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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

IV LO PR - Podstawy porządku publicznego

1 Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie. 
O jednym z rodzajów norm prawnych
Wymienione normy nie są obecnie wyjątkiem od zasady i nie są osobliwością systemu prawa. Coraz bardziej
skomplikowana sfera rzeczywistości społecznej i dynamika zmian wymusza na prawodawcach odwołanie się
do coraz bardziej wyrafinowanych sposobów regulacji prawnych. […] Tak więc w prawie konstytucyjnym
zabezpieczenie wszystkich norm zawartych w Konstytucji sankcją prawną może być niemożliwe, dotyczy to
chociażby tzw. norm programowych. […] W prawie rodzinnym i opiekuńczym stanowienie sankcji prawnych
może być niecelowe. W tym przypadku prawodawca wkracza w bardzo delikatną sferę stosunków
społecznych, tj. stosunki między małżonkami, stosunki między rodzicami a dziećmi.
Źródło: J. Niesiołowski, „Leges imperfectae” w prawie, Gdańskie Studia Prawnicze, Tom XXXVIII, 2017
[38niesiolowski.pdf (ug.edu.pl)], s. 599–600.
 
Wskaż właściwe dokończenie zdania. Uzasadnij swój wybór.
Przytoczony tekst dotyczy norm prawnych
A.  doskonałych.
B.  niedoskonałych.
C.  mniej niż doskonałych.
D.  więcej niż doskonałych.

( ... / 1 p.)

2 Wskaż cechy prawa stanowionego. ( ... / 1 p.)

3 Przyporządkuj do każdej z podanych grup państw (1–3) odpowiadający im system prawa (A–D).

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

4 Wskaż trzy źródła prawa wtórnego Unii Europejskiej.
A. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
B. Rozporządzenie Komisji Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej.
C. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.
D. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
E. Dyrektywa Komisji Unii Europejskiej.

( ... / 1 p.)

A. Podstawową formą tworzenia prawa jest decyzja
sądu; organy stosujące prawo są związane
wcześniejszymi rozstrzygnięciami w podobnych
sprawach; charakter norm prawnych jest silnie
uwarunkowany kulturowo.

C. Źródłem prawa nie są organy władzy państwowej;
organy stosujące prawo są związane wcześniejszymi
rozstrzygnięciami w podobnych sprawach;
fundamentem systemu prawa jest idea pozytywizmu
prawniczego.

B. Organy władzy sądowniczej nie mają mocy
stanowienia prawa; stanowienie prawa odbywa się na
podstawie określonych norm prawnych;
fundamentem systemu prawa jest idea pozytywizmu
prawniczego.

D. Organy władzy sądowniczej nie mają mocy
stanowienia prawa; organy stosujące prawo są
związane wcześniejszymi rozstrzygnięciami w
podobnych sprawach; stanowienie prawa odbywa się
na podstawie określonych norm prawnych.

1. Niemcy, Francja A. system prawa precedensowego
2. Kanada, Australia B. system prawa zwyczajowego
3. Arabia Saudyjska, Iran C. system prawa stanowionego

D. system prawa religijnego
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5 Oceń, czy zdania dotyczące podanego źródła prawa są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
 
Źródło prawa: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

( ... / 1 p.)

6 Wskaż cechy dotyczące podanego źródła prawa.
Źródło prawa: Zalecenie Komisji Europejskiej

( ... / 1 p.)

7 Oceń, czy zdania dotyczące podanego źródła prawa są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
Źródło prawa: Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Machowinku
Machowinko – wieś w gminie Ustka, powiecie słupskim, województwie pomorskim
 

( ... / 1 p.)

8 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Reguła kolizyjna oznacza, że
A. norma późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla normy wcześniejszej o charakterze szczególnym.
B. norma hierarchicznie wyższa uchyla normę hierarchicznie niższą.
C. norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą.
D. norma szczególna uchyla normę generalną.

( ... / 1 p.)

1. Wprowadzanie przytoczonego źródła prawa do polskiego porządku
prawnego odbyło się w ramach procedury legislacyjnej. P F

2. Przytoczone źródło prawa jest skierowane do adresata
generalnego, czyli do osoby nieokreślonej imiennie. P F

3. Normy wynikające z przytoczonego źródła prawa są elementem
prawa cywilnego. P F

4. Przytoczone źródło prawa zawiera regulacje dotyczące prawa
procesowego (formalnego). P F

A. Obejmuje wszystkie państwa UE; jest stosowane
bezpośrednio; ma moc wiążącą w całości.

C. Może obowiązywać wyłącznie wybrane państwa
UE; jest stosowane bezpośrednio; nie ma mocy
wiążącej.

B. Może obowiązywać wyłącznie wybrane państwa
UE; nie jest stosowane bezpośrednio; nie ma mocy
wiążącej.

D. Obejmuje wszystkie państwa UE; nie jest
stosowane bezpośrednio; ma moc wiążącą w całości.

1. Przytoczona uchwała jest źródłem prawa powszechnie
obowiązującego na obszarze powiatu słupskiego. P F

2. Przytoczone źródło prawa zostało wydane przez jeden z organów
terenowej administracji rządowej w Polsce. P F

3. Przytoczone źródło prawa jest aktem hierarchicznie wyższym w
stosunku do zarządzeń wójta gminy Ustka. P F

4.
Warunkiem koniecznym wejścia w życie przytoczonego źródła
prawa jest jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

P F
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9 Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenie.
Przepisy prawne pochodzące z Kodeksu karnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17
lat.
2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do
którego był obowiązany.
3. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go
popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
4. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę
obowiązującą w czasie jego popełnienia.
Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, 1517, z 2021 r. poz. 1023.
 
Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Przepis prawny, w którym zawarta jest zasada prawo nie działa wstecz, oznaczono numerem

( ... / 1 p.)

10 Zaznacz jedno uzupełnienie w każdym nawiasie, tak aby powstały zdania prawdziwe.
1. Wystąpienie Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z
Konstytucją RP ma charakter (fakultatywny / obligatoryjny).
2. Dla Prezydenta RP decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy z konstytucją (ma
moc wiążącą / nie ma mocy wiążącej).
3. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją RP jest chronologicznie
wcześniejsza niż (promulgacja ustawy / podjęcie uchwały przez Senat).
4. Czas, w którym Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawie zgodności ustawy z konstytucją, (nie może
przekroczyć 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale / nie został określony).

( ... / 1 p.)

11 Oceń, czy podane zdania dotyczące umów międzynarodowych są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie
jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

12 Oceń, czy podane zdania dotyczące procesu legislacyjnego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1.
Prezes Rady Ministrów jako reprezentant państwa w stosunkach
zewnętrznych ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o
czym zawiadamia Sejm i Senat.

P F

2.

Konstytucja RP umożliwia wyrażenie zgody na ratyfikację umowy
międzynarodowej w referendum ogólnokrajowym, jeżeli umowa
dotyczy pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów
wojskowych.

P F

3.

Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą
wyrażoną w ustawie, aby stać się częścią krajowego porządku
prawnego, muszą zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.

P F

4.
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą
wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy
tej nie da się pogodzić z umową.

P F

1. Grupa co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania
do Sejmu może skorzystać z prawa inicjatywy ustawodawczej. P F

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy przeprowadza się na
posiedzeniu Sejmu lub właściwej komisji. P F

3. Odrzucenie przez Sejm projektu ustawy w całości może nastąpić
dopiero po trzecim czytaniu. P F

4. Wnioskodawcy mają prawo wnoszenia poprawek do projektu
ustawy podczas gdy jest on rozpatrywany przez Sejm. P F
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13 Wskaż materialny aspekt funkcjonowania państwa prawnego.
A. Oparcie ustroju państwa na podziale i równowadze władzy.
B. Funkcjonowanie systemu kontroli działalności administracji publicznej.
C. Tworzenie procedur umożliwiających obywatelom dochodzenie należnych im praw.
D. Stanowienie prawa zgodne ze społecznie akceptowanymi wartościami nadrzędnymi.

( ... / 1 p.)

14 Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenie.
Przepis prawny z obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
 
Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Przytoczony przepis odnosi się do zasady

( ... / 1 p.)

15 Oceń, czy podane zdania dotyczące adwokata i notariusza są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

16 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Do udzielania informacji publicznej nie jest zobowiązana każda

( ... / 1 p.)

17 Oceń, czy podane zdania dotyczące udzielania informacji publicznej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli
zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

( ... / 1 p.)

A. niezależności sądów. B. konstytucjonalizmu. C. prymatu ustawy. D. legalizmu.

1. Występowanie w roli pełnomocnika pozwanego w procesie
cywilnym jest wyłącznym uprawnieniem adwokatów. P F

2. Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, nie mogą być zatrudniani na
podstawie umowy o pracę. P F

3. Występowanie w todze przed sądem jest przywilejem zarówno
adwokatów, jak i radców prawnych. P F

4. Radcowie prawni, podobnie jak adwokaci, są zorganizowani na
zasadach samorządu zawodowego. P F

A. organizacja pracodawców. C. rada adwokacka.
B. partia polityczna. D. spółka akcyjna.

1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna dotycząca działań
zarówno władzy ustawodawczej, jak i władzy wykonawczej. P F

2.
Osoba korzystająca z dostępu do informacji publicznej nie może
kopiować i udostępniać tych danych publicznie, np. na stronie
internetowej.

P F

3.
Prawo do informacji publicznej umożliwia dostęp do posiedzeń
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
powszechnych wyborów.

P F

4. Prawo do informacji publicznej obejmuje dostęp do materiałów na
temat życia osobistego osób pełniących funkcje publiczne. P F


