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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 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu zapoznaj się dokładnie z poniższą informacją.

 

 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 numeru przy właściwej (jednej) odpowiedzi, 

tj. zaznaczenie kółkiem cyfry: 1, 2 lub 3.  
 

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. Ile lat najpóźniej w dniu wyborów musi mieć ukończonych kandydat na radnego 

w wyborach do sejmiku województwa? 

1) 18; 

2) 21; 

3) 25. 

2. Obsługę Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych zapewnia: 

1) Biuro Krajowej Komisji Wyborczej; 

2) Krajowe Biuro Wyborcze; 

3) Państwowe Biuro Wyborcze. 

3. Kto sporządza spisy wyborców w celu przeprowadzenia wyborów w obwodach 

głosowania w Polsce, tj. z wyłączeniem obwodów tworzonych na polskich statkach 

morskich i za granicą? 

1) gminy; 

2) komisarze wyborczy; 

3) Państwowa Komisja Wyborcza. 

4. Iloma podpisami wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym 

powinna być poparta lista kandydatów na posłów zgłaszana do rejestracji? 

1) 1 000; 

2) 2 000; 

3) 5 000. 

5. Czy urzędowym potwierdzeniem prawa wybierania oraz prawa wybieralności jest? 

1) spis wyborców; 

2) rejestr wyborców; 

3) krajowy rejestr karny. 
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6. Do kogo wnosi się protest wyborczy w związku z wyborami do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej? 

1) do Państwowej Komisji Wyborczej; 

2) do Sądu Najwyższego; 

3) do Trybunału Konstytucyjnego. 

7. Jakiej formy głosowania nie przewiduje Kodeks wyborczy? 

1) głosowania korespondencyjnego; 

2) głosowania przez pełnomocnika; 

3) głosowania przez Internet. 

8. Do kogo należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w Polsce? 

1) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 

2) do właściwego komisarza wyborczego; 

3) do Państwowej Komisji Wyborczej. 

9. Ile osób wchodzi w skład Państwowej Komisji Wyborczej? 

1) 9; 

2) 15; 

3) 25. 

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora w trakcie kadencji: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza wybory uzupełniające, które 

przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

senatora; 

2) mandat obejmuje kandydat, który w wyborach w tym samym okręgu wyborczym 

otrzymał kolejno największą liczbę głosów; 

3) mandat obejmuje osoba wskazana przez komitet wyborczy zgłaszający kandydata 

na senatora, którego mandat wygasł. 
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11. Mąż zaufania w trakcie głosowania w lokalu wyborczym może: 

1) wykonywać czynności członka komisji obwodowej; 

2) obserwować wszystkie czynności komisji obwodowej oraz wnosić uwagi 

do protokołu głosowania; 

3) pomagać wyborcom w głosowaniu i udzielać im wyjaśnień. 

12. Urny wyborcze stosowane w wyborach od 1 lipca 2016 r.: 

1) muszą być wykonane z przezroczystego materiału; 

2) mogą, ale nie muszą być wykonane z przezroczystego materiału; 

3) muszą być wykonane z przezroczystego lub półprzezroczystego materiału. 

13. W jakich godzinach przeprowadza się głosowanie w wyborach, w lokalach 

wyborczych utworzonych w stałych obwodach głosowania w Polsce? 

1) od 6.00 do 22.00; 

2) od 8.00 do 20.00; 

3) od 7.00 do 21.00. 

14. Która komisja wyborcza jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowania 

(m. in. policzenie głosów) w odrębnym obwodzie głosowania utworzonym w domu 

pomocy społecznej? 

1) obwodowa komisja wyborcza; 

2) terytorialna komisja wyborcza; 

3) rejonowa komisja wyborcza. 

15. Ilu posłów jest wybieranych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? 

1) 360; 

2) 460; 

3) 560. 
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16. W jakim przypadku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza 

się ponowne głosowanie (tzw. drugą turę)? 

1) jeżeli w wyborach żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie 

uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów; 

2) jeżeli w wyborach żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie 

uzyskał więcej niż 2/3 ważnie oddanych głosów; 

3) jeżeli w wyborach żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie 

uzyskał więcej niż 2/5 ważnie oddanych głosów. 

17. Na jaką kadencję wybierany jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej? 

1) 4-letnią; 

2) 5-letnią; 

3) 6-letnią. 

18. Urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może być ponownie wybrany na ten 

urząd: 

1) tylko raz; 

2) tylko 2 razy; 

3) tylko 3 razy. 

19. W skład Państwowej Komisji Wyborczej mogą zostać powołani: 

1) wyłącznie sędziowie; 

2) przedstawiciele partii politycznych; 

3) obywatele wskazani przez komitety wyborcze. 

20. Ilu senatorów wybiera się w jednym okręgu wyborczym? 

1) od 2 do 6; 

2) od 1 do 3; 

3) tylko 1. 
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21. Nowo wybrany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej składa przysięgę wobec: 

1) Zgromadzenia Narodowego; 

2) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) Państwowej Komisji Wyborczej. 

22. Kto może być komisarzem wyborczym? 

1) wójt (burmistrz, prezydent miasta); 

2) przedstawiciel komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach; 

3) sędzia. 

23. W jakim okresie trwa tak zwana cisza wyborcza? 

1) rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa aż do zakończenia 

głosowania; 

2) rozpoczyna się w dniu głosowania i trwa do zakończenia głosowania; 

3) obowiązuje wyłącznie w dniu głosowania i tylko na terenie lokalu wyborczego. 

24. Która komisja jest właściwa do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów 

i zgłoszeń kandydatów na senatora? 

1) obwodowa komisja wyborcza;  

2) okręgowa komisja wyborcza; 

3) Państwowa Komisja Wyborcza. 

25. W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prawidłowe głosowanie polega 

na tym, że: 

1) wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów; 

2) wyborca, jeżeli chce, może głosować na kilka wybranych przez siebie list 

kandydatów; 

3) wyborca musi głosować na tyle list kandydatów, ilu posłów jest wybieranych 

w danym okręgu wyborczym. 


