmowa złożenia ślubowania przez radnego rady powiatu: 

a) Powoduje obowiązek odwołania radnego przez Wójta  
b) Oznacza wygaśnięcie mandatu radnego w myśl kodeksu wyborczego 
c) Nie ma znaczenia dla jego mandatu, ponieważ ślubowanie jest aktem zwyczajowym  
d) Oznacza, że radny nie będzie mógł w następnych wyborach kandydować ponownie 
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Nauka w wyższych szkołach publicznych jest: 
a) Co do zasady bezpłatna 
b) Bezwarunkowo bezpłatna  
c) Zawsze płatna  
d) Co do zasady płatna 

 
Zgodnie z Konstytucją RP szkoły wyższe: 

a) Mają zapewnioną autonomię na zasadach określonych w ustawie 
b) Nie mają zapewnionej autonomii  
c) Są zależne od Sejmu  
d) Są zależne od Senatu  

 
Zgodnie z Konstytucją RP zatrudnianie na stałe dzieci: 

a) do lat 16 jest zakazane 
b) do lat 16 jest dozwolone  
c) do lat 13 jest dozwolone  
d) do lat 15 jest dozwolone 

 
Który z wymienionych organów rzecznikowskich nie istnieje w Polsce? 

a) Rzecznik Konsumentów 
b) Rzecznik Praw Emerytów i Rencistów 
c) Rzecznik Praw Pacjenta 
d) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 

 
Radny rady gminy: 

a) Ma obowiązek kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i jest związany 
instrukcjami wyborców 

b) Nie ma obowiązku składania oświadczenia majątkowego. 
c) Ma obowiązek kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i nie jest związany 

instrukcjami wyborców 
d) Po wyborze na radnego kandydat nie ma obowiązku utrzymywania żadnych więzi z 

mieszkańcami 
 
O odmowie rejestracji lub zakazie działania zrzeszenia: 

a) Orzeka sąd 
b) Orzeka prezydent miasta  
c) Orzeka Prezydent RP  
d) Orzeka Sejm 
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Zgodnie z Konstytucją RP władze publiczne: 
a) Nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż 

niezbędne w demokratycznym państwie prawnym 
b) Mogą udostępniać dane obywateli  
c) Mogą udostępniać wyłącznie dane adresowe  
d) Mogą udostępniać dane, które uważają za słuszne 

 
Statut jednostki samorządu terytorialnego: 

a) Nie jest aktem prawa miejscowego, ponieważ reguluje wyłącznie kwestie ustrojowe. 
b) Nie może zawierać rozwiązań niezgodnych z przepisami ustaw ustrojowych 
c) Może określać prawa i obowiązki członków wspólnoty samorządowej. 
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne 

 
Co oznacza, że umowa jest bilateralna? 

a) Jest ona narzucona stronie pokonanej przez stronę zwycięską  
b) Jest ona podpisana przez osobę, która nie ma kompetencji żeby ją podpisać 
c) Jest to umowa parafowana, ale jeszcze nie ratyfikowana 
d) Jest to umowa między tylko dwoma stronami, inaczej dwustronna 

 
Wymień jedną okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną: 

a) Niepoczytalność 
b) Pozostawanie w związku małżeńskim 
c) Nieukończenie 21 roku życia 
d) Bycie studentem/uczniem 

 
Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa to: 

a) Pomocnictwo  
b) Podżeganie 
c) Wykroczenie  
d) Występek  

 
Umożliwianie lub ułatwianie przestępstwa to: 

a) Pomocnictwo 
b) Współsprawstwo  
c) Sprawstwo  
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe  

 
Czy osoba prawna może być zarazem osobą fizyczną? 

a) Nie 
b) Tak, jeśli jako osoba prawna ma ograniczoną zdolność prawną 
c) Tak, jeśli jako osoba fizyczna nie ma zdolności do czynności prawnej 
d) Tak, bez żadnych ograniczeń 
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W którym roku utworzono w Polsce Trybunał Konstytucyjny? 
a) 1982 
b) 1989 
c) 1990 
d) 1997 

 
Jakiego koloru żaboty noszą sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? 

a) Fioletowe 
b) Białe 
c) Biało-czerwone 
d) Niebieskie 

 
Kiedy wprowadzono w Polsce Stan Wojenny 

a) 13 grudnia 1981 
b) 12 listopada 1981 
c) 11 października 1981 
d) 10 września 1981 

 
Ilu sędziów wchodzi w skład Wielkiej Izby  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

a) 9 
b) 15 
c) 17 
d) 33 

 
Wolność religii obejmuje: 

a) Wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz 
uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi swojej religii przez uprawianie kultu, 
modlitwę, praktykowanie i nauczanie, a także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu 
w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy 
religijnej 

b) Wyłącznie wybór kościoła i uprawianie kultu  
c) Wyłącznie indywidualnej modlitwie  
d) Wyznawanie wybranej religii, ale bez prawa uzewnętrzniania jej  

 
Obywatel polski… 

a) Nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie 
b) Może utracić obywatelstwo polskie na skutek skazania za niektóre przestępstwa  
c) Może je utracić w przypadku stałego pobytu za granicą  
d) Nie może zrzec się obywatelstwa  
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Jakim aktem prawnym zgodnie z Konstytucją RP można ustanowić ograniczenia w zakresie 
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw?  

a) Tylko ustawą 
b) Tylko uchwałą  
c) Aktem prawa miejscowego  
d) Żadna z powyższych 

 
Konstytucja RP mówi o tym, że nikt nie może być dyskryminowany: 

a) W życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny 
b) W życiu prywatnym i rodzinnym 
c) W życiu gospodarczym, prywatnym i politycznym  
d) Wyłącznie w życiu politycznym 

 
W czyim imieniu wydawane są wyroki przez sądy i trybunały?  

a) Narodu  
b) Prezydenta RP 
c) Rzeczypospolitej Polskiej 
d) Ludu pracującego miast i wsi 

 
Kiedy został podpisany Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych?  

a) W 1972 r. 
b) W 1966 r. 
c) W 1960 r. 
d) W 1950 r. 

 
Który z niżej wymienionych organizacji nie jest związana z Unią Europejską? 

a) Komisja Europejska 
b) Parlament Europejski 
c) Rada Europy 
d) Rada Europejska 

 
Kiedy podpisano Traktat lizboński? 

a) 13 grudnia 2007 r. 
b) 16 września 2007 r. 
c) 14 października 2006 r. 
d) 16 sierpnia 2001 r. 

 
W którym roku uchwalono we Francji Deklarację Praw Człowieka i Obywatela? 

a) 1789 
b) 1791 
c) 1804 
d) 1812 
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Która postawa polega na uznaniu prawa innych ludzi do wyznawania odmiennych poglądów 
i do zgodnego z tymi poglądami postępowania? 

a) Tolerancja 
b) Marginalizacja 
c) Akceptacja 
d) Stereotyp  

 
Co oznacza skrót WHO? 

a) Światowa Organizacja Zdrowia 
b) Światowa Organizacja Handlu 
c) Światowa Organizacja Obrony Narodów Zjednoczonych 
d) Światowa Organizacja Rozwoju 

 
Które z wymienionych państw nie jest monarchią? 

a) Holandia 
b) Hiszpania 
c) Dania 
d) Islandia 

 
Jakie miasto jest stolicą województwa Zachodniopomorskiego? 

a) Gdynia 
b) Szczecin 
c) Koszalin 
d) Bydgoszcz 

 
Który z wymienionych niżej podatków nie istnieje w Polsce? 

a) Podatek leśny 
b) Podatek od środków transportowych 
c) Katastralny 
d) Podatek od spadków i darowizn 

 
Jakie są aktualnie stawki podatkowe podatku PIT? 

a) 19% i 25% 
b) 18% i 32% 
c) 20% i 40% 
d) 17% i 32% 

 
Najniższym szczeblem administracji rządowej jest: 

a) Wojewoda 
b) Marszałek województwa 
c) Starosta 
d) Burmistrz  
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Prezesem Rady Ministrów, wobec którego w 1992 r. zostało uchwalone wotum nieufności 
podczas tzw. „nocy teczek”, był? 

a) Leszek Miller 
b) Tadeusz Mazowiecki 
c) Hanna Suchocka 
d) Jan Olszewski 

 
Co oznacza skrót UNESCO: 

a) Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Ochrony Mienia 
b) Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury 
c) Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Obywateli 
d) Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Majątkowych 

 
Jaki organ pełnił w PRL-u  kolegialnie funkcję głowy państwa do 1989 roku? 

a) Prezydent PRL 
b) I Sekretarz PZPR 
c) Marszałek Sejmu 
d) Rada Państwa 

 
Prezydent RP ma prawo wydawać rozporządzenia z mocą ustawy: 

a) Zawsze 
b) Na wniosek Rady Ministrów podczas obrad Sejmu 
c) Na wniosek Rady Ministrów, gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie w czasie 

stanu wojennego 
d) Prezydent RP nie ma prawa wydawania rozporządzeń z mocą ustawy 

 
Jaka funkcja prawa umożliwia wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze? 

a) Resocjalizacyjna 
b) Prewencyjna 
c) Partycypacyjna 
d) Represyjna 

 
 Gdzie mieści się siedziba Trybunału Sprawiedliwości UE?  

a) W Brukseli 
b) W Luksemburgu 
c) W Rzymie  
d) W Berlinie  

 
Jaka jest aktualna liczba posłów w Parlamencie Europejskim? 

a) 705 
b) 345  
c) Co roku się zmienia  
d) 460 
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Ile głosów przysługuje Polsce w Radzie UE? 
a) 27  
b) 30 
c) 45  
d) 1 

 
Podatkiem bezpośrednim jest: 

a) Podatek akcyzowy 
b) Podatek dochodowy od osób prawnych 
c) Cło 
d) Podatek od gier losowych 

 
Krajowa Rada Sądownictwa: 

a) Nie stoi na straży niezawisłości sądów 
b) Stoi na straży niezawisłości sędziów 
c) Nie może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z 

konstytucją aktów normatywnych, w zakresie w jakim dotyczą one m.in. niezależności 
sądów 

d) Orzeka w sprawach karnych 
 
Zgodnie z Konstytucją RP nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się 
obywatelstwa polskiego: 

a) Rzecznik Praw Obywatelskich  
b) Prezydent RP 
c) Prezes Rady Ministrów 
d) Marszałek Sejmu 

 
Kto jest przedstawicielem Rady Ministrów na terenie województwa?  

a) Starosta 
b) Wójt 
c) Wojewoda 
d) Burmistrz 

 
Kto spośród niżej wymienionych nie ma prawa złożyć wniosku o nadanie odznaczenia: 

a) Prezes Rady Ministrów 
b) Wojewoda 
c) Burmistrz 
d) Minister 
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W określonych przypadkach Prezydent RP może wprowadzić na części lub całości terytorium 
stan wyjątkowy: 

a) Na okres nie dłuższy niż 90 dni 
b) Minimum na okres 30 dni 
c) Na okres do 6 miesięcy 
d) Na okres do 2 miesięcy 

 
W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: 

a) Konstytucja RP i żadne ustawy 
b) Konstytucja RP i ustawa budżetowa 
c) Konstytucja RP, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu 

terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o 
stanach nadzwyczajnych 

d) Tylko Konstytucja RP, ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu 
 
W jakich latach obradował Sejm Czteroletni? 

a) 1772-1776 
b) 1788-1791 
c) 1788-1792 
d) 1989-1992 

 
Gdzie oficjalnie publikowane są ustawy? 

a) W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
b) W Internetowym Systemie Aktów Prawnych  
c) W Monitorze Polskim 
d) W Elektronicznym Systemie Aktów Prawnych  

 
Interrex to: 

a) Formalne określenie wyroku sądu ziemskiego za najcięższe przestępstwa 
b) Okres między śmiercią poprzedniego władczy, a wyborem kolejnego 
c) Łacińska nazwa aktu abdykacji 
d) Najwyższy dostojnik państwowy, który pełnił niektóre obowiązki monarsze w czasie 

bezkrólewia 
 
Ilu potrzeba posłów, by założyć koło poselskie? 

a) 15 
b) 10 
c) 3 
d) 5 
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Prezydent RP postanawia o stanie wojny: 
a) Jest to jego prerogatywa 
b) Na wniosek Ministra Obrony Narodowej 
c) Na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
d) Tylko gdy Sejm nie może się zebrać na posiedzenie 

 
Prezydent RP może przedłużyć stan wyjątkowy na okres nie dłuższy niż 60 dni za zgodą: 

a) Wyniku referendum 
b) Zgromadzenia Narodowego 
c) Prezesa Rady Ministrów 
d) Sejmu 

 
Prezydent RP postanawia o użyciu jednostek wojskowych poza granicami państwa w 
określonych przypadkach: 

a) Na wniosek Sejmu 
b) Na wniosek Zgromadzenia Narodowego 
c) Na wniosek Senatu 
d) Na wniosek Rady Ministrów 

 
Pod wnioskiem o uchwalenie wotum nieufności wobec rządu musi się podpisać: 

a) 49 posłów  
b) 46 posłów 
c) 46 senatorów 
d) 69 posłów 

 
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa: 

a) Może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe 
b) Decyzje podejmuje Sąd Najwyższy 
c) Decyzje podejmuje Konwent Seniorów  
d) Obligatoryjnie zbiera się Zgromadzenie Narodowe 

 
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Prezydent RP za zgodą Senatu wyrażoną: 

a) Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
senatorów 

b) Większością ⅔ głosów wyrażoną w obecności co najmniej połowy senatorów  
c) Zwykłą większością głosów  
d) Większością ⅗ głosów  
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Jeżeli w tzw. II kroku powoływania rządu Sejmowi nie uda się stworzyć rządu, Prezydent RP 
powołuje Radę Ministrów: 

a) Na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
b) Samodzielnie bez niczyjego wniosku 
c) Na wniosek Senatu mu 
d) Nie powołuje Rady Ministrów i rozwiązuje Sejm 

 
Jakim regulacjom na podstawie art. 178 ust. 1 Konstytucji RP podlegają sędziowie? 

a) Tylko Konstytucji 
b) Tylko ustawom  
c) Konstytucji i ustawom 
d) Wszystkim aktom normatywnym 

 
Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm: 

a) Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów 

b) Za zgodą Prezydenta RP 
c) Na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
d) Tylko w przypadku niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu 

 
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej 
ustanawiają: 

a) Akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów 
b) Akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące  
c) Rozporządzenia  
d) Ustawy 

 
Zgodnie z Konstytucją RP władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i 
najemców przed: 

a) Działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed 
nieuczciwymi praktykami rynkowymi 

b) Działaniami zagrażającymi wyłącznie zdrowiu  
c) Działaniami zagrażającymi wyłącznie bezpieczeństwu i prywatności  
d) Działaniami zagrażającymi wyłącznie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi 

 
Rada Gabinetowa to: 

a) Posiedzenie rządu pod nieobecność Prezesa Rady Ministrów 
b) Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP w szczególnych 

przypadkach 
c) Posiedzenie rządu pod nieobecność Prezydenta RP 
d) Nadzwyczajne posiedzenie rządu, w którym bierze udział Prezydent RP oraz 

maksymalnie 5 członków Rady Ministrów 
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Który z wymienionych podatków jest podatkiem pośrednim? 
a) podatek rolny 
b) VAT 
c) Podatek od czynności cywilnoprawnych 
d) podatek od spadków i darowizn 

 
Gdy trzykrotnie próba powołania nowego rządu się nie powiedzie: 

a) Prezydent RP podaje się do dymisji 
b) Prezydent RP desygnuje kolejnego Prezesa Rady Ministrów 
c) Prezydent RP rozwiązuje Sejm i rozpisuje nowe wybory 
d) Prezydent RP skraca kadencję Sejmu i rozpisuje nowe wybory 

 
Prezydent urzęduje w miastach, które zamieszkuje powyżej: 

a) 50 tysięcy mieszkańców 
b) 100 tysięcy mieszkańców 
c) 150 tysięcy mieszkańców 
d) 200 tysięcy mieszkańców 

 
W jakim mieście podpisano traktat pokojowy kończący wojnę Polsko-Bolszewicką z lat 1919-
1921 

a) W Warszawie 
b) W Moskwie 
c) W Mińsku 
d) W Rydze 

 
Statut Łaskiego był spisem: 

a) przywilejów szlacheckich, konstytucji sejmowych, traktatów międzynarodowych 
b) statutów, przywilejów szlacheckich, konstytucji sejmowych 
c) statutów, przywilejów szlacheckich, konstytucji sejmowych, prawa miejskiego oraz 

traktatów międzynarodowych 
d) przywilejów szlacheckich, konstytucji sejmowych, prawa miejskiego 

   
Kiedy wydano Statut Łaskiego? 

a) W 1510 roku 
b) W 1506 roku 
c) W 1505 roku 
d) W 1512 roku 

 
Opróżnienie urzędu Prezydenta RP przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:  

a) Śmierci Prezydenta RP 
b) W przypadku złożenia wniosku do Senatu przez Prezesa Rady Ministrów 
c) W przypadku złożenia wniosku do Sejmu przez Ministra Sprawiedliwości  
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_towar%C3%B3w_i_us%C5%82ug
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W którym roku proklamowano I Republikę Francuską? 
a) 1789 
b) 1791 
c) 1792 
d) 1804 

 
Ile lat trwała kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej zgodnie z Konstytucją kwietniową z 1935 
roku? 

a) 4 
b) 5 
c) 7 
d) 10 

 
Czym są przepisy blankietowe? 

a) Są to przepisy, które zawierają w sobie nakaz pewnego działania, jednak za zaniechanie 
go nie przewidują konsekwencji. 

b) Są to przepisy, które zawierają kompetencję do stanowienia prawa dla innego 
podmiotu. Nie ustanawiają one żadnej reguły zachowania, lecz wskazują organ, który 
ma to zrobić. 

c) Są to przepisy bardzo nieostre, z których nie można wywnioskować jasnej reguły 
pożądanego postępowania. 

d) Jest to potoczne określenie na przepisy niezwykle skomplikowane, takie których laik 
bez wykształcenia prawniczego prawdopodobnie nie zrozumie. 

 
Ordalia to inaczej: 

a) Sąd królewski  
b) Sąd boży 
c) Przywileje króla dla stanu duchownego  
d) Postulaty wysuwane przez szlachtę z sejmu ziemskiego do króla  

 
Czym jest Kurenda?  

a) To rodzaj pisma urzędowego 
b) To potoczna nazwa umowy międzynarodowej  
c) To potoczna nazwa ratyfikowanej umowy międzynarodowej  
d) To pismo występujące w procedurze cywilnej zawierające wnioski dowodowe  

 
Ilu członków liczy Rada Europy (stan na dzień 30 września 2020 r.)? 

a) 10 
b) 25 
c) 47 
d) 51 
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Czy język polski jest językiem oficjalnym UE? 
a) Nie, są nimi tylko angielski, francuski i niemiecki 
b) Tak, tak jak język urzędowy każdego państwa członkowskiego 
c) Unia Europejska nie ma języka oficjalnego 
d) Tak, jest on jednym z 7 oficjalnych języków Unii Europejskiej 

 
Z którego roku pochodzi konstytucja nihil novi?  

a) Z 1502 
b) Z 1505 
c) Z 1605 
d) Z 1511 

 
Prezydent RP nie ma prawa wydawać: 

a) Zarządzeń 
b) Powołań 
c) Rozporządzeń 
d) Ustaw 

 
Prerogatywa to: 

a) Dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę 
b) Dodatkowe zatwierdzenie aktu wydanego przez organ władzy wykonawczej przez Sejm 
c) Przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska 
d) Złożenie podpisu pod aktem normatywnym przez ministra  

 
Artykuły henrykowskie powstały: 

a) W II połowie XV wieku  
b) W I połowie XVI wieku  
c) W II połowie XVI wieku 
d) W I połowie XVII wieku  

 
Jaka jest waluta w Estonii? 

a) Euro 
b) Marka estońska 
c) Korona estonska 
d) Frank estoński 

 
Jaki organ w Polsce rozpatruje skargi nadzwyczajne? 

a) Sąd Najwyższy 
b) Właściwy sąd II instancji 
c) Trybunał Konstytucyjny 
d) Naczelny Sąd Administracyjny 
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Trybunał Główny Koronny był: 
a) Najwyższym sądem w Polsce XIV w. 
b) Najwyższym sądem apelacyjnym utworzonym w 1578 r. 
c) Sądem ławniczym  
d) Sądem, który sądził w sprawach szlachty nieosiadłej (gołoty) 

 
Polska została członkiem UE, gdy Prezydentem RP był: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 

 
Radzie Gabinetowej przewodzi: 

a) Prezes Rady Ministrów 
b) Marszałek Senatu 
c) Prezydent RP 
d) Marszałek Sejmu 

 
Prezes Rady Ministrów ponosi odpowiedzialność: 

a) Polityczną i konstytucyjną 
b) Tylko konstytucyjną 
c) Tylko polityczną 
d) Nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

 
Polska została przyjęta do NATO, gdy Prezydentem RP był: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 

 
Liczba województw w II RP wynosiła: 

a) 32 
b) 16 
c) 8 
d) 49 

 
W którym z wymienionych poniżej przypadków Konstytucja 3 maja nie przewidywała 
regencji? 

a) W przypadku długotrwałej nieobecności króla na terytorium państwa 
b) W przypadku małoletności króla 
c) W przypadku wzięcia w niewolę na wojnie 
d) W przypadku choroby powodującej niezdolność do sprawowania rządów  
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Ile prowincji wchodziło w skład I Rzeczypospolitej? 
a) Zero 
b) Jedna 
c) Dwie 
d) Trzy 

 
Rozwiń skrót BBWR: 

a) Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem 
b) Białostocki Blok Współdziadziałaniania z Rządem 
c) Bydgoski Blok Wsparcia Rządu 
d) Bezpartyjny Blok Współpracujący z Rządem  

 
Ważność wyborów prezydenckich stwierdza: 

a) Państwowa Komisja Wyborcza 
b) Zgromadzenie Narodowe 
c) Sąd Najwyższy 
d) Trybunał Konstytucyjny 

 
Prezydent RP jest wybierany w wyborach: 

a) Powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych 
b) Równych, tajnych, bezpośrednich, proporcjonalnych 
c) Powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych i większościowych 
d) Powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich 

 
W jakim zakresie poseł jest związany swoim programem wyborczym? 

a) Nie jest związany 
b) Musi wypełnić wszystkie obietnice do końca kadencji 
c) Jest zobligowany do głosowania zgodnie ze swoim programem pod rygorem 

odpowiedzialności karnej  
d) Granica jest nieostra, może zostać odwołany przez sąd na wniosek wyborców z jego 

okręgu 
 
Ilu Prezydentów RP po 1989 doczekało się reelekcji? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
Kiedy uchwalono Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? 

a) 08.05.1945 
b) 22.07.1952 
c) 12.06.1945 
d) 15.12.1948 
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Jak nazywała się stolica Prus Książęcych - polskiego lenna? 
a) Książelec 
b) Królewiec 
c) Elbląg 
d) Malbork 

 
Każdy monarcha elekcyjny w XVII i XVIII wieku… 

a) Musiał podpisać pacta conventa, ale nie musiał podpisywać artykułów henrykowskich 
b) Musiał podpisać artykuły henrykowskie, ale nie musiał podpisywać pactów conventów 
c) Musiał podpisać artykuły henrykowskie i pacta conventa 
d) Nie musiał podpisać ani artykułów henrykowskich, ani pactów conventów 

 
Indygenat to: 

a) Przyjęcie do herbu 
b) Nadanie szlachectwa nieszlachcicowi 
c) Formalne określenie na szlachcica skazanego wyrokiem sądowym 
d) Uznanie obcego szlachectwa, nadanie zagranicznemu rodowi szlacheckiemu lub 

mieszczańskiego obywatelstwa i związanych z nim przywilejów w państwie uznającym 
 
W tak zwanych wyborach kontraktowych z 1989 r.: 

a) Wszystkie miejsca w Senacie zajęli przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarność” 

b) Wszystkie miejsca w Senacie zajęli przedstawiciele partii rządzących (PZPR, SD, ZSL) 
c) 99 miejsc w Senacie zajęli przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a 1 

miejsce zdobył kandydat niezależny 
d) Podział mandatów w Senacie był zrównoważony między Komitet Obywatelski a partie 

rządzące 
 
Koalicja parlamentarna to: 

a) Sojusz kilku partii lub ugrupowań politycznych, które wspólnie startują w wyborach 
parlamentarnych z jednej listy wyborczej 

b) Sojusz kilku partii politycznych, które nie mogą współtworzyć rządu  
c) Sojusz kilku partii politycznych, które zgadzają się głosować tak samo 
d) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

 
Z jakich izb składa się Kongres USA? 

a) Senatu i Izby Reprezentantów 
b) Sejmu i Senatu 
c) Prezydenta i Izby Reprezentantów 
d) Prezydenta, Izby Reprezentantów i Senatu 
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Jak wyznaczana jest ilość senatorów w senacie USA? 
a) Liczba 100 Senatorów dzielona jest według stanów proporcjonalnie do ich ludności 
b) 1 senator przypada na każde dwa i pół miliona ludności w danym stanie 
c) Po dwóch na każdy Stan 
d) Jest ich zawsze 100 i są oni wybierani niezależnie od Stanu 

 
W podziale mandatów uczestniczą partie, które w skali kraju zdobyły co najmniej: 

a) 3 % głosów ważnie oddanych  
b) 5 % głosów ważnie oddanych 
c) 8 % głosów ważnie oddanych  
d) 9% głosów ważnie oddanych  

 
Jaki ustrój panował we Francji po uchwaleniu Konstytucji w 1848 roku? 

a) Republika parlamentarna 
b) Monarchia konstytucyjna 
c) Republika prezydencka 
d) Monarchia parlamentarna 

 
Zgodnie z Konstytucją 3 maja Izba Senacka liczyła: 

a) 168 członków 
b) 204 członków 
c) 132 członków 
d) 102 członków 

 
Jak nazywała się rada, w której rękach spoczywała władza wykonawcza na mocy Konstytucji 
3 maja? 

a) Straż Państwa 
b) Straż Królestwa 
c) Rada Królewska 
d) Straży Praw 

 
Koalicja wyborcza to: 

a) Sojusz kilku partii lub ugrupowań politycznych, które wspólnie startują w wyborach 
parlamentarnych z jednej listy wyborczej 

b) Sojusz kilku partii politycznych, które współtworzą rząd 
c) Sojusz kilku partii politycznych, które nie zgadzają się głosować tak samo 
d) Kilku partii lub ugrupowań politycznych, które startują w wyborach w tym samym 

okręgu lecz z różnych list wyborczych 
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Sejm powołuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego: 
a) W porozumieniu z Senatem 
b) Na wniosek Prezydenta RP 
c) Na wniosek Marszałka Senatu 
d) Na wniosek Marszałka Sejmu 

 
Czy Sejm może brać udział w powołaniu Rady Ministrów? 

a) Tak, to zawsze on desygnuje Prezesa Rady Ministrów  
b) Nie 
c) Tylko w uzasadnionych przypadkach określonych w przepisach 
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 
Na czym polegała zasada primogenitury? 

a) Było to prawo pierwszeństwa dziedziczenia przysługujące najstarszemu synowi lub 
najstarszemu potomkowi w linii prostej 

b) Było to prawo dziedziczenia władzy polegające na ustanowieniu jedynym dziedzicem 
osoby wskazanej przez władcę 

c) Było to prawo dziedziczenia polegające na podziale dotychczasowej domeny 
monarszej między synów proporcjonalnie do ich wieku 

d) Było to prawo dziedziczenia, które polegało na dziedziczeniu władzy przez osobę 
wskazaną przez rycerstwo w monarchii wczesnopiastowskiej 

 
Z jakim krajem Księstwo Warszawskie było połączone Unią Personalną? 

a) Z Saksonią 
b) Z Prusami 
c) Z Francją 
d) Z Austrią 

 
Jak nazywał się Główny Inspektor Sił Zbrojnych i Marszałek Polski od 1936 r.? 

a) Kazimierz Sosnkowski 
b) Ignacy Potocki 
c) Edward Śmigły-Rydz 
d) Józef Haller 

 
Był francuskim politykiem i mężem stanu, uznawanym za jednego z ojców Unii Europejskiej, 
Rady Europy i NATO. O kim mowa?  

a) Charles de Gaulle 
b) Robert Schuman 
c) Jean Jaurès 
d) René Coty 
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Na czas wojny Prezydent RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianuje: 
a) Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych 
b) Wiceprezydenta  
c) Naczelnego Wodza Armii  
d) Dowódcę Sił Wojskowych  

 
Obecnie obowiązująca Konstytucja RP została uchwalona przez: 

a) Sejm 
b) Senat 
c) Prezydenta RP 
d) Zgromadzenie Narodowe 

 
W wyborach do Senatu obowiązuje ordynacja: 

a) Proporcjonalna 
b) Wyborcza 
c) Większościowa 
d) Pośrednia  

 
Któremu z wymienionych nie przysługuje immunitet? 

a) Prokurator 
b) Senator 
c) Sędzia 
d) Burmistrz 

 
W jakich warunkach Prezydent RP może skrócić kadencję Sejmu: 

a) Nie może postanowić o skróceniu kadencji Sejmu  
b) W razie nieprzedstawienia Prezydentowi RP ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 

miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi jej projektu  
c) Tylko w razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w tzw. „trzecim kroku” 

powoływania rządu 
d) Żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

Kto powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego?  
a) Prezydent RP 
b) Prezes Rady Ministrów  
c) Minister Sprawiedliwości  
d) Ustępujący Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 
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Prezes Rady Ministrów jest: 
a) Zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej 
b) Zwierzchnikiem sił zbrojnych 
c) Przedstawicielem administracji samorządowej w państwie  
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe  

 
Organem pomocniczym Prezydenta RP jest: 

a) Kancelaria Prezydenta RP 
b) Ministerstwo Sprawiedliwości  
c) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości  
d) Instytut Rozwoju Państwa  

 
Prezydent RP może zwracać się z orędziem do: 

a) Sejmu 
b) Senatu  
c) Zgromadzenia Narodowego 
d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne 

 
Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej: 

a) Z jego obowiązkami publicznymi 
b) Z kodeksem honorowym  
c) Z wytycznymi swojej partii  
d) Z poleceniami Prezesa Rady Ministrów 

 
Sejm uchwala tzw. zwykłą ustawę: 

a) Zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
b) Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

posłów 
c) Większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
d) Większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 

 
Ile dni ma Prezydent RP na podpisanie ustawy, której projekt został uznany za pilny? 

a) 1 
b) 3 
c) 7 
d) 10 

 
Uchwałę o postawieniu Prezydenta RP w stan oskarżenia za złamanie Konstytucji RP 
podejmuje Zgromadzenie Narodowe: 

a) Zwykłą większością głosów ustawowej liczby członków 
b) Bezwzględną większością głosów ustawowej liczby członków 
c) Większością 2/3 głosów ustawowej liczby członków 
d) Większością 3/5 głosów ustawowej liczby członków 
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Prezydent RP: 
a) Nie może pełnić żadnej innej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze 

sprawowanym urzędem 
b) Może zostać Prezesem NBP  
c) Może być członkiem zarządu spółki  
d) Może pełnić każdą funkcję publiczną  

 
Prezydent RP może zwołać Radę Gabinetową: 

a) W sprawach szczególnej wagi 
b) Bez ograniczeń  
c) Wyłącznie na początku sprawowania kadencji  
d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa  

 
Twórcą dzieła „O duchu praw” był: 

a) Karol Monteskiusz 
b) Jan Jakub Rousseau 
c) John Locke 
d) Adam Smith 

 
Do organów ONZ należy: 

a) Komitet Regionów 
b) Komitet Społeczno - Ekonomiczny 
c) Rada Gospodarcza i Społeczna 
d) Senat UE  

 

Ile artykułów ma Konstytucja RP z 1997 roku? 
a) 187 
b) 213 
c) 243 
d) 345 

 

Która z niżej wymienionych kompetencji przysługuje Zgromadzeniu Narodowemu? 
a) Zatwierdzanie budżetu 
b) Prawo łaski 
c) Odwołanie Ministra bez teki  
d) Uznania trwałej niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na 

stan zdrowia 
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Progi wyborcze to inaczej: 
a) Procent głosów jakie uzyskała partia w danym okręgu wyborczym 
b) Procent głosów jakie uzyskała partia w skali całego kraju 
c) Wartości procentowe jakie partia musi uzyskać w skali kraju, by móc uczestniczyć w 

podziale mandatów 
d) Wartość ułamkowa głosów jaką uzyskała partia w skali całego kraju  

 
W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi: 

a) Rejestr przedsiębiorców 
b) Rejestr dłużników wypłacalnych 
c) Rejestr wszystkich podatników będących przedsiębiorcami 
d) Spis osób skazanych za przestępstwa podatkowe 

 
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, spory kompetencyjne między 
starostą a wojewodą rozstrzyga: 

a) Prezes Rady Ministrów 
b) Sąd administracyjny 
c) Minister właściwy do spraw administracji publicznej 
d) Właściwy sąd rejonowy 

 
Interpelacja poselska to: 

a) Zapytanie posła skierowane do członka Rady Ministrów w konkretnej sprawie 
b) Zapytanie senatora skierowane do ministra w konkretnej sprawie 
c) Zapytanie posła skierowane do Prezydenta RP w konkretnej sprawie 
d) Zapytanie senatora skierowane do Prezydenta RP w konkretnej sprawie 

 
Co oznacza termin ,,promulgacja"? 

a) Ogłoszenie wyroku przez sąd 
b) Okres między publikacją aktu prawnego, a jego wejściem w życie 
c) Ogłoszenie każdego aktu normatywnego 
d) Procedura przyjęcia ustawy  

 
Czym jest elektorat? 

a) Osobą, która wycofała się z życia publicznego 
b) Porozumieniem stron w konflikcie  
c) Ogół osób posiadających prawa wyborcze lub grupą sympatyków jakiejś partii 
d) Kompromisem wypracowanym przez 3 państwa 

 
Jak nazywa się porozumienie stron konfliktu, które polega na wzajemnych ustępstwach? 

a) Koalicja 
b) Konwencja 
c) Kompromis 
d) Konsensus 
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Jakie państwa tworzą Trójkąt Weimarski?  
a) Polska, Niemcy, Czechy  
b) Polska, Niemcy, Francja 
c) Polska, Ukraina, Białoruś  
d) Polska, Szwajcaria, Austria  

 
Sejm może odrzucić poprawki Senatu: 

a) Większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
b) Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

posłów 
c) Większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
d) Zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 

 
Co oznacza skrót OBWE? 

a) Organizacja Bezpiecznej Wymiany w Europie 
b) Organizacja Bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej 
c) Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
d) Organizacja Budowy Wspólnoty Europejskiej 

 
Kogo dawniej określano rejentem? 

a) Adwokata 
b) Sędziego 
c) Notariusza 
d) Prokuratora 

 
Kim jest kosmopolita? 

a) Człowiekiem bez obywatelstwa 
b) Obywatelem kilku państw jednocześnie 
c) Człowiekiem, który często zmienia obywatelstwo 
d) Człowiekiem, który czuje się obywatelem świata i nie jest przywiązany do żadnego 

państwa 
 
Jak nazywa się system, który został stworzony w celu powszechnego udostępniania 
informacji publicznej w postaci elektronicznej?  

a) Biuletyn Informacji Powszechnej  
b) Biuletyn Informacji Publicznej 
c) Serwis Informacji Publicznej  
d) Internetowy System Informacji Publicznej  
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Twórcą idei liberalizmu ekonomicznego był: 
a) Karol Monteskiusz 
b) Jan Jakub Rousseau 
c) John Locke 
d) Adam Smith 

 
Zgodnie z zasadą pluralizmu politycznego: 

a) Władza należy do narodu 
b) Wszystkie organy władzy działają na podstawie prawa i w granicach prawa 
c) Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą 
d) W państwie funkcjonuje wiele partii politycznych, które różnią się programem 

 
Twórcą dzieła „Dwa traktaty o rządzie” był: 

a) Karol Monteskiusz 
b) Jan Jakub Rousseau 
c) John Locke 
d) Adam Smith 

 
Prawo, na podstawie którego przeprowadza się wybory do Sejmu i Senatu to inaczej: 

a) Ordynacja wyborcza 
b) Progi wyborcze 
c) Konstytucja 
d) Mała konstytucja 

 
Ile lat musi mieć ukończone osoba chcąca być ławnikiem? 

a) 18 
b) 21 
c) 25 
d) 30 

 
Jak w skrócie nazywamy grupę ośmiu najbardziej wpływowych państw świata?  

a) P8 
b) G8 
c) GR8 
d) WG8  

 
Jak nazywają się ośrodki zajmujące się badaniem opinii publicznej w Polsce?  

a) CBOS i CBOP  
b) CBOS i Kantar Public 
c) OBOP i PBOP 
d) OBOPP i CBBOP  
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Czym jest inkorporacja? 
a) Jest to wchłonięcie terytorium przez inne państwo 
b) Jest uroczysty akt, podczas którego wysoki dostojnik kościoła namaszcza obejmującego 

tron monarchę na króla lub cesarza 
c) Jest to inna nazwa na podział państwa na kilka nowych 
d) Jest to przymusowa migracja ludności z terenu, który zmienił przynależność 

państwową 
 
Trwałą niezdolność Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia 
uznaje: 

a) Zgromadzenie Narodowe 
b) Senat  
c) Trybunał Sprawiedliwości  
d) Rada Bezpieczeństwa 

 
Zwykłą większość głosów w Sejmie opisuje podpunkt: 

a) Na „tak” zagłosowała więcej niż połowa posłów  
b) Na „tak” zagłosowało minimum 231 posłów  
c) Na „tak” padło więcej głosów niż wynosi suma głosów „nie” i „wstrzymuję się”  
d) Na „tak” padło więcej głosów niż na „nie”. Głosy „wstrzymuję się” nie są brane pod 

uwagę 
 
Jak nazywa się podstawowa jednostka redakcyjna ustawy? 

a) Artykuł 
b) Paragraf 
c) Punkt 
d) Ustęp 

 
Czy Sejm może uchwalić zmiany Konstytucji RP bez Senatu? 

a) Tak  
b) Nie 
c) Co do zasady nie  
d) Tylko w wybranych kwestiach 

 
Ile jest państw członkowskich Unii Europejskiej? 

a) 24 
b) 25 
c) 26 
d) 27 
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Rozwiń skrót MSiG: 

a) Minister Sprawiedliwości i Gospodarki  
b) Minister Sadownictwa Gospodarczego 
c) Monitor Sądowy i Gospodarczy  
d) Ministerstwo Sportu i Gier  

 
Ilu najmniej posłów potrzeby by stworzyć klub poselski?  

a) 10 posłów 
b) 15 posłów 
c) 30 posłów 
d) 50 posłów  

 
Ilu najmniej senatorów potrzeba by stworzyć klub senacki?  

a) 5 senatorów  
b) 7 senatorów 
c) 15 senatorów  
d) 20 senatorów  

 
Wybory mogą być proporcjonalne lub większościowe. Wybory są większościowe gdy: 

a) Wybory wygrywa kandydat lub kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów 
b) Mandaty rozdzielane są proporcjonalnie  
c) Mandat zdobywa kandydat, który otrzymał najmniejszą ilość ważnych głosów 
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 
Sejm powołuje komisje: 

a) Stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne 
b) Powołuje tylko komisje nadzwyczajne  
c) Powołuje tylko komisje stałe  
d) Sejm nie powołuje komisji 

 
Zgromadzenie Narodowe składa się z: 

a) 100 parlamentarzystów 
b) 460 parlamentarzystów 
c) 544 parlamentarzystów 
d) 560 parlamentarzystów 
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Urząd państwowy o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych i 
lustracyjnych, zajmujący się m.in. gromadzeniem i zarządzaniem dokumentami organów 
bezpieczeństwa państwa, prowadzeniem śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i 
komunistycznych: 

a) Instytut Pamięci Narodowej 
b) Centrum Pamięci Narodowej  
c) Biuro Bezpieczeństwa Państwa  
d) Państwowy Instytut Historyczny  

 
W ilu czytaniach Sejm rozpatruje projekty ustaw? 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
Jaki sąd międzynarodowy nigdy nie istniał? 

a) Międzynarodowy Trybunał Karny 
b) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 
c) Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze 
d) Międzynarodowy Trybunał Północnoatlantycki 

 
Czy zgodnie z Konstytucją RP każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów 
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji?  

a) Nie, nikomu 
b) Nie, tylko wybranym 
c) Tak 
d) Regulują to ustawy szczegółowe  

 
W 2007 r. obywatele wybrali: 

a) Sejm i Senat VII kadencji 
b) Sejm VI kadencji i Senat VII kadencji 
c) Sejm i Senat VI kadencji 
d) Sejm VII i Senat VI kadencji 

 
W którym roku powstało NATO? 

a) 1943 
b) 1945 
c) 1949 
d) 1953 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aledztwo
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Komu podlega Najwyższa Izba Kontroli? 
a) Prezesowi Rady Ministrów  
b) Prezydentowi RP 
c) Prezesowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów  
d) Sejmowi 

 
W skład Konwentu Seniorów wchodzą: 

a) Wyłącznie Marszałek Sejmu i wicemarszałkowie Sejmu 
b) Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie i przewodniczący klubów parlamentarnych oraz 

kół poselskich 
c) Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu 
d) Marszałek Sejmu i wicemarszałkowie Sejmu oraz Prezes Rady Ministrów 

 
Który z wymienionych jest organem Sejmu: 

a) Klub poselski 
b) Prezes Rady Ministrów  
c) Prezydent RP 
d) Komisje sejmowe 

 
W którym wszedł w życie Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i 
Kulturalnych? 

a) 1956 
b) 1966 
c) 1976 
d) 1986 

 
Ile lat trwa przedawnienie zbrodni wojennych? 

a) 15 
b) 25 
c) 40 
d) Zbrodnie wojenne nie podlegają przedawnieniu 

 
Gdzie znajduje się siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości? 

a) W Luksemburgu 
b) W Hadze 
c) W Genewie 
d) W Strasburgu 
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Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) to… 
a) Policyjna agencja Unii Europejskiej 
b) Jedna ze służb specjalnych UE  
c) Agencja zajmująca się koordynowaniem współpracy operacyjnej między państwami 

członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi 
d) Zdecentralizowana agencja, której zadaniem jest dostarczanie UE i jej państwom 

członkowskim obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji o narkotykach i 
narkomanii. 

 
Sejm może odrzucić weto Prezydenta RP: 

a) Zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów 
b) Bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby 

posłów. 
c) Większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. 
d) Większością 3/5 głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów 

 
Kto jest Marszałkiem Sejmu od 09.08.2019 r.? 

a) Antoni Macierewicz 
b) Marek Kuchciński 
c) Elżbieta Witek 
d) Tomasz Grodzki 

 
Parlament Europejski: 

a) Ma oficjalną siedzibę w Brukseli, ale większość prac legislacyjnych ma miejsce w 
Strasburgu 

b) Ma oficjalną siedzibę w Strasburgu, ale większość prac legislacyjnych ma miejsce w 
Brukseli 

c) Ma oficjalną siedzibę w Luksemburgu, ale większość prac legislacyjnych ma miejsce w 
Strasburgu 

d) Ma oficjalną siedzibę w Brukseli, ale większość prac legislacyjnych ma miejsce w 
Luksemburgu 

 
Czy wg Konstytucji RP wywłaszczenie nieruchomości jest dopuszczalne jedynie wówczas, 
gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem? 

a) Tak 
b) Konstytucja milczy na ten temat 
c) Nie  
d) W przypadku kiedy zgodę na wywłaszczenie wyrazi wojewoda 

 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencje_Unii_Europejskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Agencje_Unii_Europejskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narkotyki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narkomania
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Czy prawdą jest, że finansowanie partii politycznych jest jawne?  
a) Tak, całkowicie 
b) Nie, w żadnym wypadku 
c) Tak, ale tylko w zakresie pieniędzy przyznawanych z subwencji państwowej 
d) Nie, chyba że ujawnienie dochodów nakaże Centralne Biuro Antykorupcyjne 

 
Ile kadencji jedna osoba może sprawować urząd Prezydenta RP? 

a) Nie ma ograniczeń  
b) 2 razy 
c) 6 razy  
d) Tylko raz 

 
Skrócenie kadencji Sejmu:  

a) Skutkuje jednoczesnym skróceniem kadencji Senatu 
b) Oznacza dalsze samoistne działanie Senatu  
c) Nie ma wpływu na kadencje Senatu  
d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa  

 
Na ile lat zostają powołani członkowie Rady Polityki Pieniężnej? 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 

 
Jaki podmiot w Polsce ma wyłączne prawo emitowania pieniądza? 

a) Narodowy Bank Polski 
b) Komisja Nadzoru Finansowego 
c) Sejm 
d) Rada Ministrów 

 
Zgodnie z Konstytucją RP ustanowienie monopolu w Polsce: 

a) Następuje w drodze ustawy 
b) Jest zakazane 
c) Nie jest regulowane prawnie 
d) Może nastąpić w drodze rozporządzenia odpowiedniego ministra 

 
Który z wymienionych organów nie powołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? 

a) Sejm 
b) Senat 
c) Prezydent RP 
d) Prezes Rady Ministrów 
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Kto wybiera Marszałka Senatu? 
a) Senat, dowolną pełnoletnią osobę, która nie została pozbawiona praw publicznych 
b) Senat, spośród senatorów 
c) Prezydent RP, spośród senatorów 
d) Prezydent RP, dowolną pełnoletnią osobę, która nie została pozbawiona praw 

publicznych 
 
Który prezydent został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe? 

a) Wojciech Jaruzelski 
b) Lech Wałęsa 
c) Lech Kaczyński 
d) Aleksander Kwaśniewski  

 
Sąd Najwyższy składa się z: 

a) Pierwszego prezesa, prezesów oraz sędziów 
b) Pierwszego prezesa i dziesięciu sędziów  
c) Z 15 sędziów i 5 prezesów izb 
d) Wyłącznie z prezesów poszczególnych wydziałów 

 
Ile dni ma Prezydent RP na podpisanie ustawy, której projekt nie został uznany za pilny, nie 
jest ustawą budżetową ani prowizorium budżetowym  i wcześniej nie skierował jej do Sejmu 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie? 

a) 7 
b) 14 
c) 21 
d) 30 

 
Na czyj wniosek Prezydent RP powołuje prezesów Sądu Najwyższego? 

a) Prezesa Rady Ministrów 
b) Krajowej Rady Sądownictwa 
c) Sejmu  
d) Senatu  

 
Na jakie izby się dzieli Sąd Najwyższy? 

a) Gospodarczą, konstytucyjną, administracyjną  
b) Administracyjną, proceduralną, cywilną 
c) Cywilną, karną, wojskową, pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczą 
d) Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 
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Sądy grodzkie (istniejące w latach 2001-2010) rozstrzygały: 
a) Wykroczenia 
b) Występki 
c) Wandalizmy 
d) Zbrodnie 

 
Sądy administracyjne dzielą się na:  

a) Sądy Okręgowe i Rejonowe  
b) Wojewódzkie Sądy Administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny 
c) Gminne i Powiatowe Sądy Administracyjne  
d) Powiatowe i Wojewódzkie Sądy Administracyjne 

 
Ile lat wynosi górna granica wieku osoby ubiegającej się o urząd Prezydenta RP? 

a) 75 
b) 80 
c) 85 
d) Nie istnieje taka granica 

 
Na ile krajów związkowych (landów) dzielą się Niemcy? 

a) 10 
b) 16 
c) 20 
d) 25 

 
Czy w skład normy prawnej co do zasady wchodzą hipoteza, dyspozycja i sankcja?  

a) Tak 
b) Nie, tylko hipoteza i sankcja  
c) Nie, w skład normy prawnej wchodzą hipoteza, polecenie i sankcja 
d) Nie, w skład normy wchodzą stan hipotetyczny, zalecenie i sankcja 

 
Jak nazywa się jednostka redakcyjna aktu prawnego wyraźnie wyodrębniona na przykład w 
formie artykułu lub paragrafu, w sensie gramatycznym stanowiąca zdanie?  

a) Przepis prawny 
b) Norma prawna  
c) Punkt  
d) Treść 

 
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego rozpatrywane są w postępowaniu: 

a) Cywilnym 
b) Administracyjnym 
c) Gospodarczym 
d) Karnym 

 



 
 

www.iws.gov.pl/olimpiada 

Jak nazywa się strona, która wnosi pozew do sądu w sprawach cywilnych?  
a) Powód 
b) Pozwany  
c) Uczestnik  
d) Prokurator 

 
Od wyroku Trybunału Stanu wydanego w drugiej instancji kasacja przysługuje? 

a) Tak  
b) Nie 
c) Zależy jakiej sprawy dotyczą  
d) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

 
Czy pierwszym etapem procesu karnego jest postępowanie przygotowawcze?  

a) Tak 
b) Nie, jest nim odczytanie aktu oskarżenia 
c) Proces karny nie składa się z etapów  
d) Nie, jest nim postępowanie wykonawcze  

 
W którym roku została podpisana Karta Narodów Zjednoczonych? 

a) 1918  
b) 1920 
c) 1945 
d) 1951 

 
 


