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Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź poprzez oznaczenie kółkiem wybranej
litery: a), b) lub c).
W każdym pytaniu występuje jedna prawidłowa odpowiedź.

1.

Prawo do sądu jest ustanowione w:

a)
b)
c)

art. 2 Konstytucji
art. 45 Konstytucji
art. 188 Konstytucji

2.

Według Konstytucji, sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i
podlegają tylko:

a)
b)
c)

Konstytucji
Konstytucji oraz ustawom
Konstytucji, ustawom oraz rozporządzeniom

3.

Zgodnie z Konstytucją, warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego
jest ich:

a)
b)
c)

uchwalenie
ogłoszenie
ratyfikacja

4.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawianie aktów prawa
miejscowego:

a)
b)
c)

nie wymaga upoważnienia w ustawie
jest możliwe na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie
jest możliwe na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w
celu jej wykonania

1

5.

W świetle Konstytucji, najwyższym
Rzeczypospolitej Polskiej jest:

a)
b)
c)

Minister Obrony Narodowej
Prezydent Rzeczypospolitej
Szef Sztabu Generalnego

6.

Zgodnie z Konstytucją, przeciwko ważności wyborów wyborca ma prawo
zgłoszenia do Sądu Najwyższego:

a)
b)
c)

sprzeciwu
protestu
skargi

7.

Zgodnie z Konstytucją, przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest:

a)
b)
c)

wójt/burmistrz/prezydent miasta
starosta
wojewoda

8.

Zgodnie z Konstytucją, w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli lub
porządku publicznego można wprowadzić:

a)
b)
c)

stan wojenny
stan wyjątkowy
stan klęski żywiołowej

9.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany na lat:

a)
b)
c)

5
6
7

10.

Trybunał Konstytucyjny składa się z:

a)
b)
c)

15 sędziów
25 sędziów
30 sędziów

11.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli początkiem
terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu:

a)
b)
c)

uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło
nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło
nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło tylko wtedy, jeśli tym dniem
jest dzień ustawowo wolny od pracy

12.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o odmowie wszczęcia
postępowania organ rozstrzyga:

a)
b)
c)

decyzją
postanowieniem na które nie służy zażalenie
postanowieniem na które służy zażalenie
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zwierzchnikiem

Sił

Zbrojnych

13.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
wniesiono do organu niewłaściwego w sprawie:

a)
b)
c)

podlega ono odrzuceniu
organ pozostawia podanie bez rozpatrzenia
organ niezwłocznie przekazuje podanie do organu właściwego

14.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o
postępowania, które stało się bezprzedmiotowe organ rozstrzyga:

a)
b)
c)

decyzją
postanowieniem na które nie służy zażalenie
postanowieniem na które służy zażalenie

15.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, skierowanie decyzji
do osoby niebędącej stroną w sprawie jest przesłanką:

a)
b)
c)

wznowienia postępowania
stwierdzenia nieważności decyzji
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

16.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydanie orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które ma wpływ na treść wydanej
decyzji jest przesłanką:

a)
b)
c)

wznowienia postępowania
stwierdzenia nieważności decyzji
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

17.

Ordynacja podatkowa normuje:

a)
b)
c)

tylko postępowanie podatkowe i kontrolę podatkową
tylko postępowanie podatkowe i zobowiązania podatkowe
zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności
sprawdzające

18.

W świetle Ordynacji podatkowej, publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe
oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa,
województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej to
definicja:

a)
b)
c)

podatku
zobowiązania podatkowego
obowiązku podatkowego

19.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, spór o właściwość między organami
podatkowymi rozstrzyga się:

a)
b)
c)

pismem wskazującym organ właściwy
postanowieniem
decyzją

20.

W świetle Ordynacji podatkowej, w kwestiach mniejszej wagi wynikających w
toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli
pełnomocnikiem jest:

3

jeżeli

podanie

umorzeniu

a)
b)
c)

wstępny strony
zstępny strony
małżonek strony

21.

Tworzenie i znoszenie wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenie
ich siedziby i obszaru właściwości należy do właściwości:

a)
b)
c)

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rady Ministrów

22.

Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na:

a)
b)

Izbę Finansową, Izbę Gospodarczą i Izbę Ogólnoadministracyjną
Izbę Finansów Publicznych, Izbę Gospodarczo - Finansową i
Ogólnoadministracyjną
Izbę Finansów Publicznych, Izbę Ogólnoadministracyjną i Izbę Dyscyplinarną

c)

Izbę

23.

Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach:

a)

nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami
administracji publicznej
aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych
organów administracji rządowej;
pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w
indywidualnych sprawach

b)
c)
24.

Przekazanie wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw
określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu
administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości, może nastąpić
na podstawie:

a)
b)
c)

zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

25.

Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do:

a)

c)

rozpoznawania środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów
administracyjnych
podejmowania uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których
stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych
rozpoznania protestów przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej

26.

Zdolność występowania przed sądem administracyjnym jako strona posiada:

a)
b)
c)

wyłącznie osoba fizyczna
wyłącznie osoba prawna
osoba fizyczna, osoba prawna lub organ administracji publicznej

b)
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27.

Sąd odrzuca skargę:

a)
b)
c)

jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego
jeżeli organ nie nadeśle odpowiedzi na skargę
gdy jest niezasadna

28.

Uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie
wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych Naczelny Sąd
Administracyjny podejmuje w składzie:

a)
b)
c)

5 sędziów
7 sędziów
12 sędziów

29.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jest przyznawane:

a)
b)
c)

z urzędu
na wniosek
na wniosek oraz z urzędu

30.

Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się
do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie:

a)
b)
c)

siedmiu dni od doręczenia postanowienia
czternastu dni od doręczenia postanowienia
miesiąca od doręczenia postanowienia

31.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, uznanie cudzoziemca za obywatela
polskiego następuje:

a)
b)
c)

na wniosek
z urzędu
na wniosek i z urzędu

32.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, zawarcie związku małżeńskiego
przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim:

a)

powoduje z mocy prawa nabycie obywatelstwa polskiego przez małżonka obywatela
polskiego
powoduje utratę obywatelstwa polskiego przez obywatela polskiego
nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków

b)
c)
33.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, od osoby wykonującej
prawo do informacji publicznej:

a)
b)
c)

żąda się wykazania interesu prawnego
żąda się wykazania interesu faktycznego
nie żąda się wykazania interesu prawnego
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34.

W świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, odwołanie od decyzji o
odmowie udostępnienia informacji publicznej rozpoznaje się w terminie:

a)
b)
c)

14 dni
30 dni
45 dni

35.

W świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłata pobierana od osób
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających
korzystne właściwości klimatyczne to opłata:

a)
b)
c)

miejscowa
klimatyczna
krajobrazowa

36.

W świetle ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę opodatkowania
podatkiem od nieruchomości dla gruntów stanowi:

a)
b)
c)

powierzchnia
sposób użytkowania
wartość rynkowa
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PRACA PISEMNA
Praca pisemna polega na opracowaniu jednego z dwóch poniższych zagadnień z
zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego, wybranego przez
kandydata.

Prawo administracyjne materialne:
Podatek od nieruchomości.

Prawo administracyjne procesowe:
Terminy załatwienia sprawy i sposób zwalczania opieszałości organu w świetle
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
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