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LISTA PYTAŃ NA KOLOKWIUM PO III ZAJĘCIACH 

 

1. Co to jest parlament? 

2. Jaką rolę pełnią izby niższe i izby wyższe parlamentów państw federalnych? 

3. Wymień kraj, w którym druga izba parlamentu nie pochodzi z wyborów powszechnych. Jak 

nazywa się ta izba? 

4. Czy parlament w Polsce sprawuje najwyższą władzę? Uzasadnij swoją odpowiedź (Należy 

odpowiedzieć na podstawie art. 10 ust. 1 Konstytucji RP). 

5. Co to jest autonomia formalna (regulaminowa) parlamentu? 

6. Jakie kwestie zgodnie z art. 112 Konstytucji RP powinny zostać unormowane w regulaminie 

Sejmu? 

7. Jakie organy parlamentarne w Polsce są uprawnione do uchwalenia swoich regulaminów 

zgodnie z art. 112, art. 124 w zw. z art. 112 oraz art. 114 ust. 2 Konstytucji RP? 

8. Jakie kwestie zgodnie z art. 124 w zw. z art. 112 Konstytucji RP powinny zostać unormowane 

w regulaminie Senatu? 

9. Co to jest autonomia personalna parlamentu? 

10. Co to jest autonomia budżetowo-finansowa parlamentu? 

11. Co to jest autonomia terytorialna parlamentu? 

12. Co to jest autonomia jurysdykcyjna parlamentu? 

13. Co to jest bikameralizm? Wymień trzy kraje, w których on występuje. 

14. Wymień nazwy dwóch izb parlamentu USA. 

15. Wymień nazwy dwóch izb parlamentu Wielkiej Brytanii. 

16. Wymień nazwy dwóch izb parlamentu Rosji. 

17. Które zasady wyborów do Sejmu zgodnie z Konstytucją RP nie muszą obowiązywać w 

trakcie wyborów do Senatu? 

18. Dlaczego o polskiej dwuizbowości parlamentu mówi się, że ma charakter 

„niesymetryczny”? 

19. Co to jest Zgromadzenie Narodowe? 

20. Co o przewodniczeniu Zgromadzeniu Narodowemu mówi Konstytucja RP? 

21. Wymień kompetencje Zgromadzenia Narodowego. 

22. Wymień kompetencje Zgromadzenia Narodowego wiążące się z osobą Prezydenta RP. 

23. Wymień kompetencję Zgromadzenia Narodowego nie wiążącą się z osobą Prezydenta RP. 

24. Jaki organ uchwalił obecną Konstytucją RP? 

25. Czego dokonało Zgromadzenie Narodowe w lipcu 1989 r.? 

26. Co to jest kadencja? 

27. Kiedy dokładnie zaczyna się i kiedy kończy się – zgodnie z art. 98 ust. 1 zd. 2 Konstytucji 

RP – kadencja Sejmu? 

28. Kiedy dokładnie zaczyna się i kiedy kończy się – zgodnie z art. 98 ust. 1 zd. 2 Konstytucji 

RP – kadencja Senatu? 



29. Dlaczego kadencja Sejmu i Senatu nie trwa zwykle równe 4 lata? (Należy odpowiedzieć na 

podstawie treści art. 98 ust. 1 zd. 2, art. 98 ust. 2 oraz art. 109 ust. 2 Konstytucji RP) 

30. Kiedy zgodnie z Konstytucją RP dopuszczalne jest przedłużenie kadencji parlamentu? 

31. Czy kadencja Sejmu zawsze upływa wraz z kadencją Senatu? 

32. Jaka większość jest potrzebna do tzw. samorozwiązania Sejmu? 

33. Czy samorozwiązanie Sejmu oznacza również rozwiązanie Senatu? 

34. W jakich przypadkach Prezydent RP musi, a w jakich może rozwiązać Sejm? 

35. Kiedy zgodnie z art. 98 ust. 5 zd. 1 Konstytucji RP muszą się odbyć wybory w przypadku 

skrócenia kadencji Sejmu? 

36. Kiedy zgodnie z art. 98 ust. 5 zd. 2 Konstytucji RP musi nastąpić pierwsze posiedzenie 

Sejmu po przedterminowych wyborach? 

37. Co to jest dyskontynuacja prac parlamentu? W jakim akcie normatywnym została ona 

przewidziana? 

38. Jakie są wyjątki od zasady dyskontynuacji prac parlamentu? Który z tych wyjątków dotyczy 

nie tylko następnej, ale i kolejnych kadencji Sejmu? 

39. Jakie są konsekwencje przekazania przez Konstytucję RP niektórych spraw do 

unormowania w regulaminach parlamentarnych? 

40. W jakich aktach normatywnych zgodnie z art. 61 ust. 4 Konstytucji RP powinien zostać 

określony tryb udzielania informacji publicznej przez Sejm i Senat, a w jakim akcie tryb 

udzielania takiej informacji przez inne organy? 

 

 


