
 
 

 

ZESTAW PYTAŃ Z PRAWIDŁOWYMI ODPOWIEDZIAMI 

 Z I ETAPU OLIMPIADY 

 WIEDZY O PRAWIE I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI 
 

 

Prawo dziedziczenia dziecko nabywa w chwili: 

a)     Narodzin 

b)     Poczęcia, jednakże jest to prawo warunkowe  

c)     Uzyskania pełnoletności 

d)     Udowodnienia rodzicielstwa 

  

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 

 

Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej przysługuje 

wyłącznie: 

a)     Prezydentowi RP 

b)     Radzie Ministrów  

c)     Ministrowi Finansów 

d)     Ministrowi Skarbu 

  

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 

 

Zgodnie z Kodeksem karnym przestępstwo jest: 

a)     Zbrodnią albo występkiem  

b)     Zbrodnią albo wykroczeniem  

c)     Tylko zbrodnią 

d)     Wykroczeniem albo występkiem 

 

 

 

 



 
 

Który prezydent został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe? 

a)     Wojciech Jaruzelski  

b)     Lech Wałęsa 

c)     Lech Kaczyński 

d)     Aleksander Kwaśniewski 

 

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

a)     Wstępem 

b)     Inwokacją 

c)     Preambułą   

d)     Ratio Legis 

 

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 

 

Uprawnienia Prezydenta RP, które nie wymagają zgody Prezesa Rady 

Ministrów to: 

a)     Prerogatywy 

b)     Rozporządzenia 

c)     Akty Wykonawcze 

d)     Umowy Międzynarodowe 

 

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 

 

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 

 

 

 



 
 

Prezydent RP: 

a) Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną 

b) Ponosi odpowiedzialność polityczną 

c) Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną 

d) Nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

 

Po wygłoszeniu exposé Prezes Rady Ministrów prosi o udzielenie nowemu 

rządowi: 

a) Uznania 

b) Ratyfikacji 

c) Aklamacji 

d) Wotum zaufania 

 

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 

 

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 

 

Jaki podmiot w Polsce ma wyłączne prawo emitowania pieniądza? 

a) Narodowy Bank Polski 

b) Komisja Nadzoru Finansowego 

c) Sejm 

d) Rada Ministrów 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

Jaki sąd międzynarodowy nigdy nie istniał? 

a) Międzynarodowy Trybunał Karny 

b) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 

c) Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze 

d) Międzynarodowy Trybunał Północnoatlantycki 

 

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 

 

Potocznie wydatki w budżecie to inaczej: 

a) Dochody 

b) Cele 

c) Koszty 

d) Przychody 

 

Ekstradycja obywatela polskiego co do zasady: 

a) Jest zakazana 

b) Nigdy nie może być dokonana 

c) Zawsze może być wykonana 

d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 

Kto jest przedstawicielem Rady Ministrów na terenie województwa? 

a) Starosta 

b) Wójt 

c) Wojewoda 

d) Burmistrz 

 



 

Która z niżej wymienionych kompetencji przysługuje Zgromadzeniu 

Narodowemu?  

a) Zatwierdzanie budżetu  

b) Prawo łaski  

c) Odwołanie Ministra bez teki  

d) Uznanie trwałej niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na 

stan zdrowia  

 

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 podziale mandatów uczestniczą koalicje wyborcze, które w skali kraju 

uzyskały co najmniej: 

a) 3 % głosów 

b) 5 % głosów 

c) 8 % głosów 

d) 9% głosów 

 

Obecnie obowiązująca Konstytucja RP została uchwalona przez: 

a) Sejm 

b) Senat 

c) Prezydenta RP 

d) Zgromadzenie Narodowe 

 

Któremu z wymienionych nie przysługuje immunitet? 

a) Prokurator 

b) Senator 

c) Sędzia 

d) Burmistrz 

 

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

a) Okręgowy 

b) Rejonowy 

c) Apelacyjny 

d) Wojewódzki Sąd Administracyjny 

 

 

 

 



 

 

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 

 

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

a) Współmałżonek  

b) Mąż siostry dziadka  

c) Szwagier  

d) Brat  

 

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 

 

Polska została przyjęta do NATO, gdy Prezydentem RP był: 

a) Lech Wałęsa 

b) Lech Kaczyński 

c) Wojciech Jaruzelski 

d) Aleksander Kwaśniewski 

 

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 

 

Zgromadzenie Narodowe składa się z: 

a) 100 parlamentarzystów 

b) 460 parlamentarzystów 

c) 544 parlamentarzystów 

d) 560 parlamentarzystów 

 

 

 

 

 



 

 

W ilu czytaniach Sejm rozpatruje projekty ustaw? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

Podatkiem bezpośrednim jest: 

a) Podatek akcyzowy 

b) Podatek dochodowy od osób prawnych 

c) Cło 

d) Podatek od gier losowych 

 

Gdzie mieści się siedziba Trybunału Sprawiedliwości UE? 

a) W Brukseli 

b) W Luksemburgu 

c) W Rzymie 

d) W Berlinie 

 

Ile lat trwa przedawnienie zbrodni wojennych? 

 a) 15 

 b) 25 

 c) 40 

 d) Zbrodnie wojenne nie podlegają przedawnieniu 

 

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 

 

Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa to: 

a) Pomocnictwo 

b) Podżeganie 

c) Wykroczenie 

d) Występek 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jak nazywa się odwołanie od nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej 

instancji do sądu drugiej instancji? 

a) Kasacja 

b) Apelacja 

c) Skarga 

d) Zażalenie 

 

Kto wykonuje obowiązki Prezydenta RP w przypadku jego śmierci? 

a) Prezes Rady Ministrów 

b) Marszałek Senatu 

c) Marszałek Sejmu 

d) Osoba wskazana przez Zgromadzenie Narodowe 

 

Jak nazywał się Prezydent RP zamordowany w grudniu 1922 roku? 

a) Gabriel Narutowicz 

b) Stanisław Wojciechowski 

c) Ignacy Mościcki 

d) Eligiusz Niewiadomski 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

 

 

 



 

 

Jak nazywa się umowa międzynarodowa zawierana między Stolicą Apostolską, 

a państwem? 

a) Konkordat 

b) Ratyfikowana umowa 

c) Porozumienie apostolskie 

d) Traktat apostolski 

 

Jak nazywają się akty wydawane przez organy administracyjne? 

a) Decyzje i postanowienia 

b) Rozporządzenia 

c) Wyroki 

d) Ustawy i uchwały 

 

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  

 


