
Zagadnienia do konkursu wybieram wybory IV edycja (wybory Prezydenta RP) – część I 

 

1. Czy głos oddany w wyborach będzie ważny jeżeli we właściwej kratce wstawimy znak „&”? 
Dlaczego? 

2. Wyjaśnić pojęcia obwód głosowania i okręg wyborczy 
3. Ile jest okręgów wyborczych w  wyborach prezydenckich a ile w wyborach do rady 

gminy/miasta w którym mieszkasz? 
 

4. Jaka jest liczba podpisów wymagana  do poparcia  zgłoszenia kandydata na Prezydenta RP? 
 

5. Aby poparcie  zgłoszenia kandydata na prezydenta  było skuteczne  osoba popierająca musi 
mieć: 
a) Maturę 
b) Ukończone 21 lat 
c) Prawo wybierania do rady gminy 
d) Prawo wybierania do Sejmu 

 
6. Jakie są rodzaje komitetów wyborczych i jaki typ komitetu może zgłaszać kandydata na 

Prezydenta RP ? 
7. Kto może być kandydatem na Prezydenta RP? 
8. Co to jest oświadczenie lustracyjne, i kiedy jest wymagane od kandydata? 
9. Ilu obywateli potrzeba aby utworzyć komitet zgłaszający kandydata na Prezydenta RP? 
10. O utworzeniu komitety wyborczego w wyborach przezydenta RP należy zawiadomić: 

a) Krajowe Biuro Wyborcze 
b) Państwową Komisję wyborczą 
c) Wójta Gminy 
d) Komisarza Wyborczego 

11. W jakim terminie należy przekazać zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego? 
12. Czy do zgłoszenia komitetu potrzebne jest poparcie utworzenia komitetu , czy poparcie dla 

zgłaszanego kandydata? 
13. Poparciej/w  powinno być poświadczone podpisami  co najmniej …. wyborców? 
14. W jakim terminie ( licząc od dnia zarządzonych wyborów) należy zgłosić kandydata na 

Prezydenta? 
15. Kto reprezentuje komitet wyborczy wyborców ? 
16. Czy kandydat na Prezydenta RP może być pełnomocnikiem finansowym swojego komitetu 

wyborczego ? 
17. Co oznacza termin agitacja wyborcza? 
18. Co to jest cisza wyborcza? 
19. Czy dopuszczalne jest zachęcanie do udziału w wyborach? Czy stanowi ono agitację ? 
20. Czym się różni spis wyborców od rejestru wyborców? 
21. Co należy zrobić, aby zagłosować w wyborach na Prezydenta RP poza miejscem stałego 

zamieszkania? 
22. Co należy zrobić aby zagłosować za granicą? 
23. Jakie są możliwości głosowania osób niepełnosprawnych, które nie mogą udać się osobiście 

do lokalu wyborczego? 
24. Co oznacza termin „wybory pięcioprzymiotnikowe”?  Wyjaśnić każdy z przymiotników 
25. Czy głosowanie przez pełnomocnika nie jest sprzeczne z zasadą bezpośredniości wyborów? 



26. Omówić funkcje i uprawnienia męża zaufania 
27. Funkcje i zadania obserwatora społecznego. 
28. Czy realne jest sfałszowanie wyborów? Uzasadnić możliwości takiego fałszowania, ich zasięg i 

wpływ na wyniki wyborów 
29. Co to jest gerrymandering i przy jakich typach wyborów ma największy wpływ na ich wyniki? 
30. Kto zarządza wybory Prezydenta RP i w jakim terminie? 
31. Gdzie ogłasza się zarządzenie wyborów Prezydenta RP? 
32. Kto przeprowadza wybory Prezydenta RP? 
33. Jakie są warunki wybrania na prezydenta i w jakim przypadku przeprowadza się II turę 

wyborów? 
34. Kiedy wybrany Prezydent obejmuje urząd? 

 
 


