
TEST Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 
1. Prezydent RP za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed.... 
2. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawuje 
3. Gdy Prezydent nie może sprawować swojego urzędu tymczasowo przejmuje jego obowiązki 

............................. 
4. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się z chwilą..................................................... 
5. Prezydent Rzeczypospolitej nie może stosować prawa łaski wobec  osób, które............................... 
6. Na Prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który ma ............ lat. 
7. Sejm i Senat wybierane są na kadencje trwające................................................. 
8. Sejm rozpatruje projekt ustawy w .....................  czytaniach 
9. Prezydent podpisuje ustawę w ciągu .................. dni. 
10. Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza.......................... 
11. Bierne prawo w wyborach do Sejmu przysługuje obywatelowi polskiemu od ..........lat 
12. Klub parlamentarny tworzy co najmniej ................. posłów. 
13. Władzę ustawodawczą w RP sprawują.................................................... 
14. Wybrany do Senatu RP może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w 

dniu wyborów kończy ........... lat. 
15. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza.............................................. 
16. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje.................................................................... 
17. Prezydent RP jest wybierany na ............ lat. 
18. Wybory do Sejmu są pięcioprzymiotnikowe:......................... 
19. Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub popełnione przestępstwa może być pociągnięty 

do odpowiedzialności przed:........................................................................................................ 
20. W przypadku śmierci Marszałka Sejmu jego obowiązki sprawuje:...................... 
21. W imieniu RP o stanie wojny decyduje:................................. 
22. Posiedzenia Sejmu są:................................................................ 
23. Komisję śledczą może powołać:............................................................................................... 
24. Komisje nadzwyczajne powołuje i odwołuje:................................................................................... 
25. Postępowanie sądowe w Polsce jest co najmniej .........instancyjne. 
26. Prezydium Sejmu tworzą:.......................................................................................................... 
27. Koła poselskie tworzą co najmniej ........... posłów. 
28. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu.............................................................................. 
29. Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów 

powołuje...................................... 
30. Kadencja ławników w sądach trwa......... lat 
31. Ławnikiem może być osoba, która ukończyła .........lat. 
32. Ławnikiem nie może być osoba, która przekroczyła ............ rok życia. 
33. Sądy i Trybunały w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują władzę...................................................... 
34. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec............................................................................ 
35. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje...... 
36. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje.......................................................................... 
37. Kadencja Prezesa Sądu Najwyższego trwa ............ lat. 
38. Trybunał Konstytucyjny składa się z ............. sędziów. 
39. Kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa ............. lat. 
40. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, dwóch zastępców i ............. członków. 
41. Na mocy Konstytucji RP sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są............................................ 
42. Najwyższa Izba Kontroli podlega:............................................... 
43. Na czele Prokuratury stoi:.................................................... 
44. Kto pełni funkcję Prokuratora Generalnego:..................................................... 
45. O zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją rozstrzyga:............................. 
46. Konstytucja RP określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojennym jako stany......... 
47. W czasie stanu nadzwyczajnego mogą być dokonywane zmiany w:.................................................. 
48. Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof 

naturalnych lub awarii technicznych na czas nie dłuższy niż ......... dni. 



49. Naczelne organy administracji państwowej powołuje:........................................... 
50. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kontrasygnuje:............................................... 
51. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej są 

rozstrzygane przez:.................................................................................................... 
52. Prawo składania petycji, skarg i wniosków gwarantuje każdemu obywatelowi:....................... 
53. Organem kontrolnym i stanowiącym w gminie jest:.................................................................. 
54. Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest:..................................................... 
55. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców, organem wykonawczym gminy jest:....................... 
56. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:....................................... 
57. Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest:...................................................................... 
58. Organem wykonawczym gminy jest:.................................................. 
59. Na straży praw i wolności obywatelskich zgodnie z Konstytucją RP stoi:...................................... 
60. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany w wyborach powszechnych na ..........letnią 

kadencję. 
61. Zgromadzenie Narodowe składa się z:................................................... 
62. Konstytucja wymagająca do przyjęcia zmian specjalnej procedury i większości głosów i/lub 

potwierdzenia w drodze referendum ogólnokrajowego to konstytucja:........................ 
63. Norma prawna składa się z części (istotna jest kolejność części):................................. 
64. Zasada procesu karnego głosząca, że podstawą wszystkich rozstrzygnięć mają stanowić ustalenia 

zgodne z rzeczywistością to zasada:............................................................................ 
65. Zasada procesu karnego polegająca na tym, że wszystkie wątpliwości, których nie daje się 

rozwiać, należy rozstrzygnąć na korzyść oskarżonego to zasada:.......................................... 
66. Lex retro non agit to znaczy:........................................................................................... 
67. Nadzwyczajny środek zaskarżenia wyroku sądu drugiej instancji kończącego się postępowania w 

danej sprawie w zakresie błędów i uchybień proceduralnych to:........................................................ 
68. Termin z zakresu  konstytucjonalizmu; jest to podniosły wstęp do konstytucji:................ 
69. Osobiste uprawnienia wynikające z piastowanego urzędu to:............................................................ 
70. Włączenie umowy międzynarodowej do porządku prawnego państwa:............................................. 
71. Forma protestu obywatela przeciw decyzjom władz; obywatel świadomie łamie prawo 

demonstrując swoją krytykę i godzi się na poniesienie przewidzianych prawem konsekwencji 
swojego czynu to:........................................................... 

72. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa .......... lat. 
73. Kto jest w tej chwili Rzecznikiem Praw Obywatelskich?................................................................... 
74. Kto jest Ministrem Sprawiedliwości?.................................................................................................. 
75. Sejm składa się z ..................posłów. 
76. Senat składa się ze ........... senatorów. 
77. Zgodnie z Konstytucją RP osobą tymczasowo wykonującą obowiązki Prezydenta jest Marszałek 

Sejmu, a gdy ten nie może sprawować funkcji, wówczas władzę obejmuje:...................................... 
78. Kto był pierwszym prezydentem III RP wybranym w powszechnych wyborach?............................. 
79. Ustawa z 1998r. o systemie samorządu terytorialnego  powołuje do istnienia ............ szczeble 

organizacji terytorialnej kraju. 
80. Obecny podział administracyjny Polski obejmuje ................ województw. 
81. Prezesem Najwyższej Izby Kontroli jest:............................................................................................ 
82. Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej jest:....................................................................................... 
83. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej posiada praw weta wobec ustawy budżetowej? 
84. Podział władzy wg. Monteskiusza przedstawia się następująco:................................. 
85. Prawo do życia, do wolności, do ochrony prawnej to prawa........... generacji 
86. Prawo do bezpłatnego nauczania podstawowego oraz kształcenia średniego i wyższego to prawa 

.......... generacji. 
87. W którym roku Polska dołączyła do NATO:....................... 
88. Czy Polska należy do grupy G – 7? ........................ 
89. Czy w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje obowiązek wyborczy?............... 
90. W Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach do Senatu bierne prawo wyborcze ma obywatel, który 

ukończył co najmniej:....................................... 



91. Wykładnia legalna jest  dokonywana przez ......................................... 
92. Osoba fizyczna nabywa pełną zdolność do czynności prawnych z chwilą ukończenia...........roku 

życia. 
93. Czy w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje kara śmierci?............................. 
94. Środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji to:............................................................. 
95.  Kadencja senatorów Rzeczypospolitej Polskiej trwa .............. lat 
96. Wybory do Senatu są...........  przymiotnikowe. 
97. Kto pełni funkcję Marszałka Sejmu? ............................................. 
98. Kto pełni funkcję Marszałka Senatu?.................................................. 
99. Złożenie wspólnego podpisu pod aktem prawnym przez głowę państwa i wskazanego 

funkcjonariusza, od czego jest uzależnione nabranie przez niego mocy prawnej to:.......................... 
100. Kto jest Prezesem Rady Ministrów?.......................................   

 


