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KONKURS WIEDZY O KONSTYTUCJI RP 
 

ETAP I 
BANK PYTAŃ 

 
1. Kadencja Prezydenta RP trwa: 
a) 4 lata 
b) 6 lat 
c) 5 lat 
 
2. Kandydata na Prezydenta RP zgłasza: 
a) partia polityczna lub komitet obywatelski 
b) co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu 
c) 100 000 obywateli, którzy kończą w dniu wyborów 35 lat 
 
3. Ważność wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów stwierdza: 
a) Sąd Najwyższy 
b) Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny 
c) Państwowa Komisja Wyborcza 
 
4. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać: 
a) partie polityczne 
b) partie polityczne oraz wyborcy 
c) komitety wyborcze oraz kluby parlamentarne 
 



5. Trwałą niezdolność Prezydenta RP do sprawowania urzędu stwierdza: 
a) Zgromadzenie Narodowe większością głosów 
b) Zgromadzenie Narodowe i Trybunał Konstytucyjny 
c) Zgromadzenie Narodowe większością 2/3 głosów 
 
6. Prezydent RP obejmuje urząd po: 
a) przyjęciu insygniów władzy wręczanych przez Marszałka Sejmu 
b) stwierdzeniu ważności wyborów przez Sąd Najwyższy 
c) złożeniu przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego 
 
7. Prawo skrócenia kadencji Sejmu: 
a) nie przysługuje Prezydentowi RP 
b) przysługuje Prezydentowi RP w dwóch określonych w Konstytucji przypadkach 
c) przysługuje Prezydentowi RP na wniosek Rady Ministrów 
 
8. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta, złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału 
Stanu, śmierci lub dymisji obowiązki Prezydenta RP przejmuje: 
a) Marszałek Sejmu 
b) Marszałek Sejmu. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może przejąć obowiązków, Marszałek Senatu  
c) Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu 
 
9. Prezydent RP: 
a) może zarządzić referendum tylko za zgodą Sejmu wyrażoną bezwzględna większością głosów 
b) może zarządzić referendum jeżeli decyzji tej nie podjął Sejm większością głosów 
c) nie może zarządzić referendum bez zgody Senatu wyrażonej bezwzględną większością głosów 
 
10. Ratyfikacja umowy międzynarodowej, w której Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji 
międzynarodowej kompetencje organów władzy państwowej: 
a) nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie 
b) wymaga zgody Sejmu większością 2/3 głosów i zgody Senatu większością 2/3 głosów lub zgody 
wyrażonej w drodze referendum 
c) wymaga zgody wyrażonej przez Sejm i Trybunał Konstytucyjny 
 
11. Akty prawne wydawane przez Prezydenta RP to: 
a) uchwały, rozporządzenia, postanowienia, zarządzenia 
b) rozporządzenia, dekrety, zarządzenia, uchwały 
c) rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy, postanowienia, zarządzenia 
 
12. Prezydent RP: 
a) nadaje obywatelstwo i dysponuje prawem pozbawienia obywatelstwa 
b) nadaje obywatelstwo i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa 
c) nadaje obywatelstwo 
 
13. Rada Gabinetowa to: 
a) wspólne posiedzenie Rady Ministrów, Prezydenta RP i Marszałka Sejmu 
b) posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP zwołane przez Prezydenta RP 
c) posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP zwołane przez Prezydenta RP 
lub Marszałka Sejmu 
 
14. Na czas wojny Prezydent RP mianuje: 
a) Szefa Sztabu Generalnego 
b) Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych 
c) Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
 
15. Prerogatywa to: 
a) akt prawny wydany przez Prezydenta RP wymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa RM 
b) akt prawny wydany przez Prezydenta nie wymagający dla swojej ważności podpisu Prezesa RM 



c) akt prawny wydany przez Prezydenta wymagający dla swojej ważności podpisu Marszałka Sejmu 
 
16. Za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnione przestępstwo Prezydent RP: 
a) zostaje postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przez Zgromadzenie Narodowe 
większością 2/3 głosów 
b) zostaje postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Zgromadzenie 
Narodowe większością 2/3 głosów 
c) zostaje postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu przez Zgromadzenie Narodowe 
 
17. Projekt zmiany Konstytucji RP mogą przedłożyć:  
a) posłowie, senatorowie, Prezydent RP lub Rada Ministrów 
b) Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów 
c) 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP 
 
18. Stan wojenny lub stan wyjątkowy wprowadza w drodze rozporządzenia: 
a) Prezydent RP 
b) Sejm RP lub Prezydent RP 
c) Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów 
 
19. Prezydent RP powołuje: 
a) sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
b) Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego 
c) członków Trybunału Stanu 
 
20. Prezydent dysponuje prawem powołania części składu: 
a) członków Rady Polityki Pieniężnej, KRRiT 
b) członków Rady Polityki Pieniężnej, KRRiT, Trybunału Stanu 
c) członków Trybunału Stanu i KRRiT  
 
21. Wybory o Sejmu zarządza: 
a) Marszałek Sejmu 
b) Prezydent RP 
c) Marszałek Senatu 
 
22. Wybory do Sejmu RP odbywają się na zasadach ordynacji 
a) mieszanej 
b) większościowej 
c) proporcjonalnej 
 
23. Kadencja Sejmu może ulec skróceniu wskutek: 
a) samorozwiązania większością 2/3 lub na wniosek Prezydenta RP 
b) samorozwiązania bezwzględną większością głosów lub wskutek decyzji Prezydenta RP w trzech 
przypadkach 
c) samorozwiązania większością 2/3 lub wskutek decyzji Prezydenta RP podjętej w dwóch 
przypadkach 
 
24. Bierne prawo wyborcze do Sejmu i Senatu posiada obywatel Polski, który najpóźniej w dniu 
wyborów kończy odpowiednio: 
a) 18 i 21 lat 
b) 21 i 30 lat 
c) 30 i 35 lat 
 
25. Kandydatów na posłów mogą zgłaszać: 
a) partie polityczne i wyborcy 
b) partie polityczne i jednostki samorządu terytorialnego 
c) partie polityczne i stowarzyszenia 
 



26. Mandat posła można łączyć z funkcją 
a) Prezesa NBP 
b) Prezesa NIK 
c) Prezesa Rady Ministrów 
 
27. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją: 
a) Ministra Spraw Zagranicznych 
b) Rzecznika Praw Obywatelskich 
c) Sekretarza stanu 
 
28. Wspólne posiedzenie Marszałka Sejmu, wicemarszałków i przewodniczących klubów poselskich 
to: 
a) Prezydium Sejmu 
b) Konwent Seniorów 
c) Komisja sejmowa 
 
29. Poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działalność wchodzącą w zakres 
sprawowania mandatu w czasie trwania mandatu i po jego wygaśnięciu ponieważ chroni go:  
a) immunitet formalny 
b) immunitet materialny 
c) mandat wolny 
 
30. Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, zwoływane w czterech określonych w Konstytucji 
przypadkach to: 
a) Zgromadzenie Ogólne 
b) Konwent 
c) Zgromadzenie Narodowe 
 
31. O stanie wojny decyduje: 
a) Sejm lub Prezydent PR jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie 
b) Prezydent RP lub Sejm 
c) Zgromadzenie Narodowe 
 
32. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje: 
a) tylko posłom i senatorom 
b) posłom, Senatowi, Prezydentowi RP, Radzie Ministrów i grupie 100 000 obywateli mających 
prawo wybierania do Sejmu 
c) Sejmowi, Senatowi, Prezydentowi RP, Prezesowi RM i grupie 100 000 mieszkańców Polski 
 
33. W trzecim czytaniu Sejm uchwala ustawę: 
a) bezwzględną większością glosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
b) kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
c) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
 
34. Senat na rozpatrzenie ustawy w zwykłym trybie ma: 
a. 30 dni 
b. 21 dni 
c. 14 dni 
 
 
35. Sejm odrzuca poprawki Senatu:  
a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
b) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
c) kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
 
36. Prezydent w ciągu 21 dni od dnia przedłożenia mu ustawy: 



a) podpisuje ustawę lub kieruje ją do Trybunału Stanu lub zwraca ją do Sejmu w celu ponownego 
rozpatrzenia 
b) podpisuje ustawę i zarządza jej publikację lub wetuje ustawę 
c) podpisuje ustawę i zarządza jej publikację lub kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego lub zwraca 
ją do Sejmu w celu ponownego rozpatrzenia 
 
37. Wymagana większość konieczna do odrzucenia prezydenckiego weta to: 
a) bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
b) większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
c) większość 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
 
38. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza: 
a) skrócenie kadencji Senatu i zarządzenie wyborów przez Prezydenta RP 
b) organizację wyborów w ciągu 35 dni 
c) skrócenie kadencji Senatu i Trybunału Konstytucyjnego 
 
39. Referendum ogólnokrajowe może zarządzić: 
a) Sejm, Senat lub Prezydent RP 
b) Sejm, Prezydent RP, Zgromadzenie Narodowe 
c) Sejm lub Prezydent RP za zgodą Senatu 
 
40. Prezesa Rady Ministrów desygnuje: 
a) Marszałek Sejmu 
b) Prezydent RP 
c) Marszałek senior 
 
41. W tzw. III kroku (art. 155) Sejm RP udziela Radzie Ministrów wotum zaufania: 
a) zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
b) bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
c) kwalifikowaną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
 
42. Zgodnie z Konstytucją RP politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi: 
a) Rada Ministrów 
b) Prezydent RP 
c) Marszałek Sejmu 
 
43. Prezes Rady Ministrów: 
a) zawiera umowy międzynarodowe 
b) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym 
c) przygotowuje projekt ustawy budżetowej 
 
44. Wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej posiada: 
a) Rada Ministrów 
b) Sejm 
c) Prezydent RP 
 
45. Zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje: 
a) Prezes RM 
b) Prezydent RP na wniosek Sejmu 
c) Prezydent RP na wniosek Prezesa RM 
 
46. Sejm może wyrazić Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów: 
a) na wniosek Prezydenta RP 
b) na wniosek Zgromadzenia Narodowego 
c) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa 
Rady Ministrów 
 



47. W ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego Rada Ministrów przedkłada Sejmowi 
sprawozdanie z wykonania budżetu w celu: 
a) uzyskania absolutorium 
b) dokonania nowelizacji ustawy budżetowej 
c) rozpoczęcia prac nad nową ustawą budżetową 
 
48. Prezesa NIK powołuje: 
a) Sejm 
b) Sejm za zgodą Senatu na 6 lat 
c) Prezydent RP na 6 lat 
 
49. Do zadań NIK należy: 
a) kontrola podmiotów publicznych i prywatnych 
b) kontrola organów samorządu terytorialnego oraz sądów powszechnych 
c) analiza wykonania budżetu państwa, opinia w przedmiocie absolutorium dla RM oraz kontrola 
organów samorządowych 
 
50. Kontrola prowadzona przez NIK:  
a) dotyczy legalności działań podejmowanych przez administrację publiczną 
b) kończy się wnioskami pokontrolnymi i wnioskiem do prokuratury o wszczęcie śledztwa 
c) dotyczy legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działań podejmowanych przez organy 
administracji rządowej 
 
51. NIK wszczyna kontrolę: 
a) na wniosek Sejmu, Prezydenta RP, Prezesa RM lub z własnej inicjatywy 
b) na wniosek wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast 
c) wyłącznie z własnej inicjatywy 
 
52. Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest: 
a) przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat 
b) przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6 lat 
c) przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat 
 
53. W skład Rady Gabinetowej wchodzi: 
a) Minister Finansów 
b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
c) Prezes Rady Ministrów 
d) Rzecznik Praw Obywatelskich 
 
54. Spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa rozstrzyga: 
a) Trybunał Stanu 
b) Trybunał Konstytucyjny 
c) Naczelny Sąd Administracyjny 
 
 
 
55. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje 
a) Prezydent RP 
b) Sejm na 9 lat 
c) Sejm i Senat 
 
56. Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego może wystąpić: 
a) Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, RPO, 
każdy obywatel 
b) tylko Prezydent RP, Marszałek Sejmu i Rzecznik Praw Obywatelskich 
c) każdy obywatel za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich 
 



57. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje: 
a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
b) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 
c) Prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK 
 
58. Trybunał Stanu składa się z: 
a) przewodniczącego, 2 zastępców i 16 członków 
b) 19 sędziów powoływanych przez Sejm na 4 lata 
c) osób posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego 
 
59. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest:  
a) Prokurator Generalny 
b) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
c) Minister Sprawiedliwości 
 
60. Członkowie Trybunału Stanu wybierani są na:  
a) czas kadencji Sejmu 
b) 4 lata 
c) 5 lat 
 
61. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialność 
konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: 
a) Prezydent RP, członkowie Rady Ministrów, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie KRRiT, 
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych 
b) Prezydent RP, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów 
c) wszystkie osoby piastujące wysokie funkcje w organach państwowych 
 
62. Wskaż zdania zgodne (Z) z zasadami Konstytucji RP z 1997 roku oraz zdania niezgodne (N) z 
ustawą zasadniczą: 
  
1) Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny. 
2) Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego ani się go zrzec. 
3) Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i 
karaniu. 
4) Obywatel bezprawnie pozbawiony wolności nie ma prawa do odszkodowania. 
5) Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 
6) Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę 
obowiązującą w chwili aresztowania. 
  
63. Wskaż zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F). 
Prawa obywatela RP: 
1) niczym nieograniczone prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń i manifestacji; 2) prawo 
do sprawiedliwego i jawnego sądu bez nieuzasadnionej zwłoki; 3) prawo udziału w referendum z 
chwilą ukończenia 21 roku życia; 4) prawo skargi do NIK; 5) prawo wychowania dzieci zgodnie z 
własnymi przekonaniami. 
  
  
64. Wskaż zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F). 
Prezes Rady Ministrów: 
1) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym; 2) jest desygnowany w tzw. pierwszym kroku 
przez Prezydenta RP; 3) kieruje pracami Rady; 4) składa dymisję na pierwszym posiedzeniu nowo 
wybranego Sejmu; 5) zwołuje posiedzenie Rady Gabinetowej. 
  
  
65. Wskaż zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F). 
Prezydent RP: 



1) jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych w czasie wojny; 2) podpisuje ustawy i zarządza ich publikację w 
Dzienniku Ustaw; 3) dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Marszałka Sejmu; 4) 
ogłasza referendum za zgodą Senatu; 5) nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się 
obywatelstwa; 6) wydaje dekrety w czasie stanu wojennego; 7) powołuje wszystkich członków Rady 
Polityki Pieniężnej. 
  
66. Dobierz określenia oznaczone liczbami 1-5 do relacji zachodzących między uczestnikami życia  
publicznego. Do każdego uczestnika życia publicznego dobierz tylko jedno określenie. 
 

1. Przewodniczy 
2. Ponosi odpowiedzialność 
3. Wybiera 
4. Desygnuje 
5. Udziela wotum zaufania 

a) Prezydent RP 
b) Sejm RP 
c) Wyborca 
d) Marszałek Sejmu RP 
e) Rada Ministrów 

 
67. Przyporządkuj organom władzy przysługujące im kompetencje. Jednej z kompetencji nie należy 
przyporządkowywać. 
 

A. Rada Ministrów 1. Nadaje obywatelstwo polskie. 
 

B. Krajowa Rada Sądownictwa 2. Wyraża wotum zaufania wobec Rady 
Ministrów. 

C. Sejm  
 

3. Stoi na straży niezależności sądów i 
niezawisłości sędziów. 

D. Prezydent RP 4. Zapewnia wykonanie ustaw. 
 

 5. Stoi na straży wolności i praw człowieka i 
obywatela. 
 

 
 
A ......, B. ......, C. ......, D. ...... 
 
 
68.  Zaznacz literą F zdanie fałszywe, literą P zdanie prawdziwe. 
A. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej. 
B. Trybunał Stanu orzeka o zgodności ustaw z Konstytucją RP. 
C. Bierne prawo wyborcze do Senatu przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat. 
D. Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu na 6-letnią 
kadencję. 
 
69. Na podstawie fragmentów art. 235 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i własnej 
wiedzy wykonaj polecenia. 
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby 
posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. 
4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną	
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 
6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziałów I, II lub XII, podmioty 
określone w ust.1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, 
przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. 
 
A. Podaj nazwę organu władzy wykonawczej mającego prawo inicjatywy 
ustawodawczej, który nie został wymieniony w procedurze zmiany Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 



................................................................................................................................................ 
B. Podaj nazwę organu władzy wykonawczej, który może zażądać przeprowadzenia 
referendum zatwierdzającego w sprawie zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
................................................................................................................................................ 
C. Podaj nazwy większości wymaganych do uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
w Sejmie RP – większość ............................................................................................. 
w Senacie RP – większość ............................................................................................ 
 
70. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „Rzeczpospolita jest państwem 
jednolitym” oznacza, że państwo polskie jest 
A. federacją. 
B. konfederacją. 
C. jednolite wyznaniowo. 
D. państwem unitarnym. 
 
71. Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów wybieranych na 9-letnią 
kadencję. Organem, który dokonuje ich wyboru jest 
A. Sejm. 
B. Senat. 
C. Krajowa Rada Sądownictwa. 
D. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
72. Do kompetencji Prezydenta RP wobec władzy ustawodawczej w Polsce należy: 
A. mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli RP 
w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. 
B. desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów. 
C. zwoływanie Rady Gabinetowej w sprawach szczególnej wagi. 
D. zwoływanie pierwszych po wyborach posiedzeń Sejmu i Senatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe nazwy instytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odpowiedzi wybierz spośród: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich. 
 Nazwa instytucji Długość kadencji 

instytucji 
Nazwa organu 
powołującego 

A.  6 lat Prezydent RP 
B.  5 lat Sejm RP za zgodą	

Senatu RP 
C.  6 lat Sejm RP za zgodą	

Senatu RP 
 
 
74. Do podanych działań w procesie legislacyjnym w polskim parlamencie dobierz odpowiednią  
większość, wymaganą w trakcie głosowania. Jedna z odpowiedzi nie pasuje do żadnego z działań 
legislacyjnych. 
Działania w procesie legislacyjnym Wymagana większość w głosowaniu 



 
A. Odrzucenie poprawek Senatu 1. Większość kwalifikowana 

 
B. Odrzucenie weta Prezydenta RP 2. Większości bezwzględna 

 
C. Przyjęcie ustawy przez Sejm 3. Większość zwykła 

 
 4. Większość proporcjonalna 

 
 
A.......... B. .......... C. .......... 
 
75. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące trybu wprowadzania zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może przedłożyć 
co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów lub Senat, lub A) .................................................. . 
2. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII Konstytucji, 
wyżej wymienione podmioty mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy 
przez Senat, przeprowadzenia B)............................................................. zatwierdzającego. 
3. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do C) ................................................. . 
 
76. Wskaż zdania prawdziwe (P) i fałszywe (F) 
a) Ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwala Senat większością kwalifikowaną 
2/3 głosów, po uchwaleniu jej przez Sejm bezwzględną większością głosów przy odpowiednim 
quorum. 
 
b) Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 
 
c) W Polsce Senat ma prawo do kontroli działalności Rady Ministrów. 
 
d) O wyborze trybu ratyfikacji  umowy międzynarodowej decyduje Sejm na mocy ustawy przyjętej 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
 
e) Prezydent RP decyduje o stanie wojny i o zawarciu pokoju jeżeli Sejm RP nie może zebrać się na 
posiedzenie. 
 
f) Projekt ustawy określony jako pilny nakłada obowiązek jej rozpatrzenia przez Sejm RP w terminie 
30 dni, a termin rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni. 
 
g) Prezes NBP powoływany jest przez Sejm RP na 6 lat. 
 
h) Do ustawy budżetowej nie stosuje się przepisu  art. 122 ust.5 Konstytucji RP mówiącego o 
możliwości zastosowania weta przez Prezydenta RP. 
 
i) Prezes Rady Ministrów, jako organ kontrolny, może rozwiązać organ stanowiący samorządu 
terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub ustawy. 
 
j) Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności zwykłą większością głosów na wniosek 
zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. 
 
k) Wniosek Prezydenta RP do Sejmu o powołanie Prezesa NBP wymaga dla swej zgodności podpisu 
Prezesa RM. 
 



l) Prezydent RP za naruszenie Konstytucji, ustaw lub za popełnione przestępstwa może być 
pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu uchwałą Zgromadzenia Narodowego 
podjętą większością co najmniej 2/3 ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego. 
 
ł) Rada Ministrów zawiera umowy międzynarodowe oraz ratyfikuje je. 
 
m) Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw i umów 
międzynarodowych z Konstytucją RP wystąpić mogą Prezydent RP, Marszałek Sejmu RP, Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prezes NBP, Rzecznik Praw 
Obywatelskich. 
 
77.  Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując pełne nazwy odpowiednich organów państwowych. 
 
A Orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów 

międzynarodowych  z Konstytucją RP 
 

B Orzeka o odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta 
RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów 

 

C Orzeka w sprawach skarg na decyzje wydane przez 
organy administracji publicznej. 

 

D Podejmuje uchwały wyjaśniające przepisy prawne 
budzące wątpliwości oraz dotyczące rozstrzygnięć 
prawnych. 

 

 
78. Zaznacz zdania Prawdziwe (P) i Fałszywe (F). 
a. Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw jest zadaniem Marszałka Sejmu. 
b. Prezesem Trybunału Stanu jest z urzędu Prezes Sądu Najwyższego. 
c. Sejm udziela Radzie Ministrów wotum zaufania.  
d. Nie można być równocześnie posłem i ministrem. 
e. Grupie 1000 000 obywateli w Polsce przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie 
ustawy zwykłej, jak i  w zakresie projektów dotyczących zmian Konstytucji 
f. Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. 
g. Skrócenie kadencji Sejmu pociąga za sobą skrócenie kadencji Senatu. 
 
79. Zaznacz zdania prawdziwe i fałszywe. Wpisz słowa: prawda , fałsz. 
A. Pierwszy krok prowadzący do powołania Rady Ministrów należy do Sejmu. 
B. Prawo weta prezydenta wymaga kontrasygnaty (podpisu) Prezesa RM. 
C. Prezydent powołuje swoich przedstawicieli do KRRiT 
D. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów w razie nieuchwalenia przez Sejm 
wotum zaufania dla Rady Ministrów 
E. Istnieje konstytucyjny zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych 
w następstwie których dług publiczny przekroczy 60 procent wartości rocznego produktu krajowego 
brutto (PKB). 
 
80.  Podkreśl te funkcje, zadania  i uprawnienia, które nie należą do Prezydenta RP. 
Prawo weta do ustawy budżetowej 
Zwoływanie Rady Gabinetowej 
Powołanie szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych 
Powoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich 
Powołanie sędziów 
Prawo zarządzenia referendum za zgodą Senatu 
Powoływanie Prezesa NBP 
Skracanie kadencji Sejmu RP 
Inicjatywa ustawodawcza 
 
81. Wskaż dwie prawidłowe odpowiedzi. 
Zgromadzenie Narodowe to: 
a) wspólne posiedzenie Sejmu RP i Senatu RP pod przewodnictwem Marszałka Sejmu RP 



b) obrady zwoływane w celu odwołania Prezydenta RP na wniosek Trybunału Stanu 
c) konstytucyjny organ zwoływany w celu odebrania przysięgi od nowo wybranego Prezydenta RP 
d) organ zwoływany w celu stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta RP 
 
82. Wskaż dwie prawidłowe odpowiedzi. 
Stan nadzwyczajne wymienione w Konstytucji RP to: 
a) stan wojenny 
b) stan klęski urodzaju 
c) stan wyjątkowy 
 
83. W czasie stanu wyjątkowego Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z 
mocą ustawy jeżeli nie może zebrać się Sejm RP 
a) prawda 
b) fałsz 
 
84. Połącz rodzaj aktu prawnego z organem, który go przyjmuje. Przyporządkuj tylko jeden rodzaj 
aktu do każdego z organów. 
a) ustawa; b) rozporządzenie z mocą ustawy; c) rozporządzenie d) uchwała 
Sejm RP ....; Rada Ministrów ...; Prezydent RP ...;  Senat RP ... . 
 
85. Wskaż wymienione w Konstytucji RP obowiązki obywatela RP: 
a) wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne 
b) uczestnictwo w wyborach powszechnych 
c) dbałość o stan środowiska naturalnego 
d) wychowanie dzieci w duchu szacunku dla prawa 
e) obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
f) obrona Ojczyzny 
 
86. Wskaż zdania prawdziwe: 
a) projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP może przedłożyć 92 posłów, Senat lub Prezydent RP 
b) ustawę o zmianie Konstytucji Sejm RP uchwala większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów 
c) wnioskodawcy projektu zmiany Konstytucji mogą zażądać przeprowadzenia referendum jeżeli 
ustawa zmienia przepisy rozdziału I, II lub XII Konstytucji RP. 
 
87. Wskaż zdanie prawdziwe: 
a) w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa zostaje wprowadzony stan wojenny 
b) w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek 
Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan 
wyjątkowy 
 
88. Kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego trwa: 
a) 6 lat 
b) 9 lat 
c) 12 lat 
 
89. Kadencja Prezesa NBP trwa: 
a) 5 lat 
b) 6 lat 
c) 4 lata 
 
90. Uzupełnij tabelę, zaznaczając po trzy uprawnienia przysługujące w toku procesu 
ustawodawczego wskazanym organom władzy Rzeczypospolitej Polskiej. 
W odpowiednie miejsca wstaw znak „X”. 
 Uprawnienie Senat	

RP 
Prezydent	RP 



A. prawo	inicjatywy	ustawodawczej   
B. prawo weta zawieszającego   
C. możliwość odesłania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego   
D. możliwość wniesienia poprawek do ustawy po jej	
uchwaleniu	przez	Sejm	RP	

  

 
 
91. Od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przysługuje odwołanie. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
92. Każdy, czyje konstytucyjne wolności zostały naruszone ma prawo wnieść skargę do Trybunału 
Konstytucyjnego. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
93. Wszyscy członkowie Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania 
stanowiska sędziego. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
94. Przewodniczącym Trybunału stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
95. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest województwo. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
96. Prezes Rady Ministrów zawsze składa dymisję na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego 
Sejmu. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
97. Wskaż nazwę instytucji, przed którą członkowie Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej ponoszą solidarną odpowiedzialność polityczną. 
A. Prezydent RP 
B. Sejm RP 
C. Trybunał Stanu 
D. Trybunał Konstytucyjny 
 
98. Tradycyjne uprawnienie Prezydenta RP jakim jest prawo łaski nie może zostać zastosowane 
wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
99. Rada Gabinetowa, podobnie jak Rada Ministrów może wydawać rozporządzenia. 
a) prawda 
b) fałsz 
 
100. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie 
ona przedstawiona Prezydentowi RP do podpisu, Prezydent RP skraca w ciągu 14 dni kadencję Sejmu. 
a) prawda 
b) fałsz 
 


