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LISTA PYTAŃ – POPRAWA I SEMESTRU 

 

1. Wymień i opisz zasady przyzwoitej legislacji wynikające z art. 2 Konstytucji RP. 

2. Co to jest państwo unitarne? Czy Polska jest takim państwem? 

3. Co to jest państwo federalne? Czy Polska jest takim państwem? 

4. Co to jest republika? Czy Polska jest republiką? 

5. Co to jest monarchia? Czy Polska jest monarchią? 

6. Wymień 5 europejskich monarchii. 

7. Wymień współczesną monarchię elekcyjną. 

8. Do kogo należy władza zwierzchnia w RP? Na jakie dwa sposoby jest ona sprawowana? 

9. Co to jest zasada legalizmu (art. 7 Konstytucji RP)? 

10. Czy Konstytucja RP może być stosowana bezpośrednio? 

11. Na czym opiera się ustrój RP zgodnie z art. 10 Konstytucji RP? 

12. Jakie organy sprawują w RP władzę: ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą? 

13. Co o małżeństwie mówi Konstytucja RP? 

14. Czym jest społeczna gospodarka rynkowa? Jakie jej elementy wymienia Konstytucja RP? 

15. Kiedy – zgodnie z Konstytucją RP – dopuszczalne jest wywłaszczenie? 

16. Co – zgodnie z Konstytucją RP – jest podstawą ustroju rolnego Polski? 

17. Wymień symbole narodowe, o których jest mowa w Konstytucji. 

18. Co to jest godność człowieka? Co oznacza, że ma ona charakter „przyrodzony”? 

19. Wymień i opisz zasady ograniczania konstytucyjnych praw i wolności określone w art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP. 

20. Co to jest zasada równości? Jakie w jej kontekście znaczenie ma pojęcie „cechy 

relewantnej”? 

21. Wymień i krótko scharakteryzuj sposoby nabycia obywatelstwa polskiego. 

22. Wymień 3 prawa lub wolności osobiste wymienione w Konstytucji RP. 

23. Wymień 3 prawa lub wolności polityczne wymienione w Konstytucji RP. 

24. Wymień 3 prawa lub wolności ekonomiczne, socjalne lub kulturalne wymienione w 

Konstytucji RP. 

25. Wymień źródła powszechnie obowiązującego prawa w Polsce i opisz ich hierarchię. 

26. Co to jest Konstytucja? 

27. Co to jest ustawa? 

28. Co to jest umowa międzynarodowa? Jakie 4 rodzaje umów międzynarodowych wyróżnia 

Konstytucja RP? 

29. Co to są rozporządzenia wykonawcze? Jakie podmioty mogą je wydawać? 

30. Co to są upoważnienia podmiotowe, przedmiotowe i treściowe do wydania 

rozporządzenia? 

31. Co to są akty prawa miejscowego? Kto może je wydawać? 

32. Co to są rozporządzenia z mocą ustawy? Kto i kiedy może je wydawać? 



33. Czym różnią się akty prawa powszechnie obowiązującego od aktów prawa wewnętrznego? 

34. Co to znaczy, że konstytucyjny katalog źródeł prawa ma charakter dychotomiczny? 

35. Co to jest Dziennik Ustaw? Wymień trzy rodzaje aktów w nim publikowanych. 

36. Co to jest Monitor Polski? Wymień trzy rodzaje aktów w nim publikowanych. 

37. Co to jest wojewódzki dziennik urzędowy? Kto go wydaje i jakie akty są w nim 

publikowane? 

38. Co to jest Państwowa Komisja Wyborcza? Opisz jej skład i najważniejsze kompetencje. 

39. Jaki organ stwierdza ważność ogólnokrajowych wyborów i referendów? 

40. Co to znaczy, że wybory do Sejmu są proporcjonalne? 

41. Co to znaczy, że wybory do Senatu są większościowe? 

42. Czym różnią się wybory przeprowadzane w jednomandatowych okręgach wyborczych od 

tych przeprowadzanych w okręgach wielomandatowych? 

43. Wymień i opisz przymiotniki wyborcze. 

44. Co to są wybory większościowe przeprowadzone w systemie tzw. większości względnej? 

Czy takie wybory występują w Polsce? 

45. Co to są wybory większościowe przeprowadzone w systemie tzw. większości 

bezwzględnej? Czy takie wybory występują w Polsce? 

46. Jakie wybory w Polsce odbywają się w okręgach jednomandatowych? 

47. Co to są wybory pośrednie/bezpośrednie? Czy wybory Prezydenta USA mają charakter 

pośredni? 

48. Jakie rodzaje referendów wymienia Konstytucja RP? 

49. Co to jest referendum? 

50. W jakich sprawach może odbyć się referendum, o którym mowa w art. 125 Konstytucji RP? 

51. Jakie organy mogą zarządzić referendum w trybie art. 125 Konstytucji RP? 

52. Jaki organ może postanowić o zarządzeniu referendum w sprawie ratyfikacji umowy 

międzynarodowej przekazującej organowi międzynarodowemu lub organizacji 

międzynarodowej kompetencje organów władzy publicznej w niektórych sprawach? 

53. Jakie podmioty mogą zgłosić wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie 

zatwierdzenia zmiany Konstytucji RP? Czy referendum to może dotyczyć każdej zmiany 

Konstytucji RP? 

54. Co to jest kampania wyborcza? Kiedy się ona zaczyna, a kiedy kończy? 

55. Jakie organy mogą wystąpić z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zmiany Konstytucji RP? 

56. Jaka większość w Sejmie i Senacie wymagana jest do uchwalenia zmiany Konstytucji RP? 

57. Jaka większość w Sejmie i Senacie wymagana jest do uchwalenia ustawy wyrażającej zgodę 

na ratyfikację umowy międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub 

organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy publicznej w niektórych 

sprawach? 

58. Z ilu sędziów składa się TK? Jak są oni powoływani? Ile lat wynosi ich kadencja? Czy po 

jej upływie mogą oni zostać wybrani na drugą kadencję? 

59. Wymień wszystkie konstytucyjne kompetencje TK (art. 188, 189 oraz art. 131 ust. 1 

zd. 2 Konstytucji RP). 

60. Co to jest abstrakcyjna kontrola norm? 

61. Co to jest konkretna kontrola norm? 

62. Co to jest następcza kontrola norm? 



63. Co to jest prewencyjna kontrola norm? 

64. Jakie podmioty – zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP – są legitymowane ogólnie 

do wniesienia wniosku do TK w sprawie abstrakcyjnej kontroli norm? 

65. Jakie podmioty – zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji RP – są legitymowane 

szczególnie do wniesienia wniosku do TK w sprawie abstrakcyjnej kontroli norm? Co to 

znaczy, że ich legitymacja ma charakter szczególny, a nie ogólny (zob. art. 191 ust. 2)? 

66. W jakich sprawach wniosek do TK może wnieść Krajowa Rada Sądownictwa? 

67. Jakie podmioty mogą wystąpić do TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego? 

68. Co to jest pytanie prawne? Kto i w jakich warunkach może je przedstawić TK? Czego może 

ono dotyczyć? 

69. W jaki sposób powoływani są Prezes i Wiceprezes TK? 

70. Kiedy sędziego TK można zatrzymać lub aresztować? Jaki organ należy wówczas o tym 

poinformować i jakie kompetencje on uzyskuje? 

71. Jaki organ rozpatruje apelacje od wyroków Trybunału Konstytucyjnego? 

72. Gdzie – zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP – publikowane są orzeczenia TK? 

73. Jakie są tzw. skutki makro (art. 190 ust. 3) i mikro (art. 190 ust. 4) orzeczeń 

negatywnych TK? 

74. Kto jest obecnie Prezesem TK? 

75. Jaki charakter – zgodnie z art. 190 ust. 1 – mają orzeczenia TK? 

76. Co to jest tzw. wstępna kontrola w postępowaniu przed TK? Jakie rodzaje spraw jej 

podlegają? 

77. W jakich składach orzeka TK? 


