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TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

Zgodnie z § 6 ust 6.3. Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie: II Etap ma formę 
pisemną. Uczestnicy odpowiadają na 50 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) i 6 pytań problemowych z zakre-
su określonego na stronie internetowej Olimpiady, w nieprzekraczalnym czasie 120 minut. Testy i arkusze odpowie-
dzi na pytania problemowe należy wypełniać piórem lub długopisem (nie można używać ołówków ani korektorów). 
Ewentualne pomyłki w teście koryguje się przez zakreślenie okręgiem całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie 
obok słowa „błąd”. Uczestnicy zobowiązani są do oznaczenia testu oraz wszystkich arkuszy odpowiedzi na pytania 
problemowe indywidualnym numerem IDU, który otrzymują podczas wejścia na salę.

1. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na czas:
a) □ nieoznaczony
b) □ nie dłuższy niż 90 dni
c) □ nie dłuższy niż 30 dni

2. Który stan nadzwyczajny może być wprowadzony na części terytorium kraju?
a) □ tylko stan wyjątkowy
b) □ tylko stan klęski żywiołowej
c) □ wszystkie stany nadzwyczajne mogą być wprowadzone na terytorium całego kraju lub jego części

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Konstytucji, Konstytucja RP jest:
a) □ najważniejszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej
b) □ najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej
c) □ pierwszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej

4. Głosować przez pełnomocnika może wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył:
a) □ 70 lat
b) □ 75 lat
c) □ 80 lat



5. Kadencja sędziego PKW wynosi:
a) □ 4 lata
b) □ 6 lat
c) □ 9 lat

6. Decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydaje:
a) □ konsul na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji albo ubie-

gającej się o uznanie za repatrianta
b)   □	wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek konsula
c)   □	stwierdzenie obywatelstwa polskiego w żadnym z wypadków nie następuje w drodze decyzji (ani konsu-

la, ani ministra d.s. wewnętrznych)

7. Zgodnie z art. 10b Ustawy o repatriacji, osoba ubiegająca się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji:
a) □ składa wniosek do ministra spraw wewnętrznych
b) □ składa wniosek osobiście
c) □ składa wniosek osobiście do ministra spraw wewnętrznych

8. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o repatriacji, osobie, która nie posiada zapewnionego w Rzeczypospolitej 
Polskiej lokalu mieszkalnego i utrzymania lub miejsca w ośrodku, a spełnia pozostałe warunki do uzyskania 
wizy krajowej w celu repatriacji, wydaje się:
a) □	pozwolenie na pobyt tymczasowy
b) □	decyzję odmowną o przyznaniu decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
c) □	decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji

9. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o komisji śledczej, prowadzenie postępowania lub jego prawomocne zakoń-
czenie przez inny organ władzy publicznej:
a) □	nie wyłącza możliwości prowadzenia postępowania przed komisją
b) □	wyłącza możliwość prowadzenia postępowania przed komisją
c) □	nie wyłącza możliwości prowadzenia postępowania przed komisją, jeżeli przedmiotem działania komisji 

będzie ocena zgodności z prawem orzeczeń sądowych

10. Osoba wezwana przez sejmową komisję śledczą:
a) □	może ustanowić każdorazowo tylko i wyłącznie jednego pełnomocnika
b) □	może ustanowić nie więcej niż trzech pełnomocników
c) □	nie może złożyć wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji

11. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony: 
a) □	przez Radę Ministrów na wniosek Sejmu
b) □ przez Radę Ministrów w drodze zarządzenia
c) □ przez Radę Ministrów z własnej inicjatywy

12. Z którą z poniższych zasad związane jest uprawnienie obywateli do współdecydowania z organami państwa 
w procesie rządzenia:
a) □ zasadą legalizmu
b) □ zasadą republikańskiej formy rządów
c) □ zasadą suwerenności narodu

13. Rozwiązanie normatywne którego istotą jest skupienie kompetencji i decyzji na najwyższym szczeblu wła-
dzy to:
a) □ koncentracja
b) □ centralizacja
c) □ unifikacja



14. Funkcja zewnętrzna państwa:
a) □ dzieli się na organizacyjną i regulacyjną
b) □ wiąże się z prowadzeniem polityki obronnej
c) □ żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
 

15. Skutek eufunkcjonalny to inaczej skutek:
a) □ korzystny
b) □ nieplanowany
c) □ niekorzystny

16. Ableism to dyskryminacja ze względu na:
a) □ wzrost
b) □ wiek
c) □ niepełnosprawność 

17. Międzynarodowa Karta Praw Człowieka nie składa się z:
a) □ Karty Narodów Zjednoczonych
b) □ Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
c) □ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

18. Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów działa od:
a) □ 2000 roku
b) □ 2003 roku
c) □ 2004 roku

19. Siedzibą Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy została:
a) □ Genewa
b) □ Arusha
c) □ Haga

20. Do roboczych języków ONZ nie należy:
a) □ arabski
b) □ chiński
c) □ niemiecki

21. Prawo do rzetelnego procesu sądowego należy do praw i wolności o charakterze:
a) □ ekonomicznym, socjalnym i kulturalnym
b) □ politycznym
c) □ osobistym

22. Spośród niżej wymienionych instytucji broniących praw człowieka, charakter regionalny ma:
a) □ OBWE
b) □ WTO
c) □ ONZ

23. Siedzibą Trybunału Obrachunkowego jest:
a) □ Bruksela
c) □ Luksemburg
e) □ Haga



24. Komitet Ekspertów Praw Człowieka jest organem kontrolnym działającym w  ramach systemu ochrony 
praw człowieka:
a) □ arabskiego
c) □ afrykańskiego
e) □ interamerykańskiego

25. Sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE powołuje się:
a) □ na 4 lata
b) □ na 6 lat
d) □ na 9 lat

26.  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, rygor natychmiastowej wykonalności może być na-
dany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje:
a) □ zarządzenie, na które służy stronie zażalenie
b) □ decyzję, na które służy stronie odwołanie
c) □ postanowienie, na które służy stronie zażalenie

27. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzja powinna zawierać uzasadnienie: 
a) □ faktyczne i prawne
b) □ teoretyczne i praktyczne
c) □ podstawowe i szczegółowe

28. O ile kodeks postępowania administracyjnego nie stanowi inaczej, organ administracji publicznej, który 
wydał decyzję, jest nią związany od chwili:
a) □ jej podpisania
b) □ jej doręczenia lub ogłoszenia
c) □ stwierdzenia jej prawomocności 

29. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji publicznej wyłą-
czony od udziału w postępowaniu:
a) □ powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny 

interes stron
b) □ powinien podejmować wszystkie czynności w sprawie do czasu wyznaczenia innego pracownika
c) □ nie może w sprawie podejmować żadnych czynności

30. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zażalenie na postanowienie, które zostało doręczo-
ne stronie, wnosi się w terminie:
a) □ 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
b) □ 14 dni od dnia doręczenia postanowienia
c) □ 14 dni od dnia wydania postanowienia

31. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, od uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego zdającemu przy-
sługuje:
a) □ zażalenie
b) □ odwołanie do Ministra Sprawiedliwości
c) □ odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia

32. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką 
otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej:
a) □ 75 punktów
b) □ 100 punktów
c) □ 150 punktów



33. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, egzamin wstępny na aplikację adwokacką przeprowadza się:
a) □ raz w roku
b) □ dwa razy w roku
c) □ w terminach określanych przez dziekanów okręgowych rad adwokackich  

34. Zgodnie z Ustawą prawo o adwokaturze: 
a) □ adwokaturę stanowią wyłącznie adwokaci
b) □ tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej
c) □ adwokat może używać także tytułu zawodowego „radca prawny”

35. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze egzamin adwokacki przeprowadzają komisje egzaminacyjne w skła-
dzie:
a) □ 3 członków
b) □ 5 członków
c) □ 8 członków

36. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, podczas egzaminu adwokackiego zdający:
a) □ może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa
b) □ może korzystać z tekstów aktów prawnych, ale nie może korzystać z komentarzy oraz orzecznictwa
c) □ nie może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa

37. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, w przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu adwo-
kackiego zdający:
a) □ może przystępować do kolejnych egzaminów adwokackich, z tym że egzamin ten zdaje w całości
b) □ może przystępować do kolejnych egzaminów adwokackich, z  tym że zdaje tylko te części, z których 

uprzednio uzyskał wynik negatywny
c) □ nie może przystępować do kolejnych egzaminów adwokackich

38. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej jest:
a) □ Zgromadzenie Naczelnej Rady Adwokackiej
b) □ Rada Naczelnej Rady Adwokackiej
c) □ Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

39. Zgodnie z Ustawą Prawo o adwokaturze, organem adwokatury nie jest:
a) □ Krajowy Zjazd Adwokatury
b) □ Naczelna Komisja Aplikacyjna Adwokatury
c) □ Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury

40. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze aplikacja adwokacka trwa:
a) □ rok
b) □ 2 lata
c) □ 3 lata

41. Zgodnie z kodeksem cywilnym, własność nieruchomości może być przeniesiona:
a) □ pod warunkiem
b) □ z zastrzeżeniem terminu
c) □ żadna z powyższych odpowiedzi

42. Zgodnie z kodeksem cywilnym, ograniczonym prawem rzeczowym nie jest:
a) □ zastaw
b) □ leasing
c) □ hipoteka



43. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez zasiedzenie nie można nabyć:
a) □ służebności gruntowej
b) □ służebności osobistej
c) □ własności rzeczy ruchomej

44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, spadek otwiera się z chwilą:
a) □ sporządzenia testamentu
b) □ odczytania testamentu
c) □ śmierci spadkodawcy

45. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadko-
biercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu:
a) □ 2 lat od ogłoszenia testamentu
b) □ 3 lat od ogłoszenia testamentu
c) □ 5 lat od ogloszenia testamentu

46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, akt poświadczenia dziedziczenia sporządza:
a) □ notariusz
b) □ sąd
c) □ wykonawca testamentu

47. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, zmiana postanowień umowy spółki osobowej wymaga zgody:
a) □ większości wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej
b) □ wszystkich wspólników, nawet jeżeli umowa spółki stanowi inaczej
c) □ wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki  stanowi inaczej

48. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółka osobowa:
a) □ może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana
b) □ nie może prowadzić przedsiębiorstwa pod własną firmą
c) □ żadna z powyższych odpowiedzi

49. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółką kapitałową nie jest:
a) □ spółka akcyjna
b) □ spółka komandytowo-akcyjna
c) □ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

50. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, nie może być:
a) □ osoba fizyczna
b) □ osoba prawna
c) □ spółka cywilna

Następne strony zawierają pytania problemowe. Odpowiedzi należy udzielać na arkuszach przypisanych 
do konkretnego pytania (dla każdego z nich zostały przydzielone dwie strony). W razie braku miejsca na 
udzielenie pełnej odpowiedzi, można skorzystać z dwóch dodatkowych arkuszy znajdujących się na końcu 
broszury.



1. Scharakteryzuj aparat państwowy.

Adnotacje komisji Numer IDU





2. Wymień 5 spośród wszystkich praw niederogowalnych wskazanych w art. 233 ust. 1 Konsty-
tucji RP.

Adnotacje komisji Numer IDU





3. Opisz na czym polega dyskryminacja pozytywna i podaj dwa przykłady.

Adnotacje komisji Numer IDU





4. Omów zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej.

Adnotacje komisji Numer IDU





5. Wskaż jakie czynności, zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, może wykonywać przed-
siębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

Adnotacje komisji Numer IDU





6. Scharakteryzuj zasiedzenie, o którym mowa w Kodeksem cywilnym.

Adnotacje komisji Numer IDU





Adnotacje komisji Numer IDU




