
Proszę rozwiązać test i przesłać na pocztę jak do tej pory do 26.05 
 
TEST WŁADZA WYKONAWCZA Proszę się zastanowić i zakreślić kółkiem 
wybraną odpowiedź. 
 
 1. Władza wykonawcza to inaczej:  
a) egzekutywa  
b) judykatywa  
c) legislatywa  
 
2. Władzę wykonawczą w Polsce sprawują:  
a) Prezydent, Rada Ministrów wraz z Prezesem Rady Ministrów  
b) Sejm i Senat c) Sejm i Prezydent 
 
 3. Prezydent jest wybierany w Polsce na kadencję:  
a) 4 lat  
b) 5 lat  
c) 7 lat  
 
4. Kandydat na Prezydenta musi w dniu wyborów mieć skończone:  
a) 18 lat  
b) 21 lat  
c) 25 lat  
d) 30 lat  
e) 35 lat 
  
5. Kandydat na Prezydenta musi być obywatelem polskim i na stałe mieszkać w 
Polsce a) prawda b) fałsz  
 
6. Prezydent jest wybierany w wyborach  
a) powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych 
b) równych, tajnych, bezpośrednich, proporcjonalnych  
c) powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych i większościowych  
d) powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich  
 
7. Wybory prezydenckie w I turze wygrywa kandydat, który:  
a) uzyskał najwięcej głosów  
b) zdobył ponad połowę głosów  
c) nie ma takiej możliwości; z góry zakłada się drugą turę  
 
8. Do II tury przechodzi:  
a) 2 kandydatów z największą liczbą głosów  
b) 3 kandydatów z największą liczbą głosów  
c) ordynacja nie przewiduje II tury  
 
 
 
 



9. Ważność wyborów prezydenckich stwierdza:  
a) Państwowa Komisja Wyborcza  
b) Zgromadzenie Narodowe  
c) Sąd Najwyższy  
d) Trybunał Konstytucyjny  
 
10. Prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą: a) prawda b) fałsz  
 

11. Obecnie Prezydentem jest:  
a) Lech Kaczyński  
b) Jarosław Kaczyński  
c) Aleksander Kwaśniewski  
d) Andrzej Duda 
 
 12. W 1989 r. na Prezydentem został:  
a) Lech Wałęsa  
b) Lech Kaczyński  
c) Wojciech Jaruzelski  
d) Aleksander Kwaśniewski  
 
13. Urząd Prezydenta został wprowadzony na mocy nowelizacji konstytucji z 
dnia:  
a) 3 maja 1989 r.  
b) 17 października 1992 r.  
c) 2 kwietnia 1997 r.  
d) 29 grudnia 1989 r.  
e) 7 kwietnia 1989 r.  
 
14. Polska została przyjęta do NATO gdy Prezydentem był:  
a) Lech Wałęsa  
b) Lech Kaczyński  
c) Wojciech Jaruzelski  
d) Aleksander Kwaśniewski  
 
15. Prezes Rady Ministrów ponosi odpowiedzialność:  
a) polityczną i konstytucyjną  
b) tylko konstytucyjną  
c) tylko polityczną  
d) nie ponosi żadnej odpowiedzialności  
 
16. Procedura tzw. „trzech kroków” jest związana z: 
a) wyborami prezydenckimi  
b) powołaniem rządu  
c) odwołaniem rządu  
d) wyborem Pierwszego Prezesa Sądu najwyższego  
e) wyborami parlamentarnymi  
 
 



17. Radzie Gabinetowej przewodzi:  
a) premier  
b) Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego  
c) Rada Ministrów  
d) Prezydent  
e) Marszałek Sejmu  
 
18. Polska została członkiem UE gdy Prezydentem był:  
a) Lech Wałęsa  
b) Lech Kaczyński  
c) Wojciech Jaruzelski  
d) Aleksander Kwaśniewski  
 
19. Rada Gabinetowa nie ma uprawnień rządu; nie może podejmować wiążących 
decyzji. a) prawda b) fałsz  

 
20. Kontrasygnata to:  
a) dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę  
b) dodatkowe zatwierdzenie aktu wydanego przez organ władzy wykonawczej 
przez Sejm  
c) przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska  
 
21. W Polsce kontrasygnaty udziela:  
a) premier  
b) odpowiedni minister  
c) sekretarz stanu  
d) marszałek Sejmu  
e) Sejm w całości  
 
22. Prerogatywa to: a) dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę 
b) dodatkowe zatwierdzenie aktu wydanego przez organ władzy wykonawczej 
przez Sejm c) przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska  
 
23. Prezydent : a) ponosi odpowiedzialność konstytucyjną b) ponosi 
odpowiedzialność polityczną c) ponosi odpowiedzialność konstytucyjną i 
polityczną d) nie ponosi żadnej odpowiedzialności  
 
24. W 1989 r. Prezydent został wybrany przez: a) Sejm b) Zgromadzenie 
Narodowe c) elektorów d) naród  
 
 
25. Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Podkreśl fałszywą 
odpowiedź:  
a) ratyfikacja umowy dotyczącej wstąpienia Polski do organizacji 
międzynarodowej (np. UE) wymagała zgody parlamentu podjętej na drodze 
ustawy  
b) przy ratyfikacji jest wymagana kontrasygnata premiera  
c) jest to jego prerogatywa  



 
26. Opisz uprawnienia: 
a) premiera 
b) rady ministrów 
 
 


