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TEST    PRAWO 
 
1. Reguła postępowania, która bezpośrednio nakazuje, zakazuje  bądź dozwala 

określonym adresatom by w danej sytuacji zachowywali się w określony 
sposób, której złamanie grozi karą to: 
a) przepis prawny 
b) norma prawna 
c) sankcja 
d) norma moralna  

 
2. Zbiór ogólnych, uporządkowanych zasad zachowania, preferowanych przez 

społeczeństwo (państwo), zagroŜonych róŜnymi sankcjami w razie ich 
naruszenia to: 
a) prawo w ujęciu przedmiotowym 
b) prawo w ujęciu podmiotowym 
c) prawo stanowione 
d) prawo naturalne 

 
3. Zbiór norm, które obowiązują niezaleŜnie od tego, czy zostały potwierdzone i 

uznane przez władzę państwową, a których źródłem jest wyznawany system 
wartości to: 
a) prawo pozytywne 
b) prawo publiczne 
c) prawo naturalne 
d) prawo precedensowe 

 
4. Połącz funkcje prawa z ich opisem 

Funkcja prawa Opis 
 

A. Funkcja wychowawcza 
 

1. Prawo określa jakie zachowanie jest dozwolone, a jakie 
zabronione. Kontroluje ludzkie zachowania. 

B. Funkcja represyjna 
 

2. Prawo tworzy ramy działania organów władzy publicznej 
oraz organizacji społecznych. 

C. Funkcja kontrolna 3. Prawo wskazuje normy pozytywne oraz  działania 
zabronione i w ten sposób kształtuje pozytywne  modele 
zachowań w społeczeństwie. 

D. Funkcja stabilizacyjna 
 

4. Prawo chroni wartości waŜne dla danej społeczności. 

E. Funkcja kulturotwórcza 
 

5. Prawo utrwala ład społeczny, polityczny  i gospodarczy. 

F. Funkcja organizacyjna  
 

6. Prawo wymierza kary za popełnione przestępstwo 

G. Funkcja dystrybucyjna 7. Rozwiązania prawne są zdobyczami cywilizacyjnymi.  
 

 
 

8. Prawo reguluje tworzenie zasad rozdziału poŜądanych 
dóbr społecznych oraz gwarantuje ten rozdział. 

 
A. ___  B. ___  C. ___  D. ___  E. ___  F. ___         G. ___ 
 
5. Element normy prawnej, który określa warunki zastosowania normy prawnej 

oraz jej adresata, to: 
a) hipoteza 
b) dyspozycja  
c) sankcja 
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6. Połącz gałęzie prawa z ich opisem 
 

Gałąź prawa Opis 
 

1. Prawo cywilne A. Prawo niepisane, przekazywane w formie ustnej, 
wynikające z tradycji. 

2. Prawo pracy B.  Normuje stosunki majątkowe między równorzędnymi 
podmiotami prawa (osoby fizyczne lub prawne) oraz 
stosunki osobowe między obywatelami. 

3. Prawo międzynarodowe  
publiczne 

C. Normy regulujące działalność  i organizację wszelkiego 
rodzaju urzędów – tak rządowych jak i samorządowych 

4. Prawo administracyjne D. Przepisy obowiązujące członków Kościoła 
 

5. Prawo karne E. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe w ramach 
rodziny 

6. Prawo konstytucyjne  F. Normy regulujące stosunki międzynarodowe. 
 

7. Prawo kanoniczne G. Reguluje stosunki społeczne między pracodawcą a 
pracownikiem.  

8. Prawo międzynarodowe 
prywatne  

H. reguluje stosunki w zakresie ochrony państwa i 
społeczeństwa poprzez określenie katalogu przestępstw i 
zasad ich ścigania, 

9. Prawo rodzinne i 
opiekuńcze 

I. Normy wskazujące, który system prawny (Krakowy czy 
obcy) mają być stosowane w danej sprawie 

 J. Reguluje podstawowe zasady ustrojowe państwa  
 

 
1.____    2.____    3.____    4.____    5.____    6.____    7.___    8.____    9.____ 

 
7. Zdolność prawna to moŜliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i 

zobowiązań). W Polsce zdolność prawną ma kaŜdy obywatel od: 
a) urodzenia 
b) 13 roku Ŝycia 
c) 15 roku Ŝycia 
d) 18 roku Ŝycia  

 
8. Ubezwłasnowolnienie, to: 

a) pozbawienie osoby fizycznej zdolności prawnych  
b) pozbawienie osoby fizycznej czynności do zdolności prawnych  
c) pozbawienie osoby prawnej zdolności prawnych 
d) pozbawienie osoby prawnej zdolności do czynności prawnych 

 
9. Przepisem prawnym nie jest: 

a) zapis reguły postępowania narzuconej przez organy władzy państwowej 
b) reguła postępowania narzucona przez organy władzy państwowej 
c) redakcyjna jednostka aktu prawnego 
d) artykuł, paragraf, punkt aktu prawnego 

 
10. Zasady zawarcia małŜeństwa, ustania i uniewaŜnienia związku 

małŜeńskiego wchodzą w zakres prawa: 
a) cywilnego 
b) karnego 
c) pracy 
d) rodzinnego i opiekuńczego 
e) kanonicznego  
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11. Element normy prawnej, który określa negatywne następstwa, jakie 
spotkają adresata, jeśli zachowana się niezgodnie z zalecanym zachowaniem 
w określonych wcześniej okolicznościach, to: 
a) hipoteza 
b) dyspozycja  
c) sankcja 

 
12. Zabezpieczenie roszczeń pienięŜnych na nieruchomości, które pozwala 

wierzycielowi dochodzić swoich praw, to: 
a) zastaw 
b) hipoteka 
c) słuŜebność 
d) uŜytkowanie 
e) spółdzielcze prawo własnościowe 

 
13. W Polsce pełną zdolność do czynności prawnych ma kaŜdy obywatel od: 

a) urodzenia 
b) 13 roku Ŝycia 
c) 15 roku Ŝycia 
d) 18 roku Ŝycia  

 
14. Gdy sprawca podejmuje działania zmierzające do popełnienia przestępstwa 

jednak do przestępstwa nie dochodzi mówimy o: 
a) sprawstwie 
b) podŜeganiu 
c) usiłowaniu 
d) pomocnictwie 
e) przygotowaniu  

 
15. Przeczytaj fragment Kodeksu Karnego, a następnie wykonaj zadanie 

przyporządkowując fragmentowi przepisu prawnego odpowiedni element 
normy prawnej: 

 
Art. 203 [Zmuszanie do prostytucji]  
Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zaleŜności lub krytyczne 
połoŜenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji,  podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10. 
 

Fragment przepisu prawnego zawierającego normę 
prawną 

Element normy 
prawnej 

A. Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując 
stosunek zaleŜności lub krytyczne połoŜenie, 

1. Dyspozycja 

B. doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, 2. Sankcja 
 

C. podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
 

3. Hipoteza 

 
A. ____  B. ____  C. ____   

 
16. Prawo obowiązujące w danym państwie, czyli ogół norm zachowania 

ustanowionych przez władzę państwową i zagwarantowane przymusem 
(inaczej prawo stanowione), to: 
a) prawo pozytywne 
b) prawo naturalne 
c) prawo dobre 
d) prawo precedensowe  

 



 4 

17. Świadczenie pienięŜne orzekane przez sąd na określony cel społeczny 
związany z ochroną zdrowia, to: 
a) nawiązka 
b) grzywna 
c) przepadek mienia 

 
18. Połącz nazwę gałęzi prawa ze źródłem prawa 
 

Gałąź prawa Źródła prawa 
 

1. Prawo karne A. Ordynacja podatkowa 
2. Prawo handlowe B. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
3. Prawo rodzinne i opiekuńcze C. Ustawa o finansach publicznych 
4. Prawo podatkowe D. Kodeks karny 
5. Prawo pracy E. Kodeks Pracy 
 F. Kodeks spółek handlowych 
 

1.____    2.____    3.____    4.____    5.____     
 
19. Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa, to: 

a)  pomocnictwo 
b) usiłowanie 
c) podŜeganie 
d) sprawstwo 
e) przygotowanie 

 
20. Młodociany to osoba, która: 

a) nie skończyła 16 lat 
b) nie ukończyła 13 lat 
c) ukończyła 15 lat 
d) ukończyła 15, a nie ukończyła 18 lat 

 
21. Zawarcie umowy sprzedaŜy lub najmu, zobowiązań majątkowych, spadków 

wchodzi w zakres prawa: 
a) cywilnego 
b) karnego 
c) pracy 
d) rodzinnego i opiekuńczego 
e) administracyjnego 
 

22.  WskaŜ, które z podanych niŜej czynności to kary, a które środki karne: 
a) przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa 
b) obowiązek naprawienia szkody 
c) grzywna 
d) nawiązka 
e) 25 lat pozbawienia wolności 
f) ograniczenie wolności  
g) doŜywotnie pozbawienie wolności 
h) świadczenie pienięŜne 
i) pozbawienie praw publicznych 
j) 15 lat pozbawienia wolności 
k) zakaz zajmowania określonego stanowiska  
l) zakaz prowadzenia pojazdów 

 
Kary to: _________________ 
 
Środki karne to: _________________  
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23. Jednostronne oświadczenie woli, w którym osoba dysponuje swoim 
majątkiem na wypadek śmierci, to: 
a)  słuŜebność 
b) zastaw 
c) uŜytkowanie 
d) hipoteka 
e) testament 

 
24. Spośród wymienionych aktów prawnych  wybierz akty wydawane przez 

organy ustawodawcze lub uchwałodawcze:  
a) zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  
b) uchwała Rady Gminy 
c) ustawy 
d) rozporządzenia z mocą ustawy 
e) uchwały Sejmu 
f) rozporządzenia 
g) konstytucja 
Akty prawne wydawane przez organy ustawodawcze lub uchwałodawcze to: 

_________________ . 

 
25. Powód to (podkreśl zdanie fałszywe): 

a) strona wzywana do sądu,  
b) strona wnosząca pozew 
c) strona w procesie cywilnym 

 
26. UłóŜ akty prawne w odpowiedniej kolejności od najwaŜniejszego do 

najmniej waŜnego: 
a) ratyfikowane umowy międzynarodowe 
b) akty prawa miejscowego 
c) ustawy 
d) rozporządzenia z mocą ustawy 
e) rozporządzenia  i dyrektywy UE 
f) rozporządzenia 
g) konstytucja 
Prawidłowa kolejność (hierarchia) to: _____________________ . 

 
27. Akty prawa miejscowego (podkreśl fałszywą odpowiedź): 

a) obowiązują tylko na obszarze działania organu, który wydał akt prawa 
miejscowego. 

b) są źródłem norm prawnych obowiązujących powszechnie na obszarze jednostki 
samorządu terytorialnego, który dany akt wydał 

c) są najniŜszym w hierarchii aktem prawnym 
d) są powszechnie obowiązujące w danym państwie  
e) mogą zostać wydane zarówno przez organy uchwałodawcze jak i wykonawczo – 

kontrolne 
 

28. Akt prawny, wydawany przez Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i 
ministrów oraz sędziów czy kierowników urzędów centralnych na podstawie 
ustaw i w celu ich wykonywania, który ma charakter najczęściej wewnętrzny 
i obowiązuje tylko jednostki organizacyjne podległe organowi go 
wydającemu, to:  
a) dekret 
b) rozporządzenie  
c) zarządzenie  
d) rozporządzenie z mocą ustawy 
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29. Przyporządkuj fragmentowi przepisu prawnego odpowiedni element normy 
prawnej: 

 
Przepis prawny: właściciel jeŜeli chce przenieść własność nieruchomości musi to uczynić 
w formie aktu notarialnego. Przeniesienie własności nieruchomości przez właściciela w 
innej formie niŜ akt notarialny będzie niewaŜne. 
 

Fragment przepisu prawnego zawierającego normę 
prawną 

Element normy 
prawnej 

A. przeniesienie własności nieruchomości przez właściciela w 
innej formie niŜ akt notarialny będzie niewaŜne. 

1. Dyspozycja 

B. właściciel jeŜeli chce przenieść własność nieruchomości 2. Sankcja 
 

C. musi to uczynić w formie aktu notarialnego 
 

3. Hipoteza 

 
A. ____  B. ____  C. ____   

 
30. Prawo, które dotyczy jednostek, chroni ich interesy i  reguluje stosunki 

majątkowe i osobiste między nimi, to: 
a) prawo prywatne 
b) prawo publiczne 
c) prawo karne 
d) prawo pracy  

 
31. Obywatel traci zdolność prawną: 

a) gdy się jej zrzeknie 
b) na skutek wyroku sądu 
c) w chwili śmierci 
d) w wieku 80 lat  

 
32. Rozporządzenie z mocą ustawy wydaje jedynie Prezydent RP podczas stanu 

wojennego: 
a) prawda 
b) fałsz 

 
33. Przeczytaj fragment Kodeksu Karnego a następnie wykonaj polecenie: 
 
Art. 207 [Znęcanie się] § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliŜszą lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zaleŜności od sprawcy albo nad małoletnim 
lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 

34. Zaznaczony fragment to: 

a) hipoteza 
b) dyspozycja  
c) sankcja 

 
35. Zabezpieczenie roszczeń częścią majątku dłuŜnika, na wypadek gdyby nie 

wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec wierzyciela, to: 
a) zastaw 
b) hipoteka 
c) słuŜebność 
d) uŜytkowanie 
e) spółdzielcze prawo własnościowe 
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36. UmoŜliwienie lub ułatwienie popełnienia przestępstwa, to: 
a) pomocnictwo 
b) usiłowanie 
c) podŜeganie 
d) sprawstwo 
e) przygotowanie 

 
37. Prawo, które słuŜy ochronie interesów państwa, dobra wspólnego; reguluje  

stosunki między organami państwa  oraz między państwem a jednostką to: 
a) prawo prywatne 
b) prawo publiczne  
c) prawo karne 
d) prawo pracy 

 

38. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma kaŜdy obywatel od: 
a) urodzenia 
b) 13 roku Ŝycia 
c) 15 roku Ŝycia 
d) 18 roku Ŝycia  

 
39. Dopisz do podanych miejsc publikacji akty prawne, które się w nich 

publikuje, poprzez wpisanie odpowiedniej litery 
 

Miejsca publikacji Akty prawne 
 

1. Dziennik Ustaw RP A. Ustawa 
2. Dziennik Urzędowy „Monitor Polski B. Uchwała Rady Gminy 
3. Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe C. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

D. Uchwały Zgromadzenia Narodowego 
E. Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania 
F. Rozporządzenie Prezydenta RP 
G. Ratyfikowana umowa międzynarodowa 
H. Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego 
I. Zarządzenie wojewody 
J. Konstytucja  
K. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 

dotyczące ustaw 
L. Rozporządzenie Prezydenta z mocą ustawy 
M. Uchwała Rady Ministrów 

 

N. Zarządzenie Prezydenta RP wydawane na 
podstawie ustawy 

 
1. _________________   2. _________________ 3. _________________ 

 
 
40. Nieletni, to osoba, która: 

a) osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 14 roku 
Ŝycia 

b) osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 15 roku 
Ŝycia 

c) osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 16 roku 
Ŝycia 

d) osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku 
Ŝycia 

e) osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 18 roku 
Ŝycia 
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41. Przeczytaj fragment Kodeksu Karnego a następnie wykonaj polecenie: 
 
Art. 210 [Porzucenie] § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniŜej lat 
15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 

Zaznaczony fragment to: 

a) hipoteza 
b) dyspozycja  
c) sankcja 

 
42. Spośród wymienionych aktów prawnych wybierz akty wydawane przez 

organy wykonawcze 
a) zarządzenie zarządu powiatu 
b) uchwała Rady Gminy 
c) ustawa 
d) rozporządzenie  z mocą ustawy 
e) uchwała Senatu 
f) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
g) konstytucja 

 
Akty prawne wydawane przez organy wykonawcze:      _________________ 

 
43. Ograniczenie wolności moŜe trwać : 

a) od 3 miesięcy do 10 lat 
b) od miesiąca do 24 miesięcy 
c) od miesiąca do 12 miesięcy 
d) od  tygodnia do 12 miesięcy 

 

44. Połącz konkretne sprawy z odpowiednią gałęzią prawa, która się nią 
zajmuje 

 
Gałąź prawa Opis 

 
1. Prawo cywilne A. Adopcja dziecka. 

 
2. Prawo pracy B. Gwałt.  

 
3. Prawo rodzinne i 

opiekuńcze 
C. Zawarcie umowy o pracę. 

4. Prawo administracyjne D. Stwierdzenie waŜności wyborów parlamentarnych przez Sąd 
NajwyŜszy. 

5. Prawo karne E. Pan X wszedł w spór z organami celnymi na temat wysokości 
cła, które powinien uiścić z tytułu importu do Polski towarów. 

6. Prawo konstytucyjne  F. Ochrona praw autorskich. 
 

 
1.____       2.____       3.____       4.____       5.____       6.____     

 
45. Popełnienie przestępstwa indywidualnie lub przy współdziałaniu innych 

osób to: 
a) pomocnictwo 
b) usiłowanie 
c) podŜeganie 
d) sprawstwo 
e) przygotowanie 
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46. Połącz nazwę gałęzi prawa ze źródłem prawa 
 

Gałąź prawa Źródła prawa 
 

1. Prawo konstytucyjne A. Kodeks cywilny 
2. Prawo cywilne materialne  B. Konstytucja RP 
3. Prawo administracyjne materialne C. Kodeks administracyjny  
4. Prawo karne materialne D. Kodeks postępowania cywilnego 
5. Prawo cywilne procesowe E. Przepisy z zakresu prawa administrac. 
6. Prawo postępowania administracyjnego F. Kodeks postępowania administracyjnego 
 G. Kodeks karny  
 

1.____       2.____       3.____       4.____       5.____       6.____ 
 
47. Zbiór uprawnień przyznawanych jednostce przez obowiązujące akty 

prawne, które słuŜą zabezpieczeniu jej interesów, to: 
a) prawo w ujęciu przedmiotowym 
b) prawo w ujęciu podmiotowym 
c) prawo stanowione 
d) prawo naturalne 

 
48. ObciąŜenie nieruchomości prawem do korzystania z niej  przez inne osoby  

np. korzystanie z drogi biegnącej przez posiadłość innej osoby), to: 
a) zastaw 
b) hipoteka 
c) słuŜebność 
d) uŜytkowanie 
e) spółdzielcze prawo własnościowe 

 
49. Norma narzucona przez władzę państwową i zagwarantowana przymusem 

państwowym, to: 
a) sankcja 
b) norma prawna 
c) norma moralna 
d) przepis prawny 

 
50. Prawo przyrodzone kaŜdemu  człowiekowi, wypływające z jego ludzkiej 

natury, to: 
a) prawo precedensowe 
b) prawo pozytywne 
c) prawo stanowione 
d) prawo publiczne  
e) prawo naturalne 

 
51. Jednostka organizacyjna, która moŜe występować jako samodzielny 

podmiot prawa, to: 
a) osoba prawna 
b) osoba fizyczna 
c) rzecz 
d) stowarzyszenie zwykłe 

 
52. Element normy prawnej, który określa właściwy sposób zachowania się 

adresata we wskazanych wcześniej okolicznościach (wskazuje co naleŜy 
zrobić by uniknąć kary), to: 
a) hipoteza 
b) dyspozycja  
c) sankcja 
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53. Połącz konkretne sprawy z odpowiednią gałęzią prawa, która się nią 
zajmuje 

Gałąź prawa Opis 
 

1. Prawo cywilne A. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron 
 

2. Prawo pracy B. Określa sposób powoływania Sejmu i Senatu 
 

3. Prawo rodzinne i 
opiekuńcze 

C. Przedterminowe, warunkowe zwolnienie z więzienia 

4. Prawo administracyjne D. Szpital  w miejscowości X wszedł w spór z wojewodą 
 

5. Prawo karne E. Przyznanie alimentów. 
 

6. Prawo konstytucyjne  F. Zaciągnięcie hipoteki na dom 
 

 
1.____       2.____       3.____       4.____       5.____       6.____ 

 
54. NajwyŜszą karą przewidzianą w polskim Kodeksie Karnym jest: 

a) 25 lat pozbawienia wolności  
b) kara śmierci  
c) 30 lat pozbawienia wolności 
d) kara doŜywotniego pozbawienia wolności 
 

55. Uprawnienie do korzystania z rzeczy oraz czerpania z niej korzyści, to: 
a) zastaw 
b) hipoteka 
c) słuŜebność 
d) uŜytkowanie 
e) spółdzielcze prawo własnościowe 

 
56. Podjęcie czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu 

zabronionego to: 
a) pomocnictwo 
b) usiłowanie 
c) podŜeganie 
d) sprawstwo 
e) przygotowanie 

 
57. Połącz funkcje kary z jej opisem 
 

Funkcja prawa Opis 
 

A. Funkcja odstraszająca 1. Oddziela przestępcę od społeczeństwa 
 

B. Funkcja represyjna 2. UmoŜliwia przestępcy  powrót do uczciwego Ŝycia 
 

C. Funkcja resocjalizacyjna 3. Zapobiega popełnianiu podobnych przestępstw przez 
innych 

D. Funkcja izolacyjna 4. Ostatecznie zapobiega popełnianiu przez przestępcę 
podobnych czynów 

 5. Zaspokaja społeczne poczucie sprawiedliwości 
 

 
A. ____  B. ____  C. ____  D. ____   
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58. Małoletni to osoba, która w świetle prawa cywilnego: 
a) nie ukończyła 13 lat 
b) nie ukończyła 15 lat 
c) nie ukończyła 16 lat 
d) nie ukończyła 17 lat 
e) nie ukończyła 18 lat 

 
59. „Reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe osób fizycznych i osób 

prawnych. Podstawową zasadą tego prawa jest dobrowolność stosunków i 
równorzędność podmiotów prawa.”  Mowa tu o: 
a) prawie karnym 
b) prawie administracyjnym 
c) prawie cywilnym 
d) prawie konstytucyjnym 
e) prawie międzynarodowym prywatnym 
 

60. W wolną kolumnę wpisz „Prawda” jeŜeli zdanie jest prawdziwe lub „Fałsz” 
jeŜeli zdanie jest fałszywe. 

Lp. Zdanie Prawda /Fałsz 
 

1. KaŜdy akt prawny ma taką samą moc obowiązującą  
 

2. W Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych publikuje się 
ustawy 

 

3. Warunkiem wejścia aktu prawnego w Ŝycie jest podpisanie go 
przez Prezydenta 

 

4. KaŜdy akt prawny obowiązuje do czasu jego uchylenia   
 

5. Warunkiem wejścia w Ŝycie aktu prawnego jest jego 
publikacja w odpowiednim publikatorze 

 

 
61. Spośród wymienionych aktów prawnych wybierz akty prawa miejscowego: 

a) ustawa 
b) zarządzenie wojewody 
c) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
d) uchwała Rady Powiatu 
e) zarządzenie Prezydenta Miasta Świnoujścia  
f) rozporządzenie Prezydenta RP 

 
Akty prawa miejscowego to: _______________ 

 
62. Połącz strony postępowania z odpowiednią dziedziną prawa: 

Strony postępowania Prawo 
 

1. Organ administracji publicznej i osoba fizyczna lub prawna A. Karne 
2. Powód i pozwany B. Administracyjne 
3. OskarŜyciel, pokrzywdzony, oskarŜony, obrońca C. Cywilne  
 D. Kanoniczne 

 
1.____       2.____       3.____ 

 
63.  Zbrodnia, to: 

a) czyn zagroŜony karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności 
b) czyn zagroŜony karą pozbawienia wolności powyŜej miesiąca 
c) czyn zagroŜony karą ograniczenia wolności 
d) czyn o niewielkiej szkodliwości społecznej  


