
Informacja o zasadach oceniania egzaminu z przedmiotu  

Prawo konstytucyjne: 

 

Wersja trzecia 

 

I. Prawidłowe odpowiedzi: 1- a,c,d; 2- a,d; 3- c; 4- b,c,; 5- a,b,c,d; 6- b; 7-a,b,c; 8-c; 9-a,d; 

10-c,d. Za test można było otrzymać maksymalnie 10 punktów. Uzyskanie punktu za pytanie 

testowe warunkowane było zaznaczeniem wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Nie 

przyznawano punktacji częściowej.  

II. Prawidłowe odpowiedzi:  

1) Należało wskazać minimum 5 spośród następujących zasad: zasada odpowiedniej vacatio 

legis, zasada zakazu retroakcji prawa, zasada określoności prawa, zasada ochrony interesów 

w toku, zasada poszanowania prawa nabytych, zasada proporcjonalności, zasada zaufania 

obywatela do państwa i stanowionego prawa;  

2) Obywatelski komitet inicjatywy ustawodawczej nabywa osobowość prawną z chwilą 

przyjęcia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu komitetu;  

3) należało wskazać minimum trzy spośród następujących aktów normatywnych: 

Konstytucja, ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu, ustawa o wyborze Prezydenta RP, 

ordynacja wyborcza do organów samorządu terytorialnego, ustawy o stanach nadzwyczajnych 

Za zadanie można było otrzymać maksymalnie 3 punkty. 

III. Za zadanie można było otrzymać maksymalnie 3 punkty. Należało zwrócić uwagę na: 

1) bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu przysługuje obywatelom polskim, którzy 

ukończyli 21 lat; 

2) wiek ten należy ukończyć najpóźniej w dniu wyborów; 

3) osoba skazana na karę ograniczenia wolności może być wybraną na posła, zakaz dotyczy 

jedynie osób skazanych na karę pozbawienia wolności. 

IV. Za kazus można było otrzymać maksymalnie 5 punktów. Należało wskazać, że:  

1) Prezes Rady Ministrów może zrezygnować z każdego powodu, jednakże Prezydent w tym 

przypadku może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów; 

2) Rezygnacja Prezesa Rady Ministrów nie jest podstawą do wydania postanowienia o 

skróceniu kadencji Sejmu i zarządzeniu wyborów; 

3) Rada Ministrów pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Ministrów. 

Dymisja Rady Ministrów skutkuje powierzeniem jej dalszego pełnienia obowiązków do czasu 

powołania nowej Rady Ministrów; 

4) Grupa 15 posłów nie może zgłaszać kandydatów na Prezesa Rady Ministrów na tym etapie 

procedury powołania Rady Ministrów; 

5) W polskim systemie ustrojowym nie ma instytucji rozwiązania Sejmu, który funkcjonuje 

do dnia poprzedzającego dzień I posiedzenia Sejmu nowej kadencji (zasada ciągłości prac 

Sejmu) i  ma tym czasie pełnie kompetencji. 

 

  



Wersja czwarta: 

 

I. Prawidłowe odpowiedzi: 1-b,c; 2-b,c,d; 3-b,d; 4-c,d; 5-a,c,d; 6-a,c,d; 7-a,d; 8-a,b; 9-c,d; 10-

b. 

Za test można było otrzymać maksymalnie 10 punktów. Uzyskanie punktu za pytanie testowe 

warunkowane było zaznaczeniem wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Nie przyznawano 

punktacji częściowej.  

II. Prawidłowe odpowiedzi:  

1) zwykłą większością głosów, przez Sejm, po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby 

Kontroli;  

2) przypadki określone w art. 247 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, tj: 

śmierć posła, utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu wyborów, pozbawienie 

mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, zrzeczenie się mandatu, zajmowanie 

w dniu wyborów stanowiska lub funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć z mandatem posła (z zastrzeżeniem 

przepisu art. 247 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy), powołanie w toku 

kadencji na stanowisko lub powierzenie funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła, 

wybór w toku kadencji na posła do Parlamentu Europejskiego;  

3) Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP. 

III. Za ocenę konstytucyjności fragmentu ustawy można było otrzymać maksymalnie 3 

punkty. Należało wskazać, że:  

1) akt prawa wewnętrznego (zarządzenie) nie może dotyczyć sytuacji prawnej obywateli (w 

tym kwestii opłat sądowych);  

2) ograniczenie prawa do sądu w wymiarze opłat sądowych wymaga regulacji ustawowej;  

3) minister jest podmiotem konstytucyjnym uprawnionym do wydawania zarządzeń na 

podstawie ustawy (zgodnie z art. 93 Konstytucji RP), a dla wydawania zarządzeń nie są 

wymagane wytyczne.  

IV. Za kazus można było otrzymać maksymalnie 5 punktów. Należało wskazać, że:  

1) Rada Ministrów (zgodnie z  art. 146 Konstytucji RP) zawiera umowy międzynarodowe;  

2) referendum w sprawie zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej może odbywać się 

tylko w sytuacji przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 

(na podstawie takiej umowy) kompetencji organów władzy państwowej w niektórych 

sprawach (art. 90 Konstytucji RP);  

3) w referendum nie wżęła udziału więcej niż połowa uprawnionych, więc jego wynik jest 

niewiążący;  

4) ważność referendum zależy od przeprowadzenia go zgodnie z prawem;  

5) ważność referendum stwierdza Sąd Najwyższy w składzie Izby Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wersja piąta 

 

I. Prawidłowe odpowiedzi: 1-b lub a,b,d; 2-b,d; 3-a,c; 4-b,c; 5-a,c,d; 6-a,d; 7-d; 8-a; 9-b,d; 10-

c. Za test można było otrzymać maksymalnie 10 punktów. Uzyskanie punktu za pytanie 

testowe warunkowane było zaznaczeniem wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Nie 

przyznawano punktacji częściowej.  

II. Prawidłowe odpowiedzi: 1) władzy publicznej, ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 

2) Sejm, Prezydenta, 6 lat; 3) Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów, 

komisje sejmowe. Za zadanie można było otrzymać maksymalnie 3 punkty. 

III. Za zadanie można było otrzymać maksymalnie 3 punkty. Należało zwrócić uwagę na: 

1) zakaz przeprowadzania wyborów do Sejmu w ciągu dwóch dni; 

2) godziny otwarcia lokalów wyborczych oraz możliwość ich skrócenia przez 

przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej naruszają zasadę powszechności wyborów; 

3) niedookreśloność pojęcia „wyjątkowy przypadek” (przesłanka skrócenia godzin otwarcia 

lokalu wyborczego). 

IV. Za kazus można było otrzymać maksymalnie 5 punktów. Należało wskazać, że:  

1) Komisja śledcza jest powoływana w drodze uchwały Sejmu. Inicjatywa uchwałodawcza w 

zakresie powołania komisji śledczej przysługuje Prezydium Sejmu lub grupie co najmniej 46 

posłów; 

2) zakres działania komisji wykracza poza funkcję kontrolną Sejmu; 

3) niedookreśloność przedmiotu prac komisji; 

4) skład komisji nie odpowiada wymogom ustawowym – zgodnie z ustawą, w skład komisji 

wchodzą wyłącznie posłowie, w liczbie nieprzekraczającej jedenastu; 

5) skład komisji musi odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich 

mających swoich przedstawicieli w Konwencie Seniorów, odpowiednio do jej liczebności. 

 

 

 


