
USTRÓJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

Imię i nazwisko:          Klasa: 

 

1. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania. /0-1p/ 

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (fragment) 

Art. 1.1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania  
i wypłacania tego świadczenia. […] 

Art. 4.1. Celem świadczenia wychowawczego jest pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, 

w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. 

 

Przytoczone zapisy są przykładem realizowania przez państwo funkcji: 

 

A. socjalnej B. porządkowej  C. gospodarczej  D. administracyjnej  

 

2. Zapoznaj się ze schematem i zaznacz właściwe dokończenia podanych zdań. /0-2p/ 

 

 

a) W pracach nad wskazaną ustawą 

inicjatywa ustawodawcza należała 

do: 

 

A. prezydenta 

B. Rady Ministrów 

C. grupy posłów 

D. senatu  

 

b) Etapem procesu ustawodawczego 

oznaczonym na schemacie znakiem ? 

jest: 

 

A. skierowanie ustawy do Trybunału 

Konstytucyjnego 

B. przeprowadzenie referendum 

zatwierdzającego ustawę 

C. przekazanie ustawy sejmowi do 

ponownego rozpatrzenia 

D. ogłoszenie ustawy w Dzienniku 

Ustaw  

 

3. Uporządkuj podane akty prawne zgodnie z hierarchią ich ważności. Odpowiadające im litery wpisz we 

właściwe kratki. Najwyżej umieść najważniejszy dokument. /0-2p/ 

 

 

A. Ustawa uchwalona przez sejm 

 

B. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  

 

C. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

 

 

4. Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. /0-2p/ 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (fragment) 

Art. 125 

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.  

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu wyrażoną 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.  



3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik 

referendum jest wiążący.  

4. Ważność referendum ogólnokrajowego […] stwierdza Sąd Najwyższy. 

 

a) Podaj nawę organu władzy wykonawczej, który może zarządzić referendum ogólnokrajowe w Polsce. 

 

Organ władzy wykonawczej: 

 

b) Określ, ilu – co najmniej – posłów musi wziąć udział w głosowaniu, aby mogła zostać podjęta decyzja  

o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego. 

 

Liczba posłów:  

 

5. Podaj imię i nazwisko osoby, która pełniła w Polsce urząd prezydenta w okresie wyróżnionym na osi 

czasu. /0-1p/ 

 

 
 

Imię i nazwisko: 

 

6. Zaznacz właściwe dokończenie zdania. /0-1p/ 

 

Adam K. został skazany w procesie karnym, który odbył się w sądzie okręgowym. Nie zgodził się z tą decyzją 

i odwołał się od wyroku. Odwołanie wniesione przez Adama K rozpatrzy:  

 

A. Sąd Rejonowy B. Sąd Apelacyjny C. Sąd Najwyższy D. Trybunał Konstytucyjny  

 

7. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe dokończenie zdania. /0-1p/ 

 

Korzyści wynikające z przynależności do organizacji: 

 Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy. 

 Większa możliwość wynegocjowania lepszych warunków pracy bądź podwyżki. 

 Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania. 

 Możliwość pomocy innym pracownikom. 

 Możliwość skorzystania z porad ekspertów […], a także prawników.  

 

W tekście wymieniono korzyści wynikające z przynależności do: 

 

A. fundacji B. stowarzyszenia C. związku zawodowego  D. partii politycznej 

 

8. Zapoznaj się z podanymi stwierdzeniami i wykonaj polecenie. /0-2p/ 

 

A. Współczesnym światem rządzi reklama. 

B. Reklamy przybierają różnorodne formy, np. plakatu, filmu, piosenki. 

C. Reklamy są prezentowane w radiu, telewizji, prasie i na bilbordach.  

D. Najskuteczniejsze są reklamy zamieszczane w Internecie.  

E. Każdy, kto chce osiągnąć sukces ekonomiczny, musi skorzystać z usług agencji reklamowych.  

 

Wskaż dwa zdania, w których zawarte są opinie. Zapisz przyporządkowane im litery.  

 

Litery:  

 

 

 


