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Imię i nazwisko uczestnika: Nazwa szkoły:

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym
„Wybieram Wybory” 

Etap szkolny
Drogi Uczestniku,

Witaj w I etapie III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram
Wybory”.  Przed  przystąpieniem  do  rozwiązywania  testu  zapoznaj  się  dokładnie  z  poniższą
informacją.
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Krajowe Biuro Wyborcze
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 Test składa się z 6 stron i zawiera 25 pytań oraz 3 propozycje

odpowiedzi do każdego z nich.

 Przed  rozpoczęciem  pracy  sprawdź,  czy  Twój  test  jest

kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je szkolnej komisji

konkursowej.

 Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

 Przed  udzieleniem  odpowiedzi  zastanów  się  dobrze,

gdyż niedopuszczalne  jest  dokonywanie  jakichkolwiek

skreśleń lub poprawek.

 Prawidłowe  udzielenie  odpowiedzi  polega  na  otoczeniu

kółkiem  litery  przy  właściwej  (jednej)  odpowiedzi,

tj. zaznaczenie kółkiem litery: a, b lub c. 

Uwaga!     
Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 pkt.

Uczestnik  nie  otrzymuje  punktu  w  przypadku  niezaznaczenia
żadnej odpowiedzi, bądź zaznaczenia błędnej odpowiedzi.

Skreślenie zaznaczonej  odpowiedzi lub skreślenie zaznaczonej
odpowiedzi i zaznaczenie kolejnej  odpowiedzi  jest traktowane
jak zaznaczenie błędnej odpowiedzi.

Pracuj samodzielnie!

Powodzenia!

Czas pracy:

40 minut

Odcisk pieczęci Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
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1. Wyjątek od zasady osobistego głosowania stanowi:

a) głosowanie korespondencyjne,

b) głosowanie przez pełnomocnika,

c) obie odpowiedzi są prawidłowe.

2. Zgodnie z Kodeksem wyborczym przez znak „x” należy rozumieć:

a) dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki,

b) co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki,

c) co najmniej dwie przecinające się linie.

3. Stały rejestr wyborców obejmuje:

a) wyłącznie  osoby  zameldowane  na  obszarze  gminy,  którym  przysługuje  prawo

wybierania, 

b) osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania, 

c) osoby  czasowo  przebywające  na  obszarze  gminy,  którym  przysługuje  prawo

wybierania.

4. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, która złożyła

stosowny wniosek wydaje:

a) wójt (burmistrz, prezydent miasta),

b) komisarz wyborczy,

c) rada gminy.

5. Obwody  głosowania  dla  obywateli  polskich  przebywających  za  granicą  w  związku

z wyborami  do  Sejmu  i  do  Senatu,  wyborami  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej

oraz wyborami  do  Parlamentu  Europejskiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  tworzy,

w drodze rozporządzenia:

a) minister  właściwy  ds.  wewnętrznych  i  administracji,  po  zasięgnięciu  opinii

Państwowej Komisji Wyborczej, 

b) minister  właściwy  do  spraw  zagranicznych,  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowej

Komisji Wyborczej, 

c) Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza 
Krajowe Biuro Wyborcze
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6. Zaznacz zdanie prawdziwe:

a) rejestr wyborców służy do sporządzenia spisów wyborców uprawnionych do udziału

w  wyborach,  a  także  do  sporządzania  spisów  osób  uprawnionych  do  udziału

w referendum, 

b) spis wyborców służy do sporządzania rejestru wyborców uprawnionych do udziału

w wyborach,  a  także  do  sporządzania  spisów  osób  uprawnionych  do  udziału

w referendum, 

c) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

7. Obywatela  Unii  Europejskiej  niebędącego  obywatelem  polskim,  stale  zamieszkałego

na obszarze  gminy  i  uprawnionego  do  korzystania  z  praw  wyborczych

w Rzeczypospolitej wpisuje się do części B rejestru wyborców:

a) na jego pisemny wniosek, 

b) na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

c) z urzędu.

8.   Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list  i  nazw lub nazwisk

albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce

lub poza nią:

a) nie wpływa na ważność głosu, 

b) powoduje nieważność karty do głosowania, 

c) skutkuje nieważnością oddanego głosu.

9. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, podczas głosowania może pomagać:

a) członek komisji wyborczej, 

b) mąż zaufania, 

c) inna osoba niebędąca członkiem komisji wyborczej i mężem zaufania.

10. W  przypadku  chęci  głosowania  korespondencyjnego  zgłoszenie  zamiaru  takiego

głosowania  w  sytuacji  gdy  przeprowadzane  jest  głosowanie  ponowne  w  wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborach wójtów (burmistrzów, prezydenta miasta):

a) nie jest konieczne, jeżeli wyborca zgłosił taki zamiar przed pierwszym głosowaniem, 

b) jest  konieczne  nawet  jeżeli  wyborca  zgłosił  taki  zamiar  przed  pierwszym

głosowaniem,
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c) nie jest możliwe.

Państwowa Komisja Wyborcza 
Krajowe Biuro Wyborcze

5



III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym 
„Wybieram Wybory” 26 lutego 2019 r. godz. 12:00

11. Głosowanie przez pełnomocnika jest przeprowadzane: 

a) w obwodzie utworzonym w zakładzie leczniczym i zakładzie karnym, 

b) w obwodzie utworzonym w domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, 

c) w obwodzie stałym.

12. W wyborach do Sejmu i  do  Senatu  oraz  w wyborach  do Parlamentu  Europejskiego

w Rzeczypospolitej Polskiej komitety wyborcze mogą być tworzone przez:

a) partie polityczne i koalicje partii politycznych oraz przez wyborców, 

b) wyłącznie przez wyborców, 

c) partie  polityczne  i  koalicje  partii  politycznych,  stowarzyszenia  i  organizacje

społeczne oraz wyborców.

13. Komitet wyborczy wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego może zostać

utworzony przez obywateli, których liczba wynosi co najmniej:

a) 5,

b) 15, 

c) 25.

14. Wydatki  ponoszone przez  komitety  wyborcze  w związku  z  zarządzonymi  wyborami

są pokrywane:

a) z budżetu państwa, 

b) z ich źródeł własnych, 

c) z ich źródeł własnych oraz z środków spółek skarbu państwa.

15. Zaznacz zdanie prawdziwe:

a) dozwolone jest udzielenie korzyści majątkowej komitetowi wyborczemu przez osoby

prawne, 

b) dozwolone jest przeprowadzenie przez komitet wyborczy zbiórek publicznych, 

c) zabronione  jest  udzielenie  korzyści  majątkowych  przez  jeden  komitet  wyborczy

innemu komitetowi wyborczemu.
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16. Terytorialnymi komisjami wyborczymi są:

a) wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje wyborcze, 

b) ogólnopolskie, powiatowe i gminne komisje wyborcze, 

c) wojewódzkie, powiatowe, gminne i obwodowe komisje wyborcze.

17. Do zadań Państwowej Komisji Wyborczej nie należy:

a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, 

b) czuwanie nad przestrzeganiem ciszy wyborczej, 

c) sprawowanie  nadzoru  nad  prowadzeniem  i  aktualizowaniem  rejestru  wyborców

oraz sporządzeniem spisów wyborców.

18. Urzędników wyborczych powołuje:

a) Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, 

b) Szef Krajowego Biura Wyborczego,

c) Komisarz wyborczy właściwy ze względu na obszar działania urzędnika wyborczego.

19. Wybory do Sejmu są:

a) powszechne,  równe,  pośrednie  i  proporcjonalne  oraz  odbywają  się  w  głosowaniu

tajnym,  

b) powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu

tajnym, 

c) powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu

tajnym.

20. Jeżeli po wydrukowaniu kart do głosowania okręgowa komisja wyborcza skreśli z listy

kandydatów  nazwisko  kandydata  na  posła,  który  zmarł,  utracił  prawo  wybieralności

lub złożył komisji oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie:

a) nazwisko kandydata pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania, 

b) drukowane są karty do głosowania niezawierające nazwiska skreślonego kandydata, 

c) skreśla się nazwisko kandydata na wydrukowanej karcie do głosowania.
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21. Protest  przeciwko  ważności  wyborów  do  Sejmu  wnosi  się  na  piśmie  do  Sądu

Najwyższego w terminie:

a) 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisje Wyborczą

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) 14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

22. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wybierany jest na pięcioletnią kadencję przy czym: 

a) nie może zostać ponownie wybrany, 

b) ponownie wybrany może być tylko raz,

c) ponownie wybrany może być tylko dwa razy.

23. Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłasza co najmniej:

a) 10 000 obywateli,

b) 100 000 obywateli, 

c) 1 000 000 obywateli.

24. Lista  kandydatów  na  posłów  do  Parlamentu  Europejskiego  powinna  być  poparta

podpisami co najmniej: 

a) 100 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym,

b) 1 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym, 

c) 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.

25. Prowadzenie  agitacji  wyborczej  w  związku  z  wyborami  w  miejscach  i  formach

niedozwolonych podlega karze:

a) grzywny,

b) aresztu, 

c) pozbawienia wolności.
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