
1. Mandatu posła nie można łączyć m.in. z funkcją:

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw

Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i

Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu i Instytucie Pamięci

Narodowej

Członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii

Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej

Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika

Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców oraz członka Rady Ministrów

z funkcją członka RM

2. Która z instytucji oznacza wyłączenie możliwości prowadzenia postępowania

karnego przeciwko posłowi lub senatorowi bez zgody Sejmu lub Senatu RP:

prerogatywa

Prawo łaski prezydenta

przywilej nietykalności

immunitet formalny

3. Władza wykonawcza w ateńskiej demokracji należała do Rady Pięciuset

Prawda

Fałsz

4. Za naruszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa

w art. 107 ust. 1 Konstytucji RP, poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności

przed:

komisją regulaminową Sejmu

sądem powszechnym, po uprzednim uchyleniu mandatu przez Sejm

Trybunał stanu



Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu

5. Wskazana gra�ka przedstawia �agi państw należących do organizacji:

WTO

CEFTA

OBWE

NAFTA

6. Skrócenie kadencji Sejmu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może

nastąpić:

po przez głosowanie posłów

. tylko w wyjątkowych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu

po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, w przypadkach określonych

w Konstytucji RP

tylko w wyjątkowych przypadkach, po zasięgnięciu opinii Prezydiów Sejmu i Senatu

7. “Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” pomiędzy Polską a

Niemcami podpisany został:

dd/mm/yyyy

8. Państwo, w którym głowa państwa wybierana jest na 5 lat z możliwością

reelekcji przez Zgromadzenie Narodowe to:

Polska

Włochy



Niemcy

Francja

9. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu Prezes Rady Ministrów:

zwraca się do Senatu o poparcie wniosku o wotum zaufania

zwraca się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania

zwraca się do Sejmu o poparcie wniosku o wotum zaufania

składa dymisję Rady Ministrów

10. Poziom krystalizacji opinii w grupie wtórnej w procesie opiniotwórczym to:

mezopoziom

makropoziom

mikropoziom

minipoziom

11. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością:

bezwzględną, przy obecności co najmniej połowy liczby posłów

większością 33/5 ustawowej liczby posłów

ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i

wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby posłów

12. Tryb udzielania informacji o działalności organów władzy publicznej w

odniesieniu do Sejmu i Senatu określają:

Add description here!

uchwały

Ich regulaminu

Stosownego rozporządzenia

Ustawy



13. Klasyczną koncepcję typów kultury politycznej stworzyli:

G. Almond, J.J. Wiatr

żadna z powyższych

J.J. Wiatr, G.B. Powell

G. Almond, S. Verba

14. Zmiany w aktualnie obowiązującej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

muszą być przegłosowane:

przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w oraz przez senat bezwzględną

większością głosów

przez Sejm większością co najmniej 4/5 głosów oraz przez Senat bezwzględną

większością głosów

przez Sejm bezwzględną większością głosów oraz przez Senat bezwzględną większością

głosów

przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów oraz przez Senat większością co

najmniej 1/3 głosów

15. Przejmowanie przez mniejszości narodowe kultury dominującej grupy

narodowościowej, to:

natywizm

żadne z powyższych

tożsamość narodowa

asymilacja

16. W W ilu stanach władzę gubernatorską sprawują republikanie

28

25

27

26



17. Koalicja 276 miała się składać z

KP Prawo i Sprawiedliwość KP Konfederacja

KKP Lewicy KP Prawo i Sprawiedliwość

KKP Lewicy KKP Koalicji Obywatelskiej KKP Koalicja Polska KP Polska 2050

KKP Koalicja Obywatelska KP Polska 2050

18. Wyborca może zarzucić popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom

składając

kasację

skargę wyborczą

protest wyborczy

Reklamację wyborczą

19. Pracę “O duchu praw” napisał:

John Locke

żaden z wymienionych

Arend Lijphart

A. Charles Louis Secondat, baron de la Brede et de Montesquieu

20. Unia Europejska w 2011 roku liczyła 25 państw

Prawda

Fałsz

21. Jednym z najważniejszych przedstawicieli liberalizmu jest:

Fryderyk Engels

Ronald Reagan

Pius XI

Adam Smith

22. Umowy międzynarodowe RP raty�kuje:



Minister Spraw Zagranicznych

Sejm RP

Prezydent RP

Prezes Rady Ministrów

23. Politykę wewnętrzną Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Ministrów

Rada Ministrów

Parlament

24. Reforma struktury terytorialnej państwa przygotowana przez rząd Jerzego

Buzka weszła w życie:

w 1988

w 1989 r.

w 1999 r.

w 1998 r.

25. Sytuacja, w której dana osoba nie ma możliwości w pełni uczestniczyć w życiu

społecznym to

nierówności społeczne

dyferencjacja społeczna

zróżnicowanie społeczne

wykluczenie społeczne

26. Proszę podać nazwę organizacji obejmującej podane państwa (zaznaczone

kolorem zielonym i pomarańczowym):



OBWE/ OSCE

UNICEF

NATO

MFW

27. Instrukcje wyborców:

nie wiążą posłów

nie wiążą senatorów

wiążą posłów

wiążą posłów w zakresie ograniczonym obowiązującym prawem

28. Według Samuela Huntingtona tzw. druga fala przypływowa demokracji na

świecie przypada na:

początek XX w.

lata 1958-1965

początek XIX w.

lata 1943-1962

29. Oceń prawdziwość zdania

"Partie patronażu to ugrupowania polityczne nastawione głównie lub

wyłącznie na zdobycie władzy politycznej dla określonego przywódcy lub



pewnej ekipy."

Gulczyński, A. Małkiewicz “Wiedza o partiach i systemach partyjnych”

Prawda

Fałsz

30. Raty�kacja umowy międzynarodowej przez Rzeczpospolitą Polską i jej

wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie:

jeśli umowa dotyczy kwestii wymienionych enumeratywnie w Konstytucji RP

zawsze

jeśli umowa dotyczy pokoju, sojuszy, układów politycznych lub wojskowych.

nie wymaga

31. Do podstawowych cech partii politycznej nie należy:

reprezentowanie i ochrona praw pracowniczych konkretnej grupy zawodowej

dążenie do zdobycia władzy w państwie

transparentnść

dobrowolność przynależności i jawność funkcjonowania

32. Ile jest faz kon�iktu?

5

4

6

3

33. Teoria głosząca, że informacje medialne najpierw tra�ają do bardziej

aktywnych odbiorców, tzw. przywódców opinii, i odpowiednio zinterpretowane

przekazywane są pozostałym członkom audytorium to teoria:

dwustopniowego przepływu informacji



wszechmocy mediów

trójpodziału władzy

efektów minimalnych

34. Współtwórcą doktryny liberalizmu był:

C. D de Saint- Simon

G. Gentile

A. Schopenhauer

E. Burke

35. Ile jest języków urzędowych w Szwajcarii?

5

3

1

4

36. Twórcą konserwatyzmu był:

E. Burke

J. Locke

F. Lasalle

B. Constant

37. Ilu posłów w polskim parlamencie posiada koło polskie sprawy

4

5

3

2

38. Ile trwa kadencja poselska

3 lata



5 lat

4 lata

2 lata

39. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli nie zostanie mu doręczone

postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi

zarzutami. Doręczenie powinno nastąpić w ciągu:

24 godzin od chwili zatrzymania

48 godzin od przekazania do dyspozycji sądu

24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu

po zakończeniu postępowania

40. Na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybrany zostaje kandydat, który

otrzymał:

3/4 głosów

więcej niż połowę ważnie oddanych głosów

więcej niż połowę głosów

większość głosów

41. Które z wymienionych państw należą do strefy euro:

Dania, Chorwacja, Estonia

Irlandia, Słowenia, Łotwa

Belgia, Rumunia, Finlandia

Niemcy, Bułgaria, Francja

42. Poniżej fragmenty przepisów prawnych z aktu prawnego aktualnie

obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki,

jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem

polskim, jeżeli: 



(1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa

polskiego, 

(2) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli

dotyczące wywarcia takich skutków i 

(3) zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na

wniosek przekazany urzędowi stanu cywilnego w terminie pięciu dni od

zawarcia małżeństwa […].

3. Orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych

sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie kanonicznym,

należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej.

4. Orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych

w prawie polskim należy do wyłącznej kompetencji sądów

państwowych.

Akt prawny, w którym zamieszczono przytoczone przepisy prawne, to:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. […].

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie

dnia 28 lipca 1993 r

43. Odpowiedzialność posłów i senatorów ogranicza się do:

odpowiedzialności za naruszenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

związanej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego

odpowiedzialności karnej

odpowiedzialności za przestępstwa popełnione w związku z sprawowaniem mandatu.



deliktów konstytucyjnych

44. Więcej głosów „za” od głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” razem

wziętych, to większość głosów:

Bezwzględna

Demokratyczna

Zwykła

Kwali�kowana

45. Parlament dwuizbowy funkcjonuje w:

Włoszech

Finlandii

Portugalii

Szwecji

46. Ustawę o zmianie Konstytucji RP Senat RP uchwala:

Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby

senatorów.

Większością ⅔ w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Zgromadzenie narodowe większością 3/5

Większością ⅗ w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

47. Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu zwołuje:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Marszałek Sejmu

Marszałek Senior

Marszałek Sejmu przedniej kadencji

48. Związek małżeński polegający na posiadaniu przez mężczyznę kilku żon

jednocześnie to



monogamia

bigamia

poliginia

poliandria

49. Marszałek Sejmu zastępujący Prezydenta RP

skraca kadencję Sejmu jeśli w II procedurze nie zostanie wybrany rząd

nie może w żadnym wypadku skrócić kadencji Sejmu

może skrócić kadencję Sejmu jeśli w konstytucyjnym terminie nie zostanie podpisana

ustawa budżetowa

Może rozpisać wybory

50. System zależności, dystansów i hierarchii występujących w społeczeństwie

zarówno w formie spontanicznej, niezinstytucjonalizowanej jak i organizacyjnej

to:

struktura społeczna

klasy społeczne

warstwy społeczne

zbiorowości

51. Rodzaje konstytucji. Ze względu na formę wyróżniamy konstytucje:

pisane i niepełne

sztywne i elastyczne

oktrojowane i nadawane

pełne i niepełne

52. Zgodnie z art. 203 Konstytucji Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolować

Narodowy Bank Polski ze względu na:

legalność, gospodarność

legalność, gospodarczość, rzetelność



legalność, rzetelność, gospodarczość, celowość

legalność, wiarygodność

53. Do opisu dobierz odpowiedni typ koalicji

“[...] Posiadają one efektywną większość głosów, tj. wystarczającą do

powołania rządu mniejszościowego, pod warunkiem tolerancji ze strony

innych partii.”

M. Gulczyński, A. Małkiewicz”   “Wiedza o partiach i systemach partyjnych 

Przykład: 1992 rok, rząd Jana Olszewskiego

koalicje mniejszościowe

koalicje federacyjne

koalicje ukryte

54. 

Ta forma dochodów jest przekazywana przez państwo ze środków

budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności:

jednostkom niepaństwowym, instytucjom społecznym, osobom

�zycznym, jak również gminom. Te ostatnie uzyskują ją automatycznie,

a dochody te przeznacza się na realizację zadań publicznych. W

przypadku gmin ta forma dochodów składa się z kilku części, m.in.

oświatowej. 

  

Chodzi o:

dotację celową,

darowiznę,

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

subwencję,



55. “Pakt Stabilizacyjny” dotyczył współpracy sejmowej Prawa i Sprawiedliwości,

Ligi Polskich Rodzin oraz Samoobrony RP.

Prawda

Fałsz

56. Do europejskich monarchii nie królewskich należy:

Kuwejt

Monako

Hiszpania

Maroko

57. Inicjatywa obywateli w sprawie referendum poparta 500 000 liczbą podpisów

oznacza konieczność przyjęcia propozycji obywateli

prawo wchodzi w życie

rozpoczyna przygotowania referendum

projekt tra�a pod obrady odpowiedniej komisji

58. Termin Aklamacja określa sytuacje w której:

Zgromadzenie przyjeło uchwałe/ustawę jednogłośnie

Zgromadzenie przyjeło uchwałe/ustawę zdecydowaną większością

Zgromadzenie odrzuciło z procedowania całą ustawę lub uchwałe.

Zgromadzenie przyjeło uchwałe/ustawę przewagą 1 głosu

59. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed

Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek:

Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem

Stanu Sejm podejmuje na wniosek:

Prezydenta RP

Prezydenta RP lub co najmniej 115 posłów, większością ⅗

Zgromadzenie Narodowe większością 2/3



 Edit

60. Ustawę uchwaloną przez Sejm przekazuje Senatowi:

Marszałek Sejmu

Konwent Seniorów

Kancelaria Sejmu

Prezydium Sejmu
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