
 
 

1. Szyfr „Enigma” został złamany:  

a) w 1932 r. przez czeskich matematyków 

b) w 1923 r. przez amerykańskich matematyków 

c) w 1932 r. przez polskich matematyków 

d) w 1923 r. przez włoskich matematyków  

 

2. Prymasem Polski w XVI w. był:  

a) biskup krakowski 

b) arcybiskup gnieźnieński 

c) książę Siewierski  

d) Władysław Jagiełło  

 

3. Zgodnie z Konstytucją RP, kadencja Prezesa Narodowego Banku Polskiego trwa:  

a) 3 lata 

b) 4 lata 

c) 5 lat 

d) 6 lat  

 

4. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, marszałek, wicemarszałkowie 

i pozostali członkowie zarządu województwa:  

a) nie mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa 

b) mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa 

c) są wybierani spoza składu sejmiku województwa 

d) częściowo są wybierani spoza składu sejmiku województwa  

 

5. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, w sprawie odwołania sejmiku 

województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się:  

a) w drodze jednomyślnej uchwały sejmiku województwa 

b) w drodze jednomyślnej uchwały sejmiku województwa lub w drodze referendum 

wojewódzkiego 

c) wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego 

d) co do zasady w drodze referendum wojewódzkiego 

 

6. Zgodnie z Konstytucją RP, wychowanie dziecka przez rodziców powinno uwzględniać: 

a) stopień dojrzałości dziecka, jego integralność cielesną, a także wolność jego sumienia 

i wyznania oraz jego przekonania 

b) stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego 

przekonania 

c) integralność cielesną dziecka oraz stopień jego dojrzałości i związane z tym 

przekonania 

d) integralność cielesną dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego 

przekonania 



 
 

 

7. Zgodnie z Konstytucją RP, Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów 

walk o niepodległość, zwłaszcza:  

a) inwalidów wojennych 

b) weteranów II wojny światowej 

c) szczególnie zasłużonych weteranów II wojny światowej 

d) szczególnie zasłużonych weteranów walk prowadzonych w czasie II wojny światowej  

 

8. Zgodnie z Konstytucja RP, nałożenie na kogokolwiek obowiązku pracy jest:  

a) zabronione 

b) dozwolone tylko na mocy decyzji administracyjnej 

c) dozwolone tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu 

d) dozwolone tylko na mocy ustawy  

 

9. Zgodnie z Konstytucja RP, w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub 

inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego obywatel ma prawo do:  

a) pomocy społecznej 

b) pomocy socjalnej 

c) zabezpieczenia społecznego 

d) ubezpieczenia społecznego  

 

10. Zgodnie z Konstytucją RP, zarządzenia są wydawane:  

a) tylko na podstawie ustawy 

b) tylko na podstawie ustaw i rozporządzeń 

c) tylko na podstawie ustaw i ratyfikowanych umów międzynarodowych 

d) na podstawie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego w zakresie 

określonym w tych aktach  

 

11. Zgodnie z Konstytucją RP, nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji 

i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy:  

a) 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto 

b) 4/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto 

c) 3/4 wartości rocznego produktu krajowego brutto 

d) 2/3 wartości rocznego produktu krajowego brutto 

 

12. Głównym celem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest:  

a) wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu 

gospodarczego i stopy życiowej obywateli 

b) zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje 

obywatelskie 

c) wspieranie zrównoważonego rozwoju przemysłowego na rzecz ograniczenia ubóstwa 

w państwach rozwijających się 



 
 

d) dążenie do unifikacji prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem 

ujednolicenia zwyczajów w handlu międzynarodowym 

 

13. Zgodnie z Konstytucją RP, Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów 

administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych 

i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia:  

a) jawności obrotu gospodarczego, gospodarności, celowości i legalności 

b) gospodarności, legalności i jawności obrotu gospodarczego 

c) jawności, gospodarności, celowości i rzetelności 

d) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności 

 

14. Zgodnie z Konstytucją RP, Rada Polityki Pieniężnej składa Sejmowi sprawozdanie 

z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu:  

a) 3 miesięcy od przyjęcia przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu 

b) 4 miesięcy od zakończenia roku budżetowego 

c) 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego 

d) 6 miesięcy od zakończenia roku budżetowego  

 

15. Zgodnie z Konstytucją RP, komisje nadzwyczajne zwoływane są w Sejmie:  

a) w wyjątkowych przypadkach 

b) w nagłych przypadkach 

c) fakultatywnie 

d) obligatoryjnie  

 

16. Zgodnie z Konstytucją RP, Zgromadzenie Narodowe obraduje pod przewodnictwem:  

a) Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu 

b) Marszałka Senatu lub w jego zastępstwie Marszałka Sejmu 

c) Prezesa Rady Ministrów 

d) Prezydenta RP  

 

17. Zgodnie z Konstytucją RP, działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do:  

a) przywrócenia porządku publicznego 

b) jak najszybszego przywrócenia porządku publicznego 

c) jak najszybszego przywrócenia normalnego porządku publicznego 

d) jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa 

 

18. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne 

prowadzone w trybie wnioskowym, w którym żądanie strony nie zostało wniesione 

drogą elektroniczną, jest wszczęte z chwilą: 

a) doręczenia stronie stosownego postanowienia organu administracji publicznej 

b) doręczenia stronie stosownego powiadomienia organu administracji publicznej 



 
 

c) doręczenia organowi administracji publicznej stosownego żądania podmiotu mającego 

interes prawny w rozstrzygnięciu sprawy 

d) doręczenia organowi administracji publicznej stosownego żądania strony 

 

19. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sądami administracyjnymi 

są:  

a) Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne 

b) Naczelny Sąd Administracyjny oraz rejonowe sądy administracyjne 

c) Najwyższy Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne 

d) Sąd Najwyższy oraz wojewódzkie sądy administracyjne  

 

20. 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  

 

21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umieszczenie nazwiska albo pseudonimu osoby 

fizycznej w firmie osoby prawnej wymaga:  

a) pisemnej zgody tej osoby 

b) pisemnej zgody tej osoby z datą pewną 

c) pisemnej zgody tej osoby, stwierdzonej aktem notarialnym 

d) pisemnej zgody tej osoby, z podpisem poświadczonym notarialnie 

 

22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, testamenty ze względu na formę dzieli się na 

testamenty zwykłe i szczególne. Do testamentów szczególnych należy:  

a) testament własnoręczny (holograficzny) 

b) testament notarialny 

c) testament ustny 

d) testament allograficzny 

 

23. System prawa powinien być:  

a) niesprzeczny i konkretny 

b) niesprzeczny i zupełny 

c) ogólny i dokładny 

d) konkretny 

 

24. Przepis definicyjny (definicja legalna) to:  

a) każde zdanie zawarte w akcie prawnym 



 
 

b) zdanie sformułowane w ogólnie dostępnych słownikach języka polskiego podające 

charakterystykę wyrażenia występującego w akcie prawnym 

c) przepis określający prawnie wiążące znaczenie słów użytych przez prawodawcę 

w tekście aktu normatyw 

d) objaśnienie znaczenia wyrażenia tekstu prawnego przez doktrynę prawniczą 

 

25. 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 

 

26. Zgodnie z Kodeksem karnym, zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary 

pozbawienia wolności:  

a) nie może nastąpić po upływie okresu próby 

b) nie może nastąpić później niż w ciągu miesiąca od zakończenia okresu próby 

c) nie może nastąpić później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia okresu próby 

d) nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby 

 

27. Zgodnie z Kodeksem karnym, okres, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów:  

a) za dane przestępstwo, biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli 

kara ta nie przekracza 6 miesięcy 

b) za dane przestępstwo, biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli 

orzeczono ją za to samo przestępstwo 

c) za dane przestępstwo, biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli 

orzeczono ją za inne przestępstwo 

d) nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej 

za inne przestępstwo 

 

28. Zgodnie z Kodeksem pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu 

w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy 

pracownikowi przysługuje:  

a) odszkodowanie 

b) ekwiwalent pieniężny 

c) wynagrodzenie za czas do którego umowa miała obowiązywać 

d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 

29. Zgodnie z Kodeksem pracy, osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych:  

a) może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy 

b) nie może nawiązać stosunku pracy bez zgody przedstawiciela ustawowego 



 
 

c) nie może nawiązać stosunku pracy bez zgody przedstawiciela ustawowego, chyba że 

przepis szczególny stanowi inaczej 

d) nie może nawiązać stosunku pracy 

 

30. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent RP jest wybierany przez: 

a) obywateli 

b) ogół dorosłych obywateli posiadających prawa wyborcze 

c) Naród 

d) społeczeństwo 

 

31. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent RP może odmówić przyjęcia dymisji Rady 

Ministrów w razie:  

a) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów 

b) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów 

c) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności  

d) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów oraz w razie wyrażenia 

Radzie Ministrów wotum nieufności  

 

32. Zgodnie z Konstytucją RP, kandydata na Prezydenta RP zgłasza:  

a) 100.000 obywateli 

b) co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 

c) co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu lub grupa co 

najmniej 125 posłów 

d) co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu lub grupa co 

najmniej 125 posłów albo 25 senatorów 

 

33. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu 

o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie 

Ministrów następuje większością:  

a) głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 

b) bezwzględną, przy obecności co najmniej połowy posłów 

c) 2/3 ogólnej liczby posłów 

d) 3/5 ogólnej liczby posłów 

 

34. Zgodnie z Konstytucją RP, zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje:  

a) Prezes Rady Ministrów 

b) Prezes Rady Ministrów na wniosek co najmniej 10 ministrów 

c) Prezes Rady Ministrów na wniosek co najmniej 15 ministrów 

d) Prezydent RP, na wniosek Prezesa Rady Ministrów 

 



 
 

35. Przepisy prawne, w których normuje się skutki prawne wpływu nowego prawa na 

stosunki prawne powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego (na postępowania 

prawne będące w toku) nazywamy:  

a) przepisami przejściowymi 

b) przepisami o wejściu w życie 

c) klauzulami derogacyjnymi 

d) fikcjami prawnymi 

 

36. Zgodnie z Konstytucją RP, przyznanie cudzoziemcowi statusu uchodźcy może nastąpić 

w przypadku, gdy cudzoziemiec:  

a) poszukuje ochrony przed prześladowaniami niewynikającymi z czynów karalnych, 

których się dopuścił 

b) w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, zgodnie 

z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi 

c) ubiega się o nadanie mu tego statusu z ważnych przyczyn 

d) ubiega się o nadanie mu tego statusu z ważnych, udokumentowanych przyczyn 

 

37. Zgodnie z Konstytucją RP, działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi 

z punktu widzenia: 

a) legalności 

b) legalności, rzetelności 

c) legalności, rzetelności, celowości 

d) legalności, rzetelności, celowości, gospodarności 

 

38. Zgodnie z Konstytucją RP, jednostki samorządu terytorialnego: 

a) mają osobowość prawną oraz przysługują im prawo własności i inne prawa 

majątkowe 

b) mają osobowość prawną, ale nie przysługują im prawo własności i inne prawa 

majątkowe 

c) nie mają osobowości prawnej, ale przysługują im prawo własności i inne prawa 

majątkowe 

d) nie mają osobowości prawnej oraz nie przysługują im prawo własności i inne prawa 

majątkowe 

 

39. Sądami powszechnymi w Rzeczypospolitej Polskiej są: 

a) sądy rejonowe oraz sądy okręgowe 

b) sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne 

c) sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne oraz sądy wojskowe 

d) sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne, sądy wojskowe oraz Sąd Najwyższy 

 

40. Zgodnie z Konstytucją RP, wybory do Sejmu są: 

a) powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym 



 
 

b) powszechne, równe, proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym 

c) powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się 

w głosowaniu tajnym 

d) powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym 

 

41. Zgodnie z Konstytucją RP, obowiązek udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

poselskie mają: 

a) Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów 

b) ministrowie 

c) urzędnicy administracji rządowej  

d) żadna z pozostałych odpowiedź nie jest poprawna 

 

42. Kiszyniów znajduje się w: 

a) Czechach 

b) Luksemburgu 

c) Mołdawii 

d) Czarnogórze 

 

43. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, banki krajowe mogą 

emitować monety euro: 

a) z zastrzeżeniem uzyskania upoważnienia Europejskiego Banku Centralnego do ich 

emisji 

b) z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego na ich emisję 

c) z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do jakości emisji 

d) z zastrzeżeniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkości emisji 

 

44. Zgodnie z Konstytucją RP, pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie 

zobowiązania w centralnym banku państwa jest: 

a) dozwolone bez ograniczeń 

b) dozwolone, ale tylko w ustawie budżetowej 

c) dozwolone za zgodą Sejmu 

d) zabronione, ponieważ ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania 

deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku 

państwa 

 

45. Zgodnie z Konstytucją RP, ustawa określająca zakres ograniczeń wolności oraz praw 

człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać: 

a) wolności i praw dotyczących swobód obywatelskich 

b) wolności i praw dotyczących wolności człowieka, obywatelstwa, ochrony życia, 

humanitarnego traktowania, ponoszenia odpowiedzialności karnej oraz swobód 

politycznych  



 
 

c) określonych wolności i praw 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) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

46. Zgodnie z Konstytucją RP, w przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej 

albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej 

sprawie nie później niż w ciągu: 

a) 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale 

b) miesiąca od dnia złożenia wniosku w Trybunale 

c) 2 miesięcy od dnia jej uchwalenia 

d) miesiąca od dnia jej uchwalenia 

 

47. Zgodnie z Konstytucją RP, najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i 

gwarantem ciągłości władzy państwowej jest:  

a) Trybunał Stanu 

b) Trybunał Konstytucyjny 

c) Parlament RP 

d) Prezydent RP 

 

48. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jednostki organizacyjne niebędące 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: 

a) nie mają zdolności sądowej ani zdolności procesowej 

b) mają zdolność sądową i zdolność procesową 

c) mają zdolność sądową, ale nie mają zdolności procesowej 

d) mają zdolność procesową, ale nie mają zdolności sądowej 

 

49. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd może z urzędu sprostować 

w wyroku: 

a) każde rozstrzygnięcie w sprawach majątkowych, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę 

b) każde rozstrzygnięcie w sprawach o świadczenie, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę 

c) niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki 

d) rozstrzygnięcie co do kosztów 

 

50. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 

skarbowe można popełnić: 

a) tylko umyślnie 

b) co do zasady umyślnie 

c) zawsze umyślnie lub nieumyślnie 

d) umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi 


