OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
WIEDZY O PAŃSTWIE I PRAWIE
2017/2018
II ETAP
NR IDU
ADNOTACJE KOMISJI

TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU
§ 6 ust 6.3. II Etap ma formę pisemną. Uczestnicy odpowiadają na 50 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) i 6 pytań problemowych z zakresu określonego na stronie internetowej Olimpiady, w nieprzekraczalnym czasie 120 minut. Testy i arkusze odpowiedzi 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. Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania w spółce komandytowej jest:
a. □ do wysokości sumy komandytowej lecz w granicach wartości wniesionego wkładu
b. □ do wysokości sumy komandytowej
c. □ do wysokości sumy określonej w pełnomocnictwie do reprezentowania spółki
2. Spółka cywilna rozwiązuje się:
a. □ po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, które jest obligatoryjne
b. □ po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, które jest fakultatywne
c. □ na podstawie porozumienia wspólników
3. Zapłata kary umownej:
a. □ zwalnia dłużnika z wykonania zobowiązania umownego
b. □ nie zwalnia dłużnika z wykonania zobowiązania umownego
c. □ zwalnia dłużnika z wykonania zobowiązania umownego, jeżeli wierzyciel tak postanowi
4. Spedytor może występować:
a. □ we własnym imieniu
b. □ we własnym imieniu albo w imieniu dającego zlecenie
c. □ tylko w imieniu dającego zlecenie

5. Spółki kapitałowe są tworzone:
a. □ wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej
b. □ w każdym celu przewidzianym przez prawo, w tym w celu prowadzenia działalności gospodarczej
c. □ w każdym celu przewidzianym w statucie
6. Umowa leasingu powinna być zawarta:
a. □ w formie pisemnej dla celów dowodowych
b. □ w formie pisemnej pod rygorem nieważności
c. □ w formie pisemnej dla osiągnięcia określonych skutków
7. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu cywilnego nie jest:
a. □ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąc wspólnikiem spółki komandytowej
b. □ spółka cywilna
c. □ spółka komandytowa
8. Wpisowi do CEIDG nie podlegają:
a. □ informacje o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub
opieki
b. □ informacje o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych przez przedsiębiorcę
c. □ informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
9. Przedsiębiorca ma pozycję dominującą jeżeli jego udział na rynku właściwym:
a. □ przekracza 40%
b. □ przekracza 50%
c. □ przekracza 60%
10. Zgodnie z kodeksem karnym, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie czynu zabronionego jest
niemożliwe ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego, sąd:
a. □ może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
b. □ orzeka karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za ten czyn zabroniony
c. □ stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary
11. Zgodnie z kodeksem karnym, okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną:
a. □ uwzględnia się co do wszystkich osób, które dopuściły się razem popełnienia czynu zabronionego
b. □ uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą
c. □ uwzględnia się tylko co do osób, które nie ukończyły 17 lat
12. Zgodnie z kodeksem karnym, przygotowanie do popełnienia czynu zabronionego jest karalne:
a. □ w przypadku wszystkich zbrodni
b. □ tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi
c. □ w przypadku wszystkich przestępstw popełnionych z zamiarem bezpośrednim
13. Zgodnie z kodeksem karnym, w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego:
a. □ sąd obligatoryjnie stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary
b. □ sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary
c. □ sąd orzeka karę w dolnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za ten czyn zabroniony
14. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać, pomocnik odpowiada jak za:
a. □ usiłowanie
b. □ przygotowanie
c. □ sprawstwo

15. Zgodnie z kodeksem karnym, współdziałający, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego:
a. □ nie popełnia przestępstwa
b. □ nie podlega karze
c. □ popełnia przestępstwo, ale sąd obligatoryjnie stosuje wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary
16. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje inna ustawa niż w czasie popełnienia
przestępstwa, a nowa ustawa w niczym nie zmienia sytuacji prawnej sprawcy, wówczas stosuje się:
a. □ ustawę obowiązująco poprzednio
b. □ ustawę nową
c. □ przepisy obydwu ustaw na zasadzie kumulatywnej kwalifikacji prawnej
17. Zgodnie z kodeksem karnym, czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca:
a. □ wyłącznie przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to
b. □ ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to
się godzi
c. □ wyłącznie ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić
18. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach
ustawy karnej, sąd, wymierzając karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą:
a. □ orzeka jednocześnie inne środki przewidziane w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów
b. □ może orzec inne środki przewidziane w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów
c. □ orzeka inne środki przewidziane w ustawie na podstawie wyłącznie tego przepisu
19. Zgodnie z kodeksem karnym, jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary
w wysokości kary orzeczonej, wymierzoną karę:
a. □ obniża się do wysokości najsurowszej kary możliwej do orzeczenia na podstawie nowej ustawy
b. □ można obniżyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie
c. □ pozostawia się w niezmienionej wysokości
20. Acquis communautaire:
a. □ jest zamkniętym i usystematyzowanym katalogiem źródeł prawa
b. □ nie jest ani zamkniętym, ani usystematyzowanym katalogiem źródeł prawa
c. □ jest zamkniętym ale nieusystematyzowanym katalogiem źródeł prawa
21. Zasada równowagi instytucjonalnej w prawie UE odnosi się do:
a. □ sposobu wykonywania kompetencji przez instytucje UE
b. □ trójpodziału władzy w systemie prawa UE
c. □ funkcjonowania Rady Europejskiej, która kontroluje działalność innych instytucji
22. Zasada subsydiarności w prawie UE:
a. □ została wprowadzona Traktatem z Maastricht
b. □ została wprowadzona Traktatem z Lizbony
c. □ została zastąpiona zasadą pomocniczości
23. Do organów Europejskiego Banku Centralnego nie wchodzi:
a. □ Rada Prezesów
b. □ Zarząd
c. □ Komitet Wykonawczy
24. Zwykła procedura prawodawcza w prawie międzynarodowym:
a. □ składa sie z maksymalnie trzech czytań w Radzie Europejskiej
b. □ została wprowadzona do procesu stanowienia prawa na mocy Traktatu z Lizbony
c. □ jest pomocniczą procedurą stanowienia prawa w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

25. W prawie UE, w zwykłej procedurze prawodawczej, akty są przyjmowane przez:
a. □ Radę UE i Radę Europejską
b. □ Radę UE i Komisję Europejską
c. □ Radę UE i Parlament Europejski
26. Akty prawodawcze UE:
a. □ nie są wiążące
b. □ mogą być wydawane przez Radę Europejską
c. □ to rozporządzenia, dyrektywy i decyzje
27. W prawie UE rozporządzenie to:
a. □ akt harmonizujący prawo w państwach członkowskich UE
b. □ akt ujednolicający prawo w państwach UE
c. □ wymaga implementacji do prawa wewnętrznego państw członkowskich UE
28. Przepisy derogacyjne to przepisy:
a. □ rozstrzygające, które przepisy obowiązują w przypadku, gdy ten sam stan faktyczny odmiennie regulują
obowiązujące przepisy
b. □ rozstrzygające o stanach faktycznych powstałych pod rządami starego prawa, a ocenianych przez nowe
prawo
c. □ przepisy uchylające akty normatywne lub poszczególne przepisy dotychczas obowiązujące
29. Przepisy prawa materialnego:
a. □ określają zachowania podmiotów prawa
b. □ regulują realizacją obowiązków bądź uprawnień
c. □ rozstrzygają, które przepisy obowiązują w przypadku, gdy ten sam stan faktyczny odmiennie regulują obowiązujące przepisy
30. Normy prawne:
a. □ wskazują tylko powinności
b. □ regulują uprawnienia i obowiązki
c. □ regulują myśli człowieka
31. Co do zasady klauzula generalna:
a. □ sprawia, że społeczne poczucie sprawiedliwości wzrasta
b. □ odwołuje się do absolutu
c. □ informuje o sankcjach
32. Wypowiedź normatywna:
a. □ musi zawierać określenie podmiotu/podmiotów zobowiązanych lub uprawnionych do określonego zachowania
b. □ nie musi zawierać określenia podmiotu/podmiotów zobowiązanych do określonego zachowania
c. □ musi zawierać określenie sankcji
33. Prawo:
a. □ jest wypowiedzią deklaratoryjną
b. □ wyznacza status jednostki w państwie, w tym jej prawa i obowiązki
c. □ nie jest wyrazem polityki państwa
34. Sankcja względnie oznaczona:
a. □ pozostawia ocenie sądu wybór rodzaju kary spośród takich kar, jakie przewiduje dany przepis prawa
b. □ określa rodzaj kary i granice jej wymiaru
c. □ nie określa za popełnienie danego czynu kary, lecz pozostawiająca do uznania sądu wymierzenie jednej
z katalogu kar

35. Sankcja egzekucyjna występuje w postaci:
a. □ represji
b. □ nieważności czynności prawnej
c. □ wykonania bezpośredniego
36. Norma prawna:
a. □ jest najmniejszym, stanowiącym strukturalną (merytoryczną) całość elementem prawa, określającym, kto,
w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować
b. □ jest najmniejszą jednostką redakcyjną tekstu prawnego
c. □ zawsze posiada uzasadnienie aksjologiczne
37. Generalność normy prawnej oznacza, że:
a. □ wyznacza ona zachowanie, które może zdarzyć się w nieokreślonej liczbie przypadków w przyszłości
b. □ jest ona adresowana do pewnej kategorii adresatów
c. □ jest ona adresowana do indywidualnej osoby
38. Norma prawna może być zbudowana:
a. □ tylko z hipotezy
b. □ zawsze tylko z hipotezy i sankcji
c. □ z hipotezy i dyspozycji
39. Tetyczne uzasadnienie obowiązywania normy prawnej oznacza, że:
a. □ norma prawna obowiązuje, gdyż została ustanowiona przez uprawniony organ, zgodnie z obowiązującą
procedurą i nie została uchylona
b. □ norma prawna obowiązuje, gdyż jest społecznie akceptowana
c. □ norma prawna obowiązuje bo większość społeczeństwa ją przestrzega
40. W nauce o państwie i prawie skutek eufunkcjonalny, to inaczej skutek:
a. □ nieplanowany
b. □ korzystny
c. □ niekorzystny
41. Która z funkcji prawa przewiduje, iż skutkiem prawa jest utrwalanie ładu w społeczeństwie?
a. □ kontrolna
b. □ ochronna
c. □ stabilizacyjna
42. Według teorii psychologicznej powstawania państwa:
a. □ państwo tworzy się na skutek podziału pracy, bowiem w ten sposób wyróżniają się rządzący i rządzonych
b. □ powstanie władzy państwowej uzasadnione jest przeżyciami psychicznymi- podporządkowaniem się władzy przez poddanych i żądaniem rządzących, by im się podporządkować
c. □ państwo powstaje na skutek zastosowania siły na zewnątrz
43. Według doktryny teologicznej:
a. □ państwo powstało z rodziny, która stopniowo się rozrosła. Źródłem panowania królewskiego była władza
ojca nad członkami rodziny
b. □ władza państwowa wywodzi się z prawa własności do ziemi
c. □ panujący korzysta z boskiej charyzmy i nią legitymuje swoje działanie. Takiej władzy należy się bezwzględne posłuszeństwo

44. Rzecznik Praw Obywatelskich:
a. □ podlega bezpośrednio premierowi
b. □ posiada kompetencje orzecznicze
c. □ może pełnić swoją funkcję maksymalnie dwukrotnie
45. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Rzecznika Praw Obywatelskich
składa się:
a. □ Marszałkowi Senatu
b. □ Marszałkowi Sejmu
c. □ Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej
46. Konstytucja RP z 1997 r. wśród środków ochrony wolności i praw nie wymienia:
a. □ skargi do Trybunału Konstytucyjnego
b. □ skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
c. □ wystąpienia o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich
47. Zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji w Polsce wykonuje:
a. □ Rzecznik Praw Obywatelskich
b. □ Ministerstwo Sprawiedliwości
c. □ Helsińska Fundacja Praw Człowieka
48. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi:
a. □ 3 lata
b. □ 4 lata
c. □ 5 lat
49. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, nadać klauzulę pilności projektowi ustawy może:
a. □ Prezydent RP
b. □ Marszałek Sejmu RP
c. □ Rada Ministrów
50. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został
uznany za pilny, termin jej podpisania przez Prezydenta wynosi
a. □ 7 dni
b. □ 14 dni
c. □ 21 dni

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. Wyjaśnij przyczynę oddziaływania państwa na gospodarkę, zaprezentuj
(wymień oraz opisz) funkcje bezpośredniej ingerencji państwa w gospodarkę.
Adnotacje komisji

Numer IDU

2. Wymień i opisz formy stadialne popełnienia przestępstwa.
Adnotacje komisji

Numer IDU

3. Wyjaśnij pojęcie Acquis communautaire.
Adnotacje komisji

Numer IDU

4. Pojęcie oświadczenia woli i wady oświadczenia woli.
Adnotacje komisji

Numer IDU

5. Wyjaśnij co to są tzw. Reguły Mandeli.
Adnotacje komisji

Numer IDU

6. Wyjaśnij czym polega zakaz subdelegacji ujęty w Konstytucji w art. 92 ust. 2.
Adnotacje komisji

Numer IDU

Adnotacje komisji

Numer IDU

