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

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

III LO PR - Prawo administracyjne

1 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

2 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Jeśli pracodawca poważnie naruszył swoje podstawowe obowiązki, pracownik może rozwiązać umowę

( ... / 1 p.)

3 Wskaż te cechy stosunku pracy, które zostały określone w cytowanym artykule Kodeksu pracy.
 
Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2021 r. poz. 1162.

( ... / 1 p.)

4 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

5 Wskaż właściwe dokończenie zdania.
Rzecznik Praw Obywatelskich jest w postępowaniu administracyjnym

( ... / 1 p.)

1. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje zarówno matce, jak i
ojcu dziecka.

P F

2. Prawo ojca do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego
określają przepisy dotyczące tzw. urlopu ojcowskiego.

P F

3. Po upływie urlopu macierzyńskiego zarówno matka, jak i ojciec
dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego.

P F

A. bez obowiązku wypowiedzenia. C. za wypowiedzeniem.
B. za porozumieniem stron. D. poprzez jej wygaśnięcie.

A. dobrowolność zawarcia wzajemnych zobowiązań E. określony czas pracy
B. odpłatność F. ryzyko podmiotu zatrudniającego
C. osobiste świadczenie pracy G. skuteczność działania
D. podporządkowanie pracownika H. określone miejsce pracy

1.
Prawo administracyjne jako prawo publiczne reguluje status,
strukturę i kompetencje administracji publicznej oraz kontroluje
sposób podejmowania przez nią decyzji.

P F

2.
Prawo administracyjne dotyczy administracji sprawowanej przez
państwo lub podmioty upoważnione do działania w jego imieniu
oraz niektóre przedsiębiorstwa lub stowarzyszenia.

P F

3.
Prawo administracyjne stoi na straży celowego administrowania w
dobrze pojętym interesie publicznym oraz zasadniczo odnosi się do
funkcjonowania władzy ustawodawczej.

P F

A. organem administracji publicznej. C. podmiotem na prawach strony.
B. stroną postępowania. D. innym uczestnikiem postępowania.
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6 Oceń, czy podane zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest
fałszywe.

( ... / 1 p.)

1.
Prezes NSA jest powoływany przez Prezydenta RP na 6-letnią
kadencję spośród kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie
Ogólne Sędziów WSA i NSA.

P F

2.
W skład NSA, oprócz wydziałów, funkcjonują także Izby:
Finansowa, Gospodarcza i Ogólnoadministracyjna, na czele
których stoją wiceprezesi NSA.

P F

3.
Zarówno kolegium WSA, jak i Kolegium NSA składa się z członków
wybieranych na 3-letnią kadencję, a przewodniczą im odpowiednio
prezesi danego sądu.

P F


