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TEST    WŁADZA SĄDOWNICZA   KLUCZ 
 
1. Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego powołuje 

a) Sejm 
b) Prezydent 
c) Prezes Rady Ministrów 

 
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (podkreśl fałszywą odpowiedź): 

a) powołuje rady nadzorcze w telewizji i radiofonii publicznej 
b) określa wysokość abonamentu radiowo - telewizyjnego 
c) udziela zezwoleń na działalność komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych 
d) rozdziela środki z abonamentu radiowo – telewizyjnego 
 

3. Siedzibą sądu apelacyjnego jest miasto: 
a) gminne 
b) powiatowe 
c) wojewódzkie 
d) Warszawa 

 
4. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest: 

a) Lech Gardocki 
b) Adam Strzembosz 
c) dr Bohdan Zdziennicki 
d) Janusz Trzciński 

 
5. W wolne miejsce  tabeli wpisz skrót organu sądowego, który posiada daną 

kompetencję 
TK (Trybunał Konstytucyjny), TS (Trybunał Stanu), SA (sądy administracyjne), SN (Sąd 

NajwyŜszy) 
 
Lp. Kompetencje  
1. Sądzi Prezesa NBP za naruszenie konstytucji bądź ustaw TS 

 
2. Interpretuje przepisy prawa SN 

 
3. Orzeka w sprawach zgodności przepisów prawa wydawanych przez 

centralne organy państwowe z konstytucją, ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi i ustawami 

TK 

4. Rozstrzyga spór między  mieszkańcem Świnoujścia a Urzędem Miasta 
 

SA 

 
6. Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli  nie moŜna odwołać 

a) prawda 
b) fałsz 

 
7. Stwierdza waŜność referendum ogólnokrajowego: 

a) Naczelny Sąd Administracyjny 
b) Trybunał Stanu 
c) Sąd NajwyŜszy 
d) Trybunał Konstytucyjny 

 
8. Trybunał Stanu jest powoływany przez: 

a) Prezydenta 
b) Sejm 
c) Zgromadzenie Narodowe 
d) Krajową Radę Sądownictwa 
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9. Przewodniczący, 2 zastępców i 16 członków to skład: 
a) Sądu NajwyŜszego 
b) Trybunału Konstytucyjnego 
c) Trybunału Stanu 
d) Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 
10. Funkcję Prokuratora Generalnego sprawuje: 

a) prokurator mianowany przez Prezydenta 
b) prokurator wybrany przez Sejm 
c) minister sprawiedliwości 
d) prokurator wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa 

 
11. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji składa się z 5 członków powoływanych: 

a) tylko przez Sejm 
b) przez Sejm i Senat 
c) tylko przez Prezydenta 
d) przez Sejm, Senat i Prezydenta 

 
12. W wolne miejsce  tabeli wpisz skrót organu sądowego, który posiada daną 

kompetencję 
TK (Trybunał Konstytucyjny), TS (Trybunał Stanu), SA (sądy administracyjne), SN (Sąd 

NajwyŜszy) 
 
Lp. Kompetencje  
1. Orzeka o zgodności  z ustawami uchwał organów samorządu 

terytorialnego 
SA 

2. Rozpoznaje kasacje orzeczeń sądów powszechnych 
 

SN 

3. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi 
konstytucyjnymi organami państwa 

TK 

4. Sądzi Prezydenta za naruszenie konstytucji i ustaw oraz za przestępstwa 
pospolite 

TS 

 
13. Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest: 

a) Lech Gardocki 
b) Adam Strzembosz 
c) dr Bohdan Zdziennicki 
d) Janusz Trzciński 

 
14. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest: 

a) Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego 
b) Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego 
c) Prezes mianowany przez Prezydenta 
d) Pierwszy Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 
15. Siedzibą sądu okręgowego jest miasto: 

a) gminne 
b) powiatowe 
c) wojewódzkie 
d) Warszawa 

 
16. Z wnioskiem o postawienie ministra lub premiera  przed Trybunałem Stanu 

moŜe wystąpić (podkreśl fałszywą odpowiedź): 
a) Prezydent  
b) co najmniej 115 posłów 
c) Marszałek Sejmu 
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17. W wolne miejsce  tabeli wpisz skrót organu sądowego, który posiada daną 

kompetencję 
TK (Trybunał Konstytucyjny), TS (Trybunał Stanu), SA (sądy administracyjne), SN (Sąd 

NajwyŜszy) 
 
Lp. Kompetencje  
1. Orzeka w sprawach zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi, 
TK 

2. Rozstrzyga spory między jednostkami samorządu np. między gminami SA 
 

3. Sądzi członków Rady Ministrów za naruszenie konstytucji TS 
 

4. Stwierdza waŜność wyborów do Sejmu i Senatu SN 
 

 
18. Siedzibą Sądu NajwyŜszego jest miasto: 

a) gminne 
b) powiatowe 
c) wojewódzkie 
d) Warszawa 

 
19. Decyzję o  postawienie Prezydenta  przed Trybunałem Stanu podejmuje: 

a) Sejm 
b) Senat 
c) Zgromadzenie Narodowe 
d) Rada Ministrów 

 
20. Od orzeczenia sądu administracyjnego pierwszej instancji moŜna się 

odwołać do: 
a) okręgowego sądu administracyjnego 
b) wojewódzkiego sądu administracyjnego 
c) Sądu NajwyŜszego 
d) Naczelnego Sądu Administracyjnego 
e) Trybunału Konstytucyjnego 

 
21. Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego powołuje się na kadencję: 

a) 2 lat 
b) 4 lat 
c) 6 lat 
d) 8 lat 
e) 9 lat 

 
22. Z wnioskiem o postawienie senatora przed Trybunałem Stanu moŜe 

wystąpić: 
a) Prezydent 
b) Marszałek Senatu 
c) Prezes Rady Ministrów 
d) co najmniej 25 senatorów 
e) Senat w całości 

 
23. Decyzję o postawieniu senatora przed Trybunałem Stanu podejmuje: 

a) Prezydent 
b) Senat bezwzględną większością głosów 
c) Rada Ministrów 
d) Zgromadzenie Narodowe 
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24. W wolne miejsce  tabeli wpisz skrót organu sądowego, który posiada daną 
kompetencję 

TK (Trybunał Konstytucyjny), TS (Trybunał Stanu), SA (sądy administracyjne), SN (Sąd 
NajwyŜszy) 

 
Lp. Kompetencje  
1. Rozstrzyga spór między obywatelem a Urzędem Skarbowym SA 

 
2. Orzeka w sprawach zgodności ustaw i umów międzynarodowych z 

Konstytucją 
TK 

3. Sądzi członków Krajowej Rady Telefonii i Telewizji za naruszenie 
konstytucji bądź ustaw 

TS 

4. Rozpatruje kasacje od wyroków sądów powszechnych  drugiej instancji SN 
 

 
25. Trybunał Stanu jest powoływany na kadencję: 

a) 2 lat 
b) 4 lat 
c) 6 lat 
d) 8 lat 
e) 9 lat 
 

26. Pierwszą instancją w sądownictwie wojskowym jest: 
a) rejonowy sąd wojskowy 
b) okręgowy sąd wojskowy 
c) sąd garnizonowy 
d) sąd okręgu wojskowego 
e) Sąd NajwyŜszy 

 
27. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  jest powoływana na kadencję: 

a) 4 lat 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
d) 8 lat 
d) 9 lat 

 
28. Gdy kupimy dom z działką musimy dokonać wpisu w wydziale ksiąg 

wieczystych, który prowadzi: 
a) Sąd NajwyŜszy 
b) sąd rejonowy 
c) sąd grodzki 
d) sąd apelacyjny 
e) sąd okręgowy 

 
29. Strona moŜe się odwołać od wyroku sądu okręgowego, który jako pierwszy 

rozpatrywał daną sprawę, do sądu drugiej instancji, którym dla sądu 
okręgowego jest: 
a) Sąd NajwyŜszy 
b) sąd apelacyjny 
c) sąd grodzki 
d) sąd okręgowy 

 
30. Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli posiada immunitet 

a) prawda 
b) fałsz 
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31. Posłów i senatorów za naruszenie  zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej sądzi: 
a) Naczelny Sąd Administracyjny 
b) Trybunał Stanu 
c) Sąd NajwyŜszy 
d) Trybunał Konstytucyjny 

 
32. Na czele Naczelnego Sądu Administracyjnego stoi Prezes powoływany 

przez: 
a) Prezydenta 
b) Sejm 
c) Zgromadzenie Narodowe 
d) Krajową Radę Sądownictwa 

 
34. Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest: 

a) Lech Gardocki 
b) Janusz Kochanowski 
c) Janusz Trzciński 
d) Bohdan Zdziennicki 

 
35. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, co oznacza, Ŝe 

(zaznacz fałszywą odpowiedź): 
a) bezwarunkowo muszą być respektowane 
b) są drukowane w Dzienniku Ustaw na ostatnim miejscu 
c) nie moŜna się od nich odwołać 
d) nawet Prezydent musi się im podporządkować 

 
36. Wykroczenia są rozpatrywane przez: 

a) Sąd NajwyŜszy 
b) sąd apelacyjny 
c) sąd rejonowy 
d) sąd grodzki 
e) sąd okręgowy 

 
37. Z wnioskiem o postawienie posła przed Trybunałem Stanu moŜe wystąpić: 

a) Prezydent 
b) Marszałek Sejmu 
c) Prezes Rady Ministrów 
d) co najmniej 115 posłów 
e) Sejm w całości 

 
38. Kasacje od wyroków sądów wojskowych rozpatruje: 

a) rejonowy sąd wojskowy 
b) okręgowy sąd wojskowy 
c) sąd garnizonowy 
d) sąd okręgu wojskowego 
e) Sąd NajwyŜszy 

 
39. Sędziów mianuje: 

a) Krajowa Rada Sądownictwa 
b) Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego 
c) Minister Sprawiedliwości 
d) Prezydent 

 
40. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie muszą mieć uprawnień sędziego: 

a) prawda 
b) fałsz 
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41. Pierwszą instancją sądów administracyjnych jest: 
a) rejonowy sąd administracyjny 
b) okręgowy sąd administracyjny 
c) wojewódzki sąd administracyjny 

 
42. Połącz zasadę funkcjonowania sądów i trybunałów z jej opisem 

A. Zasada niezawisłości 
B Zasada jednolitości 
C. Zasada kolegialności 
D Zasada jawności postępowania 
E. Zasada instancyjności 
 
1. Sądy orzekają w zespołach 
2. Istnieje moŜliwość odwołania się od wyroku sądu 
3. Rozprawy sądowe są otwarte dla publiczności 
4. Przy wydawaniu wyroków sędziowie kierują się wyłącznie przepisami prawa i 

własnym sumieniem 
5. Sędzia wątpliwości rozstrzyga na korzyść oskarŜonego 
6. Wszystkie sądy wykonują te same rodzaje zadań i orzekają w imieniu państwa na 

podstawie tego samego prawa 
 

A …4.  B …6  C …1  D …3  E …2. 
 
43. Decyzję  o postawieniu ministra lub premiera  przed Trybunałem Stanu 

podejmuje 
a) Prezydent 
b) Sejm  
c) Rada Ministrów 
d) Zgromadzenie Narodowe 

 
44. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego moŜna zostać: 

a) 1 raz 
b) 2 razy 
c) nie ma określonej liczby kadencji 
d) doŜywotnio 

 
45. Postępowanie sądowe oparte jest na zasadzie instancyjności. Oznacza to, 

Ŝe: 
a) sprawę rozstrzyga kilkuosobowy skład sędziowski 
b) strona niezadowolona moŜna odwołać się od wyroku sądu do sądu wyŜszej 

instancji 
c) sądy dzielą się na wydziały: cywilny, karny, rodzinny, prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych  
 
46. Siedzibą sądu rejonowego jest miasto: 

a) gminne 
b) powiatowe 
c) wojewódzkie 
d) Warszawa 

 
47. Sprawę rozwodową w pierwszej instancji rozpatruje : 

a) Sąd NajwyŜszy 
b) sąd rejonowy 
c) sąd grodzki 
d) sąd apelacyjny 
e) sąd okręgowy 
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48. Drugą instancją w sądownictwie wojskowym jest: 
a) rejonowy sąd wojskowy 
b) okręgowy sąd wojskowy 
c) sąd garnizonowy 
d) sąd okręgu wojskowego 
e) Sąd NajwyŜszy 

 
49. Pierwszy Prezes Sądu NajwyŜszego jest równocześnie Prezesem 

a) Naczelnego Sądu Administracyjnego 
b) Trybunału Konstytucyjnego 
c) Trybunału Stanu 

 
50. Strona moŜe się odwołać od wyroku sądu rejonowego do sądu drugiej 

instancji, którym jest: 
a) Sąd NajwyŜszy 
b) sąd apelacyjny 
c) sąd grodzki 
d) sąd okręgowy 
 

51. Kasacja to: 
a) nadzwyczajne odwołanie się od prawomocnego wyroku sądu II instancji z powodu 

złamania prawa w trakcie postępowania 
b) odwołanie się od sądu I instancji 
c) uniewinnienie oskarŜonego 
d) uniewaŜnienie wyroku sądu II instancji 

 
52. Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany na kadencję: 

a) 4 lat 
b) 5 lat 
c) 6 lat 
d) 8 lat 
d) 9 lat 

 
53. Trybunał Konstytucyjny jest wybierany przez: 

a) Prezydenta 
b) Sejm 
c) Zgromadzenie Narodowe 
d) Krajową Radę Sądownictwa 

 
54. Do kompetencji NajwyŜszej Izby Kontroli naleŜy: 

a) badanie legalności i gospodarności  działań organów administracji państwowej  
b) sprawdzanie zgodności uchwał organów państwa z Konstytucją 
c) sądzenie osób sprzeniewierzających pieniądze Skarbu Państwa 
d) kontrolowanie gospodarności spółek prywatnych 

 
55. Pierwszym Prezesem Sądu NajwyŜszego jest: 

a) Lech Gardocki 
b) Adam Strzembosz 
c) dr Bohdan Zdziennicki 
d) Janusz Trzciński 

 
56. Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli powołuje: 

a) Sejm 
b) Senat 
c) Zgromadzenie Narodowe 
d) Sejm za zgodą Senatu 
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57. Drugą instancją dla sadów administracyjnych jest: 
a) Naczelny Sąd Administracyjny 
b) Wojewódzki Sąd Administracyjny 
c) Okręgowy Sąd Administracyjny 
d) Apelacyjny Sąd Administracyjny 

 
58. NajwyŜsza Izba Kontroli podejmuje działania na wniosek (podkreśl fałszywą 

odpowiedź): 
a) Prezydenta 
b) Prezesa Rady Ministrów 
c) z własnej inicjatywy 
d) Sejmu  
e) Ministra Finansów 

 
59. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego mianuje: 

a) Prezydent 
b) Sejm 
c) Zgromadzenie Narodowe 
d) Krajowa Rada Sądownictwa 

 
60. Sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych  i rodzinnego rozstrzygają: 
a) sądy powszechne 
b) sądy administracyjne 
c) sądy wojskowe 

 
61. Kadencja prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli trwa: 

a) 2 lat 
b) 4 lat 
c) 6 lat 
d) 8 lat 
e) 9 lat 

 
62. NajniŜszą instancją sądów powszechnych jest: 

a) Sąd NajwyŜszy 
b) sąd rejonowy 
c) sąd grodzki 
d) sąd apelacyjny 
e) sąd okręgowy 

 
63. Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada tylko przed: 

a) Sejmem 
b) Prezydentem 
c) Zgromadzeniem Narodowym 
d) Radą Ministrów 
e) Trybunałem Konstytucyjnym 

 
64. Sądy grodzkie funkcjonują przy: 

a) sądach apelacyjnych 
b) sądach okręgowych 
c) sądach rejonowych 
d) sądach wojskowych 

 
65. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podczas pełnienia kadencji są 

nieusuwalni 
a) prawda 
b) fałsz 
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66. Wykroczenie to: 
a) czyn szkodliwy społecznie 
b) nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa 
c) umoŜliwienie lub ułatwienie popełnienia czynu zakazanego 
d) stworzenie warunków do popełnienia czynu zabronionego 

 
67. Skargę konstytucyjną moŜe sporządzić jedynie adwokat lub radca prawny 

a) prawda 
b) fałsz 

 
68. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie 

orzekania sprawuje: 
a) Naczelny Sąd Administracyjny 
b) Trybunał Stanu 
c) Sąd NajwyŜszy 
d) Trybunał Konstytucyjny 

 
69. NajwyŜszym organem kontroli państwowej jest : 

a) NajwyŜsza Izba Kontroli 
b) Trybunał Konstytucyjny 
c) Trybunał Stanu 
d) Sąd NajwyŜszy 

 
70. Trybunał Konstytucyjny jest wybierany na kadencję: 

a) 2 lat 
b) 4 lat 
c) 6 lat 
d) 8 lat 
e) 9 lat 

 
71. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje: 

a) Sejm 
b) Senat 
c) Zgromadzenie Narodowe 
d) Sejm za zgodą Senatu 

 
72. Nadzór nad prokuraturami powszechnymi sprawuje: 

a) Prokuratura Krajowa 
b) Prokuratura Generalna 
c) NajwyŜsza Prokuratura 
d) Prokuratura Narodowa 

 
73. Nadzór nad działalnością sądów wojskowych sprawuje: 

a) rejonowy sąd wojskowy 
b) okręgowy sąd wojskowy 
c) sąd garnizonowy 
d) sąd okręgu wojskowego 
e) Sąd NajwyŜszy 

 
74. Pierwszą instancją dla sądów administracyjnych jest: 

a) Naczelny Sąd Administracyjny 
b) Wojewódzki Sąd Administracyjny 
c) Okręgowy Sąd Administracyjny 
d) Apelacyjny Sąd Administracyjny 
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75. W wolne miejsce  tabeli wpisz skrót organu sądowego, który posiada daną 
kompetencję 

TK (Trybunał Konstytucyjny), TS (Trybunał Stanu), SA (sądy administracyjne), SN (Sąd 
NajwyŜszy) 

 
Lp. Kompetencje  
1. Sądzi ministrów za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym 

stanowiskiem 
TS 

2. Rozstrzyga spory między jednostką samorządu a jednostką administracji 
publicznej np.  między powiatem a wojewodą 

SA 

3. Sprawuje nadzór nad działalnością sądów wojskowych 
 

SN 

4. orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii 
politycznych 

TK 

 
76. Trybunał Konstytucyjny składa się z: 

a) 10 sędziów 
b) 12 sędziów 
c) 15 sędziów 
d) 16 sędziów 

 
77. Przykładem wykroczenia nie jest: 

a) zaśmiecanie placu, drogi, trawnika 
b) spoŜywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spoŜywania 

napojów alkoholowych 
c) palenie w miejscach objętych zakazem 
d) naruszanie zakazu postoju w miejscach niedozwolonych 
e) zniszczenie dokumentu toŜsamości 

 
78. Decyzję o postawieniu posła przed Trybunałem Stanu podejmuje 

a) Prezydent 
b) Sejm bezwzględną większością głosów 
c) Rada Ministrów 
d) Zgromadzenie Narodowe 

 
79. Stwierdza waŜność  wyborów prezydenckich  

a) Naczelny Sąd Administracyjny 
b) Trybunał Stanu 
c) Sąd NajwyŜszy 
d) Trybunał Konstytucyjny 

 
 

 
 


