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I.I. PRAWO 

1. Prawo i systemy prawne 

Wymogi podstawy programowej: 

– normy prawne i ich charakter 

– koncepcje budowy normy prawnej 

– źródła norm prawnych 

– system prawa stanowionego 

– prawo stanowione a naturalne 

– system prawa precedensowego 

– prawo zwyczajowe 

– prawo międzynarodowe, krajowe i miejscowe 

– prawo publiczne i prywatne 

– prawo materialne i formalne 

– prawo cywilne, karne i administracyjne 

– zasady hierarchiczności, spójności i zupełności systemu prawnego 

– praworządność i państwo prawa 

– zasady państwa prawa 

– instytucje stojące na straży praworządności 

 

Zadanie 1.  

Do każdego podanego w opisu dopisz nazwę właściwego rodzaju prawa. 

Odpowiedzi wybierz spośród: prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe, 

prawo handlowe. 

 

A. Reguluje kwestie powstawania, łączenia i rozwiązywania spółek, m.in. akcyjnych i 
komandytowych. 

…………………………………………………………………………………… 

B. Reguluje instytucję własności oraz inne formy korzystania z ruchomości i nieruchomości. 

……………………………………………………….. 



C. Reguluje stosunki społeczne wynikające z pokrewieństwa, powinowactwa i opieki. 

……………………………………………………….. 

 

Zadanie 2.  

Przepisy prawne z jednej z polskich konstytucji: 

Art. 3.1. Organami Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem Prezydenta 

Rzeczypospolitej, są: Rząd, Sejm, Senat, Siły Zbrojne, Sądy, Kontrola Państwowa. 

Art. 28. Prezes Rady Ministrów i Ministrowie są odpowiedzialni politycznie przed 

Prezydentem Rzeczypospolitej i mogą być przez Niego w każdym czasie odwołani. 

Art. 30.3. Uchwała Izb Połączonych, oddająca Prezesa Rady Ministrów lub Ministra pod sąd 

Trybunału Stanu, zapada większością 3/5 głosów […]. 

Art. 57.2. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z 
zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej […]. 

Dz.U. […], nr 30, poz. 227. 

Rozstrzygnij, czy z przytoczonych przepisów prawnych można wnioskować o istnieniu 
klasycznego trójpodziału władzy. Swój wybór uzasadnij, odnosząc się do dwóch z tych 
przepisów. 

Rozstrzygnięcie – ………...... 

Uzasadnienie – 

• .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

• .................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Podaj nazwę rodzaju odpowiedzialności członków rządu określonej w art. 30.3. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 


