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WSTĘP

W zamierzeniu autora zbiór pytań ma stanowić pomoc dydaktyczną, 
pozwalającą na łatwiejsze opanowanie materiału normatywnego w po-
staci Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zbiór składa się z dwóch części: pierwszą stanowi zestawienie 500 pytań 
testowych jednokrotnego wyboru, bazujących na brzmieniu poszczegól-
nych jednostek redakcyjnych Konstytucji RP1. Druga to matryca pra-
widłowych odpowiedzi, wzbogacona o wskazanie jednostki redakcyjnej, 
której pytanie dotyczy, a także przywołująca treść przepisu (lub jego 
części) wraz z oznaczonym fragmentem adekwatnym dla odpowiedzi.

Zbiór uwzględnia stan prawny na 15.04.2021 r.

1  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
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Część I

PYTANIA TESTOWE

1.    W preambule do Konstytucji RP określono Boga jako źródło:
 A.  prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna;
 B.  prawdy, sprawiedliwości i piękna;
 C.  dobra i pomyślności narodu polskiego;
 D.  dobra i sprawiedliwości.

2.   W preambule do Konstytucji RP nawiązano do:
 A.  tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej;
 B.  najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej;
 C.  historycznych osiągnięć Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej;
 D.  ciągłości ustrojowej Drugiej Rzeczypospolitej.

3.   W preambule do Konstytucji RP wskazano na potrzebę współ-
pracy ze wszystkimi krajami dla dobra:

 A.  Narodów Zjednoczonych;
 B.  Rodziny Narodów;
 C.  ludzkości;
 D.  Rodziny Ludzkiej.

4.  W preambule do Konstytucji RP określono Konstytucję Rze-
czypospolitej Polskiej jako:

 A.  prawa zasadnicze dla państwa;
 B.  prawa fundamentalne dla państwa;
 C.  prawa podstawowe dla państwa;
 D.  prawa podstawowe i zasadnicze dla państwa.
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5.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest dobrem:
 A.  narodowym;
 B.  wspólnym;
 C.  wspólnym wszystkich obywateli;
 D.  wspólnym wszystkich Polaków.

6.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest:
 A.  demokratycznym państwem prawa, urzeczywistniającym 

zasady sprawiedliwości społecznej;
 B.  państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawied-

liwości społecznej;
 C.  demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 

zasady sprawiedliwości społecznej i subsydiarności;
 D.  żadne z powyższych.

7.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest państwem:
 A.  regionalnym;
 B.  jednolitym, jednak ustawa może przewidywać autonomię 

niektórych regionów;
 C.  jednolitym;
 D.  jednolitym i regionalnym.

8.  W myśl Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospoli-
tej Polskiej należy do:

 A.  wszystkich obywateli;
 B.  Narodu Polskiego;
 C.  Narodu;
 D.  Sejmu i Senatu.

9.  W myśl Konstytucji RP naród sprawuje władzę:
 A.  przez posłów i senatorów lub bezpośrednio;
 B.  pośrednio lub bezpośrednio;
 C.  przez przedstawicieli narodu lub w drodze referendum;
 D.  przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
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10.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska strzeże niepod-
ległości i:

 A.  integralności swojego terytorium;
 B.  nienaruszalności swojego terytorium;
 C.  suwerenności swojego terytorium;
 D.  odrębności swojego terytorium.

11.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia:
 A.  ochronę środowiska;
 B.  ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
 C.  ochronę dziedzictwa przyrodniczego, stanowiącego dobro 

ponadczasowe;
 D.  ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju.

12.  W myśl Konstytucji RP źródłem tożsamości narodu polskiego 
jest:

 A.  kultura;
 B.  historia walk i męczeństwa;
 C.  dziedzictwo narodowe;
 D.  język polski.

13.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska udziela pomo-
cy Polakom zamieszkałym za granicą:

 A.  w zachowaniu ich związków z  narodowym dziedzictwem 
kulturalnym;

 B.  w zachowaniu ich łączności z rodakami w kraju;
 C.  w utrzymaniu odrębności narodowej i kulturowej;
 D.  w zachowaniu tożsamości narodowej.

14.  W myśl Konstytucji RP na podstawie i  w  granicach prawa 
działają:

 A.  organy władzy państwowej;
 B.  Sejm, Senat, Prezydent i Rada Ministrów;
 C.  organy państwa i organy samorządowe;
 D.  organy władzy publicznej.
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15.  W myśl Konstytucji RP Konstytucja:
 A.  jest najwyższym i najważniejszym prawem w Rzeczypospoli-

tej Polskiej;
 B.  jest najważniejszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej;
 C.  jest pierwszym prawem Rzeczypospolitej Polskiej;
 D.  żadne z powyższych.

16.  W myśl Konstytucji RP przepisy Konstytucji:
 A.  stosuje się bezpośrednio, a pośrednio – w przypadkach w niej 

wskazanych;
 B.  stosuje się bezpośrednio w przypadku, gdy ustawy tak stano-

wią;
 C.  stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi ina-

czej;
 D.  stosuje się zawsze bezpośrednio.

17.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska przestrzega:
 A.  prawa wtórnego Unii Europejskiej;
 B.  wiążącego ją prawa międzynarodowego;
 C.  wiążących ją umów międzynarodowych;
 D.  wiążącego ją prawa europejskiego.

18.  W myśl Konstytucji RP ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opie-
ra się na:

 A.  podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wyko-
nawczej i władzy sądowniczej;

 B.  podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wyko-
nawczej i władzy sądowniczej, chyba że Konstytucja stanowi 
inaczej;

 C.  podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wyko-
nawczej i władzy samorządowej;

 D.  równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej 
i władzy sądowniczej.
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19.  W myśl Konstytucji RP władzę wykonawczą sprawują:
 A.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów 

i Rada Ministrów;
 B.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów;
 C.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów 

i ministrowie;
 D.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów i admi-

nistracja państwowa.

20.  W myśl Konstytucji RP partie polityczne zrzeszają:
 A.  obywateli polskich na zasadach wolności, równości i subsy-

diarności;
 B.  osoby fizyczne na zasadach dobrowolności i równości;
 C.  obywateli polskich na zasadach dobrowolności i równości;
 D.  obywateli polskich, a jeśli statut partii politycznej tak stanowi 

– także cudzoziemców.

21.  W myśl Konstytucji RP celem partii politycznych jest:
 A.  wywieranie wpływu na politykę państwa;
 B.  wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie 

polityki państwa;
 C.  wpływanie na kształtowanie polityki państwa;
 D.  wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie 

polityki władz publicznych.

22.  W myśl Konstytucji RP finansowanie partii politycznych jest:
 A.  jawne, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 B.  jawne;
 C.  tajne;
 D.  tajne, chyba że ustawa stanowi inaczej.
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23.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia wol-
ność tworzenia i działania:

 A.  związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych 
rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych do-
browolnych zrzeszeń oraz fundacji;

 B.  związków zawodowych, stowarzyszeń, ruchów obywatel-
skich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji;

 C.  związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych 
rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych do-
browolnych zrzeszeń oraz kościołów;

 D.  związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzy-
szeń oraz fundacji.

24.  W myśl Konstytucji RP zakazane jest istnienie partii politycz-
nych i innych organizacji odwołujących się w swoich progra-
mach do:

 A.  nazizmu, faszyzmu i komunizmu;
 B.  nazizmu, faszyzmu, rasizmu i komunizmu;
 C.  totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu 

i komunizmu;
 D.  totalitarnych lub autorytarnych metod i  praktyk działania 

nazizmu, faszyzmu i komunizmu.

25.  W myśl Konstytucji RP zakazane jest istnienie partii politycz-
nych, których program lub działalność przewiduje:

 A.  utajnienie struktur lub członkostwa;
 B.  umundurowanie lub uzbrojenie członków;
 C.  utajnienie struktur lub członkostwa, a także umundurowanie 

lub uzbrojenie członków;
 D.  utajnienie struktur lub istnienie filii partii za granicą.
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26.  W myśl Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia wol-
ność prasy i:

 A.  radiofonii;
 B.  radiofonii oraz telewizji;
 C.  innych środków społecznego przekazu;
 D.  innych środków masowego przekazu.

27.  W myśl Konstytucji RP ustrój terytorialny Rzeczypospolitej 
Polskiej zapewnia decentralizację:

 A.  samorządu terytorialnego;
 B.  państwa;
 C.  władzy publicznej;
 D.  państwa i samorządu terytorialnego.

28.  W myśl Konstytucji RP ustawa określa:
 A.  zasadniczy podział terytorialny państwa;
 B.  podział na zasadnicze jednostki samorządu terytorialnego;
 C.  podział na gminy i województwa;
 D.  podział terytorialny państwa.

29.  W myśl Konstytucji RP wspólnotę samorządową stanowi:
 A.  społeczność lokalna;
 B.  ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału teryto-

rialnego;
 C.  ogół mieszkańców samorządu terytorialnego;
 D.  społeczność gminy.

30.  W myśl Konstytucji RP samorząd terytorialny uczestniczy w:
 A.  sprawowaniu władzy państwowej;
 B.  sprawowaniu władzy w państwie;
 C.  sprawowaniu władzy publicznej;
 D.  wykonywaniu zadań państwa.
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