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1. Zgodnie z Konstytucją RP, Zgodnie z Konstytucją RP, do służby zastępczej może być 

obowiązany obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne: 

a) przeszkadzają w odbywaniu służby wojskowej 

b) mogą przeszkadzać w odbywaniu służby wojskowej 

c) sprzeciwiają się odbyciu służby wojskowej 

d) nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej 

 

2. Zgodnie z Konstytucją RP, sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie 

obronności kraju oraz określanie corocznie liczby obywateli powoływanych do 

czynnej służby wojskowej należy do kompetencji: 

a) Rady Ministrów 

b) Prezesa Rady Ministrów 

c) Prezydenta RP 

d) Marszałka Sejmu 

 

3. Zgodnie z Konstytucją RP, Marszałek Sejmu: 

a) może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio była 

przedłożona komisji 

b) może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była 

przedłożona komisji 

c) może odmówić poddania pod głosowanie poprawki w przypadkach 

enumeratywnie wymienionych w ustawie 

d) nie może odmówić poddania pod głosowanie poprawki 

 

4. Zgodnie z Konstytucją RP, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są 

powoływani przez: 

a) Sejm 

b) Sejm i Senat 

c) Sejm, Senat i Prezydenta RP 

d) Prezydenta RP 

 

5. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firmą osoby fizycznej jest: 

a) wyłącznie jej imię i nazwisko 

b) imię i nazwisko, jednak nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub 

określeń wskazujących, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie 

obranych 

c) nazwa, która może zawierać imię i nazwisko 

d) nazwa, która powinna wskazywać na przedmiot działalności przedsiębiorcy 

 

6. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli sąd pierwszej instancji w wyniku 

sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, a właściwych do 

rozpoznania tej sprawy jest kilka sądów, przekaże sprawę temu z nich, który: 

a) znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania powoda 

b) znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania pozwanego 
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c) wskaże powód 

d) wskaże pozwany 

 

7. Zgodnie z Kodeksem karnym, na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, 

kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu: 

a) 16 lat 

b) 17 lat 

c) 18 lat 

d) 21 lat 

 

8. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, karze grzywny podlega ten, kto działając bez 

wymaganego zezwolenia, zmienia: 

a) grunt leśny na grunt polny 

b) grunt polny na grunt leśny 

c) las na uprawę rolną 

d) uprawę rolną na las 

 

9. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, przepisy kodeksu stosuje się do sprawcy, 

który popełnił czyn zabroniony: 

a) na obszarze Europy 

b) na obszarze Unii Europejskiej 

c) wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

d) także na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że kodeks stanowi 

inaczej 

 

10. Zgodnie z Kodeksem pracy, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego zgodnie z 

planem urlopów należy pracownikowi udzielić: 

a) do 30 czerwca roku następnego 

b) do 31 lipca roku następnego 

c) do 31 sierpnia roku następnego 

d) do 30 września roku następnego 

 

11. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie 

ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, w której między 

innymi określa się wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, 

które nie może być niższe od: 

a) 50% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku 

pracy przez okres do 3 miesięcy 

b) 30% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku 

pracy przez okres do 6 miesięcy 

c) 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku 

pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji 
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d) 15% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku 

pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji 

 

12. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, sejmik województwa obraduje na 

sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na: 

a) miesiąc 

b) kwartał 

c) 6 miesięcy 

d) 12 miesięcy 

 

13. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w skład rady gminy wchodzą radni w 

liczbie: 

a) od 15 do 45 

b) od 25 do 65 

c) od 40 do 85 

d) od 100 do 140 

 

14. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, na wydane w toku 

postępowania postanowienia: 

a) nie służy stronie środek zaskarżenia 

b) służy stronie skarga, gdy kodeks tak stanowi 

c) służy stronie odwołanie, gdy kodeks tak stanowi 

d) służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi 

 

15. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych,  podział czynności w 

wojewódzkim sądzie administracyjnym i szczegółowe zasady przydziału spraw 

poszczególnym sędziom wojewódzkiego sądu administracyjnego, ustala: 

a) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

b) prezes wojewódzkiego sądu administracyjnego 

c) dyrektor wojewódzkiego sądu administracyjnego 

d) kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego 

 

16. Podstawowymi postaciami tworzenia prawa w formie uznania prawa jest: 

a) precedens i zwyczaj 

b) ustawodawstwo 

c) umowa 

d) współstanowienie 

 

17. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, Rada przyjmuje niezbędne decyzje, jeżeli 

sytuacja międzynarodowa wymaga działań: 

a) rozpoznawczych Unii 

b) operacyjno-rozpoznawczych Unii 

c) operacyjnych Unii 
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d) informacyjnych Unii 

 

18. Zmiany ustrojowe Zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nastąpiły na 

skutek: 

a) Bitwy Warszawskiej 

b) obrad Okrągłego Stołu 

c) powstania NSZZ „Solidarność” 

d) przystąpienia Polski do NATO 

 

19. W średniowiecznej Polsce ściąganiem dochodów z regaliów, wymianą i wybijaniem 

pieniędzy oraz ściganiem i karaniem fałszerzy zajmował się: 

a) mincerz 

b) komes 

c) cześnik 

d) podczaszy 

 

20. Sądy grodzkie w I Rzeczpospolitej rozpoznawały sprawy o: 

a) przestępstwa ścigane z urzędu 

b) przepadek rzeczy 

c) wykroczenia 

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 


