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TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU 
 

Zgodnie z §5 ust. 5.3. Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie:  

 

I Etap Olimpiady ma formę pisemną. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na 50 pytań 

testowych (jednokrotnego wyboru) z zakresu określonego na stronie internetowej 

Olimpiady, w nieprzekraczalnym czasie 60 minut. Test należy wypełniać piórem lub 

długopisem (nie można używać ołówków ani korektorów). Ewentualne pomyłki 

koryguje się przez zakreślenie okręgiem całej treści błędnej odpowiedzi i wpisanie obok 

słowa „błąd”. 

 

 

 

1. Zasada republikańskiej formy rządów wyrażona jest w Konstytucji RP poprzez 

sformułowanie: 

a)  Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym 

b)  Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu 

c)  Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli 

 

2. 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  

 

3. Do powszechnie obowiązujących źródeł prawa można zaliczyć: 

a)  zarządzenia 

b)  ratyfikowane umowy międzynarodowe 

c)  uchwały Rady Ministrów 
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4. Prawdziwe jest stwierdzenie, iż: 

a)  w razie kolizji przepisów ogólnych z przepisami szczególnymi w pierwszej 

kolejności należy zawsze stosować przepisy ogólne 

b)  przepisy szczególne mają przewidywać wyjątki od przepisów ogólnych 

c)  za przepisy szczególne mogą zostać uznane tylko niektóre postanowienia ustawy 

(nigdy cała ustawa) 

 

5. Aspekt pozytywny wolności sprowadza się do tego, że: 

a)  jednostka może czynić to co nie jest zakazane przez prawo 

b)  nakładane są na jednostkę nakazy działania w granicach przepisów prawnych 

c)  żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, bowiem zasada wolności 

może być rozpatrywana tylko w aspekcie negatywnym 

 

6. Równość w prawie to: 

a)  równość w znaczeniu materialnym 

b)  równość w znaczeniu formalno-proceduralnym 

c)  oznacza nakaz jednakowego traktowania podmiotów podobnych w procesie 

stosowania prawa 
 

7. Ważność referendum stwierdza: 

a)  Państwowa Komisja Wyborcza 

b)  Sejm 

c)  Sąd Najwyższy 

 

8. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić: 

a)  Prezydent na wniosek bezwzględnej większości ponad połowy ustawowej liczby 

senatorów 

b)  Prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów  

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów 

c)  Sejm zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 

liczby posłów 
 

9. Zgodnie z Konstytucją RP stan wojenny wprowadza: 

a)  Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 

dni 

b)  Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów na części albo na całym terytorium 

państwa 

c)  Rada Ministrów na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni 

 

10. Zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji RP, do praw niederogowalnych w czasie stanu 

wojennego i wyjątkowego należy: 

a)  prawo do wypoczynku 

b)  nienaruszalność mieszkania 

c)  obywatelstwo 
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11. Katalog praw i wolności wyrażony w art. 80 Konstytucji RP: 

a)  nie ma charakteru zamkniętego 

b)  ma charakter zamknięty 

c)  może być dowolnie tworzony 

 

12. Stan wojenny wprowadza się: 

a)  jeżeli istnieje zewnętrzne zagrożenie państwa 

b)  w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa 

c)  w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych 

 

13. Apartheid to: 

a)  segregacja ze względów społecznych 

b)  segregacja ze względów religijnych 

c)  segregacja rasowa 

 

14. Brak szacunku i akceptacji dla inności, cudzych praktyk i przekonań, jak również 

niedopuszczanie do zachowań i istnienia poglądów odmiennych od własnych to: 

a)  nietolerancja 

b)  dyskryminacja 

c)  uprzedzenie 

 

15. Na ilu filarach opiera się Islam? 

a)  pięciu 

b)  siedmiu 

c)  ośmiu 

 

16. Kipa to: 

a)  tradycyjne romskie nakrycie głowy  

b)  tradycyjne muzułmańskie nakrycie głowy  

c)  tradycyjne żydowskie nakrycie głowy  

 

17. Komisarz Praw Człowieka powołany został w roku: 

a)  1990 

b)  1999 

c)  2008 

 

18. Instytucją o charakterze regionalnym jest: 

a)  ONZ 

b)  OBWE 

c)  WTO 
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19. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: 

a)  jest umową międzynarodową 

b)  nie jest umową międzynarodową 

c)  stanowi tzw. hard law 

 

20. System prawa: 

a)  to zbiór określonych elementów, pomiędzy którymi nie zachodzą relacje  

b)  nie posiada wewnętrznej struktury 

c)  posiada wewnętrzną strukturę 

 

21. Norma prawna jest wypowiedzią o charakterze: 

a)  opisowym 

b)  sugestywnym 

c)  oceniającym 

 

22. Desuetudo oznacza: 

a)  uzyskanie przez zwyczaj rangi normy prawnej, wskutek jego długotrwałego 

stosowania  

b)  utratę przez normę prawną mocy obowiązującej, wskutek jej długotrwałego 

niestosowania lub nieprzestrzegania  

c)  kolizję norm prawnych 

 

23. Art. 34 ust.1 Konstytucji RP oraz art. 14. pkt 1 Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku  

o obywatelstwie polskim, określają sposób nabycia obywatelstwa polskiego według 

zasady:  

a)  ius soli 

b)  ius sanguinis 

c)  adopcji 

 

24. Do faktów prawotwórczych nie zalicza się: 

a)  umów 

b)  prawa zwyczajowego 

c)  zarówno umowy jak i prawo zwyczajowe zaliczane są do faktów prawotwórczych 

 

25. Norma prawna bezwzględnie wiążąca to: 

a)  ius cogens 

b)  ius dispositivum 

c)  żadne z powyższych 
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26. Dyspozycja normy prawnej zawiera opis: 

a)  adresata normy 

b)  pożądanego, dozwolonego lub zakazanego zachowania 

c)  okoliczności, w jakich adresat normy powinien zachować się zgodnie z treścią 

hipotezy normy prawnej 

 

27. Hipoteza normy prawnej: 

a)  formułuje nakazy, zakazy lub dozwolenia 

b)  określa m. in. adresata normy prawnej 

c)  określa wzór powinnego zachowania 

 

28. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, spadek otwiera się z chwilą: 

a)  śmierci spadkodawcy 

b)  ogłoszenia postanowienia o nabyciu spadku 

c)  odczytania testamentu przez notariusza 

 

29. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w pierwszej kolejności powołani są z ustawy do 

spadku: 

a)  rodzice spadkodawcy 

b)  rodzeństwo spadkodawcy 

c)  dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek 

 

30. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w braku zstępnych spadkodawcy w pierwszej 

kolejności powołani są do spadku z ustawy: 

a) małżonek i rodzeństwo spadkodawcy 

b)  małżonek, rodzice i rodzeństwo spadkodawcy 

c)  małżonek i rodzice spadkodawcy 

 

31. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, fundacja ustanowiona w testamencie przez 

spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu: 

a) trzech lat od ogłoszenia testamentu 

b)  dwóch lat od ogłoszenia testamentu 

c)  roku od ogłoszenia testamentu 

 

32. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, z żądaniem uznania spadkobiercy za niegodnego 

może wystąpić: 

a) wyłącznie inny spadkobierca testamentowy 

b)  wyłącznie inny spadkobierca ustawowy 

c)  każdy, kto ma w tym interes 

 

  



6 

 

33. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, akt poświadczenia dziedziczenia sporządza: 

a)  wykonawca testamentu 

b)  dowolny spadkobierca  

c)  notariusz 

 

34. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku 

składa się: 

a)  tylko przed sądem 

b)  tylko przed notariuszem 

c)  przed sądem lub przed notariuszem.  

 

35. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uchylenie się od skutków prawnych złożonego  

wcześniej oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może nastąpić: 

a)  tylko przed sądem 

b)  tylko przed notariuszem 

c)  przed sądem lub przed notariuszem.  

 

 

36. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, testament: 

a)  może być sporządzony w dowolnej formie 

b)  nie może być sporządzony przez przedstawiciela 

c)  może być odwołany przez przedstawiciela 

 

 

37. Zgodnie z Kodeksem cywilnym: 

a)  każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną 

b)  zdolność prawną nabywa się z chwilą ukończenia 15 roku życia 

c)  zdolność prawną nabywa się z chwilą z chwilą uzyskania pełnoletności  

 

38. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nie mają zdolności do czynności prawnych: 

a)  tylko osoby, które nie ukończyły lat trzynastu 

b)  tylko osoby ubezwłasnowolnione całkowicie 

c)  osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione 

całkowicie 

 

39. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, osoby ubezwłasnowolnione częściowo: 

a)  mają nieograniczoną zdolność do czynności prawnych 

b)  mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

c)  nie mają nawet ograniczonej zdolności do czynności prawnych 
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40. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Skarb Państwa: 

a)  jest osobą prawną 

b)  jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną 

c)   jest jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa nie przyznaje 

zdolności prawnej  

 
41. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, 

skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób: 

a)  zawsze poczytuje się za ofertę 

b)  zawsze poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy 

c)  poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia 

umowy 

 

42. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedsiębiorcą może być: 

a)  tylko osoba fizyczna 

b)  tylko osoba prawna 

c)  zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna 

 

43. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, firma osoby fizycznej: 

a)  zawiera jej imię i nazwisko (obligatoryjnie) 

b)  może zawierać jej imię i nazwisko (fakultatywnie) 

c)  nie może zawierać jej imienia ani nazwiska 

 

44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przedsiębiorstwo: 

a)  jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych 

przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej 

b)  nie obejmuje praw z papierów wartościowych ani środków pieniężnych  

c)  nie obejmuje majątkowych praw autorskich  

 

45. Zgodnie z kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne: 

a)  może być udzielone w dowolnej formie 

b)  obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu 

c)  obejmuje umocowanie do wszystkich czynności prawnych 

 

46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, umocowanie do działania w cudzym imieniu może 

opierać się: 

a)  wyłącznie na ustawie 

b)  wyłącznie na oświadczeniu reprezentowanego 

c)  na ustawie albo na oświadczeniu reprezentowanego  
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47. Określony w Kodeksie cywilnym katalog dóbr osobistych człowieka:  

a)  jest zamknięty 

b)  jest otwarty 

c)  obejmuje jedynie życie, zdrowie i wizerunek 

  

48. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest: 

a)  konkretnie oznaczony lokal mieszkalny, w którym osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu 

b)  miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

c)  państwo, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 

 

49. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, użytkowanie wieczyste jest prawem: 

a)  terminowym 

b)  bezterminowym 

c)  terminowym lub bezterminowym (w zależności od treści umowy o ustanowienie 

użytkowania wieczystego) 

 

50. Do ograniczonych praw rzeczowych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) nie można 

zaliczyć: 

a)  służebności 

b)  użyczenia 

c)  zastawu 

 

 


