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Zgodnie z §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 Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu 
c)  Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli 

 
2. Ważność referendum stwierdza: 

a)  Państwowa Komisja Wyborcza 
b)  Sejm 
c)  Sąd Najwyższy 

 
3. 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 

 



4. Desutetudo 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 

 
5. 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 wg zasady: 

a)  adopcji 
b)  ius soli 
c)  ius sanguinis 

 
6. Norma prawna bezwzględnie wiążąca to: 

a)  ius dispositivum 
b)  ius cogens 
c)  żadna z powyższych 

 
7. 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 
 
8. Hipoteza normy prawnej: 

a)  formułuje nakazy, zakazy lub dozwolenia 
b)  określa wzór powinnego zachowania 
c)  określa m.in. adresata normy prawnej 

 
9. Sytuację, w której normy prawne pokrywają się z pozaprawnymi określa się jako: 

a)  rozbieżność 
b)  zbieżność 
c)  indyferencję 

 
10. Ze względu na kryterium rozstrzygania o obowiązywaniu innych przepisów, możemy 
wyróżnić normy: 

a)  uniwersalne 
b)  derogacyjne 
c)  ogólne 

  



11. Norma prawna jest wypowiedzią o charakterze: 
a)  opisowym 
b)  oceniającym 
c)  sugestywnym 

 
12. W zależności od tego czy adresat normy prawnej i jej twórca to ta sama osoba, 
wyróżniamy normy: 

a)  indywidualne i generalne 
b)  abstrakcyjne i konkretne 
c)  autonomiczne i heteronomiczne 

 
13. Sankcja może być elementem normy utworzonej na podstawie: 

a)  przepisów jakiejkolwiek gałęzi prawa 
b)  wyłącznie przepisów prawa karnego 
c)  wyłącznie przepisów prawa karnego i administracyjnego 

 
14. Zasada nabycia obywatelstwa wg tzw. reguły ius soli polega na jego nabyciu według:   

a)  terytorium miejsca urodzenia 
b)  obywatelstwa rodziców 
c)  prawa wyboru 

 
15. Zgodnie z brzmieniem artykułu 1. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 
godność człowieka jest: 

a)  niepodzielona  
b)  przyrodzona 
c)  nienaruszalna 

 
16. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została uchwalona: 

a)  7 grudnia 2000 roku 
b)  7 grudnia 2009 roku 
c)  7 grudnia 2012 roku 

 
17. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej: 

a)  ustanawia nowe prawa 
b)  nie ma mocy prawnie obowiązującej 
c)  składa się z siedmiu tytułów 

 
18. Artykuł 13 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej stanowi, iż sztuka  
i badania naukowe: 

a)  są wolne od podatków 
b)  są wolne od ograniczeń 
c)  podlegają ograniczeniom przewidzianym w prawie krajowym 



 
19. Do zrzeczenia się obywatelstwa polskiego: 

a)  wymagane jest wyłącznie złożenie wniosku przez zainteresowanego 
b)  wymagane jest m.in. uzyskanie zgody Prezydenta RP, którą Prezydent wyraża  

w drodze postanowienia 
c)  nie można zrzec się obywatelstwa polskiego 

 
20. Zgodnie z art. 202 ust. 2 Konstytucji RP, Najwyższa Izba Kontroli podlega: 

a)  Sejmowi 
b)  Senatowi 
c)  Ministerstwu Finansów 

 
21. Art. 7 Konstytucji RP, którego treść brzmi: "Organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa" określa zasadę: 

a)  solidaryzmu 
b)  subsydiarności 
c)  legalizm 

 
22.  Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na czas: 

a)  nieoznaczony 
b)  nie dłuższy niż 90 dni 
c)  nie dłuższy niż 30 dni 

 
23. Zgodnie z art. 95a ustawy Prawo o adwokaturze: 

a)  rozprawa przed sądem dyscyplinarnym jest zawsze tajna 
b)  rozprawa przed sądem dyscyplinarnym jest zawsze jawna 
c)  rozprawa przed sądem dyscyplinarnym może odbywać się z wyłączeniem jawności 

 
24. Adwokat: 

a)  może wykonywać swój zawód pomimo ubezwłasnowolnienia 
b)  może być zatrudniony jako pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny 
c)  żadna z powyższych odpowiedzi  

 
25. Naczelna Rada Adwokacka: 

a)  składa się wyłącznie z prezesa NRA oraz dziekanów okręgowych rad adwokackich 
b)  składa się wyłącznie z prezesa NRA oraz adwokatów wybranych przez Krajowy 

Zjazd Adwokatury  
c)  ma siedzibę w Warszawie 

 
  



26. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu 
w okręgu: 

a)  sądu okręgowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową 
b)  sądu rejonowego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową 
c)  sądu apelacyjnego, w którym wyznaczył swoją siedzibę zawodową 

 
27. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, podczas egzaminu adwokackiego zdający: 

a)  może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa 
b)  może korzystać z tekstów aktów prawnych, ale nie może korzystać z komentarzy 

ani orzecznictwa 
c)  nie może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy ani orzecznictwa 

 
28. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, coroczne sprawozdanie z działalności 
adwokatury Naczelna Rada Adwokacka składa: 

a)  Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
b)  Prezesowi Rady Ministrów 
c)  Ministrowi Sprawiedliwości 

 
29. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, członkiem zespołu adwokackiego może być: 

a)  tylko osoba wpisana na listę adwokatów 
b)  aplikant adwokacki 
c)  student prawa 

 
30. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się: 

a)  raz do roku 
b)  co cztery lata 
c)  raz na 5 lat 

 
31. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, koszty postępowania dyscyplinarnego 
ponosi: 

a)  zawsze izba adwokacka 
b)  zawsze obwiniony 
c)  obwiniony w razie skazania, a w pozostałych wypadkach izba adwokacka  

 
32. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, egzamin wstępny na aplikację adwokacką 
polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu: 

a)  50 pytań 
b) 100 pytań 
c)  150 pytań 

 
  



33. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na 
aplikację adwokacją otrzymuje kandydat, który uzyskał z testu co najmniej: 

a)  75 punktów 
b)  100 punktów 
c)  120 punktów 

 
34. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, nazwiska osób, które uzyskały pozytywny 
wynik z egzaminu adwokackiego publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej: 

a)  Minister Sprawiedliwości 
b)  Prezydent RP 
c)  Naczelna Rada Adwokacka 

 
35. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, zwolnić aplikanta adwokackiego od 
ponoszenia opłaty za aplikację może: 

a)  okręgowa rada adwokacka 
b)  Naczelna Rada Adwokacka 
c)  Minister Sprawiedliwości 

 
36. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, zawód adwokata można wykonywać: 

a)  tylko w spółce jawnej 
b)  tylko w spółce partnerskiej 
c)  m. in. w spółce partnerskiej 

 
37. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, okręgowa rada adwokacka podejmuje 
uchwałę w sprawie wpisu na listę adwokatów w terminie: 

a)  7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis 
b)  21 dni od dnia złożenia wniosku o wpis 
c)  30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis 

 
38. Zgodnie z kodeksem cywilnym, testament można: 

a)  można sporządzić przez przedstawiciela 
b)  można odwołać przez przedstawiciela 
c)  żadna z powyższych odpowiedzi 

 
39. Zgodnie z kodeksem cywilnym, spadkobierca, który dopuścił się ciężkiego 
przestępstwa przeciwko spadkodawcy: 

a)  może być uznany przez sąd za niegodnego dziedziczenia 
b)  traci 25% swojego udziału w spadku 
c)  traci połowę swojego udziału w spadku 

  



40. Zgodnie z kodeksem cywilnym, uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać: 
a)  każdy kto ma w tym interes 
b)  tylko spadkodawca 
c)  tylko bezpośredni krewni spadkodawcy 

 
41. Zgodnie z kodeksem cywilnym, w pierwszej kolejności powołane z ustawy do spadku 
są dzieci spadkodawcy oraz jego: 

a)  małżonek 
b)  małżonek  i rodzice 
c)  małżonek i rodzeństwo 

 
42. Zgodnie z kodeksem cywilnym, fundacja ustanowiona w testamencie przez 
spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu: 

a)  2 lat od ogłoszenia testamentu 
b)  3 lat od ogłoszenia testamentu 
c)  5 lat od ogłoszenia testamentu 

 
43. Zgodnie z kodeksem cywilnym, spadek otwiera się z chwilą: 

a)  śmierci spadkodawcy 
b)  odczytania testamentu 
c)  pierwszej rozprawy w sprawie stwierdzenia nabycia spadku 

 
44. Zgodnie z kodeksem cywilnym, do spadku mogą należeć: 

a)  wyłącznie prawa majątkowe zmarłego 
b)  wyłącznie obowiązki majątkowe zmarłego 
c)  zarówno prawa jak i obowiązki majątkowe zmarłego 

 
45. Zgodnie z kodeksem cywilnym, w braku zstępnych spadkodawcy, do spadku z 
ustawy: 

a)  powołany jest wyłącznie małżonek spadkodawcy 
b)  powołani są wyłącznie rodzice spadkodawcy 
c)  powołani są rodzice i małżonek spadkodawcy 

 
46. Zgodnie z kodeksem cywilnym, przedmiotem zapisu windykacyjnego nie może być: 

a)  przedsiębiorstwo 
b)  gospodarstwo rolne 
c)  żadna z powyższych odpowiedzi 

  



47. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu 
nie chce tego obowiązku przyjąć, składa odpowiednie oświadczenie: 

a)  wyłącznie przed sądem 
b)  wyłącznie przed notariuszem 
c)  przed sądem lub przed notariuszem 

 

48. Zgodnie z kodeksem cywilnym, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku 
składa się: 

a)  wyłącznie przed sądem 
b)  wyłącznie przed notariuszem 
c)  przed sądem lub przed notariusze 

 
49. Zgodnie z kodeksem cywilnym, spadkobiercą testamentowym może być: 

a)  wyłącznie najbliższa rodzina tj. zstępni i rodzice 
b)  wyłącznie najbliższa rodzina tj. zstępni, rodzice i rodzeństwo 
c)  żadna z powyższych odpowiedzi 

 
50. Zgodnie z kodeksem cywilnym, nie może być świadkiem przy sporządzaniu 
testamentu: 

a)  skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania 
b)  skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za jakiekolwiek przestępstwo 
c)  osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego 

 
 


