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W KONSTYTUCJI RP 

Prawidłowe odpowiedzi zostały zaznaczone przez podkreślenie. 

 

1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. to: 

a) konstytucja nadana 

b) konstytucja uchwalona 

c) konstytucja mała 

d) konstytucja czasowa  

 

2. Twórcą preambuły Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. był: 

a) Lech Wałęsa 

b) Tadeusz Mazowiecki  

c) Aleksander Kwaśniewski  

d) Bronisław Komorowski  

 

3. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. składa się z: 

a) 10 rozdziałów  

b) 11 rozdziałów 

c) 12 rozdziałów  

d) 13 rozdziałów 

 

4. Referendum konstytucyjne związane z przyjęciem obecnie obowiązującej konstytucji 

zarządził: 

a) Prezes Rady Ministrów 

b) Marszałek Sejmu RP 

c) Sejm RP 

d) Prezydent RP 

 

5. Od momentu uchwalenia obecnie obowiązująca konstytucja była nowelizowana: 

a) raz 
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b) dwa razy 

c) trzy raz 

d) cztery razy 

 

6. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. reguluje rozwiązanie Sejmu przez Prezydenta RP 

w: 

a) art. 144, art. 225 i art. 242 

b) art. 201 i art. 179 

c) art. 155 i art. 225 

d) art. 154 i art. 105 

 

7. Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r. składa się z: 

a) 150 artykułów 

b) 200 artykułów 

c) 243 artykuły 

d) 241 artykułów 

 

8. Władzę wykonawczą w RP wg konstytucji stanowi: 

a) Rada Ministrów 

b) Sejm i rada Ministrów 

c) Prezydent 

d) Prezydent i Rada Ministrów 

 

9. Kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami 

Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. sprawuje: 

a) Sejm 

b) Zgromadzenie Narodowe 

c) Prezydent 

d) obywatele 
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10. Władzę sądowniczą w RP wg konstytucji sprawują: 

a) Sejm i Senat 

b) tylko organy ochrony prawnej 

c) tylko sądy powszechne 

d) sądy i trybunały 

 

11. Sejm rozpatruje projekt ustawy w: 

a) dwóch czytaniach 

b) trzech czytaniach 

c) czterech czytaniach 

d) pięciu czytaniach 

 

12. Prawa i obowiązki obywateli RP znajdują się w rozdziale: 

a) pierwszym konstytucji  

b) drugim konstytucji  

c) trzecim konstytucji 

d) ostatnim konstytucji  

 

13. Procedura trzech kroków dotyczy: 

a) dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi wg konstytucji 

b) wyborów do sejmu, senatu i wyborów prezydenckich 

c) trzech stopni samorządu terytorialnego w Polsce 

d) powoływania Rady Ministrów 

 

14. Kiedy Sejm RP powołuje i odwołuje inne organy władzy pełni funkcję: 

a) kontrolną 

b) kreacyjną 

c) ustrojodawczą 

d) ustawodawczą 
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15. Wybory do Senatu RP wg konstytucji są oparte są zasadach: 

a) proporcjonalności, równości 

b) bezpośredniości, proporcjonalności 

c) powszechności, bezpośredniości 

d) powszechności, równości 

 

16. Na czele źródeł prawa w Polsce znajduje się: 

a) umowa akcesyjna z Unią Europejską  

b) Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. 

c) Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 

d) zbiór kodeksów  

 

17. Poszczególne treści zapisów konstytucyjnych są uporządkowane w rozdziałach i 

artykułach, przy czym te ostatnie dzielą się na: 

a) punkty 

b) ustępy  

c) tirety 

d) paragrafy 

 

18. Art. 4 Konstytucji z 1997 r. dotyczy zasady suwerenności narodu, co oznacza, że w 

Polsce suwerenem jest: 

a) Prezydent RP 

b) Sejm i Senat 

c) Naród 

d) Zgromadzenie Narodowe 

 

19. W Konstytucji RP z 1997 r. , a dokładnie w Rozdziale II jest zawartych: 

a) 5 obowiązków obywateli 

b) 6 obowiązków obywateli 

c) tyle samo praw, co i obowiązków 

d) mniej praw niż obowiązków 
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20. Zgromadzenie Narodowe to w sumie: 

a) 460 posłów i senatorów 

b) 560 posłów i senatorów 

c) tyle samo posłów, co i senatorów 

d) mniej posłów niż senatorów  

 

21. Mandat poselski można łączyć z funkcją: 

a) sędziego 

b) Prezydenta RP 

c) nauczyciela 

d) funkcjonariusza policji 

 

22. O stanie wojny i zawarciu pokoju decyduje: 

a) Sejm 

b) Senat 

c) Prezydent RP 

d) Prezes Rady Ministrów 

 

23. Prezydent RP może być ponownie wybrany na drugą kadencję: 

a) tylko raz 

b) dwa razy 

c) trzy razy 

d) nie może być wybrany ponownie 

 

24. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi: 

a) 3 lata 

b) tyle samo co kadencja Sejmu RP 

c) 5 lat 

d) 6 lat 
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25. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie zmiany konstytucji ma m.in.:  

a) każdy obywatel 

b) Prezes Rady Ministrów 

c) Rada Ministrów  

d) Senat RP 

 

Oprac. Urszula Małek 


