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TEST                      WŁADZA  WYKONAWCZA KLUCZ 
 
Proszę się zastanowić i zakreślić kółkiem wybraną odpowiedź.  
 
1. Władza wykonawcza to inaczej: 

a) egzekutywa 
b) judykatywa 
c) legislatywa 
 

2. Władzę wykonawczą w Polsce sprawują: 
a) Prezydent, Rada Ministrów wraz z Prezesem Rady Ministrów 
b) Sejm i Senat 
c) Sejm i Prezydent 

 
3. Prezydent jest wybierany w Polsce na kadencję: 

a) 4 lat 
b) 5 lat 
c) 7 lat 

 
4. Kandydat na Prezydenta musi w dniu wyborów mieć skończone: 

a) 18 lat 
b) 21 lat 
c) 25 lat 
d) 30 lat 
e) 35 lat 

 
5. Kandydat na Prezydenta musi być obywatelem polskim i na stałe mieszkać w 

Polsce 
a) prawda  
b) fałsz 

 
6. Prezydent jest wybierany w wyborach 

a) powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych 
b) równych, tajnych, bezpośrednich, proporcjonalnych 
c) powszechnych, równych, tajnych, proporcjonalnych i większościowych 
d) powszechnych, równych, tajnych, bezpośrednich 

 
7. Wybory prezydenckie w I turze wygrywa kandydat, który: 

a) uzyskał najwięcej głosów 
b) zdobył ponad połowę głosów 
c) nie ma takiej moŜliwości; z góry zakłada się drugą turę 

 
8. Do II tury przechodzi: 

a) 2 kandydatów z największą liczbą głosów 
b) 3 kandydatów z największą liczbą głosów 
c) ordynacja nie przewiduje II tury 

 
9. WaŜność wyborów prezydenckich stwierdza: 

a) Państwowa Komisja Wyborcza 
b) Zgromadzenie Narodowe 
c) Sąd NajwyŜszy 
d) Trybunał Konstytucyjny 

 
10. Prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą: 

a) prawda 
b) fałsz 
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11. Obecnie Prezydentem jest: 
a) Lech Kaczyński 
b) Jarosław Kaczyński 
c) Aleksander Kwaśniewski 
d) Donald Tusk 

 
12. W 1989 r. na Prezydentem został: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 

 
13. Urząd Prezydenta został wprowadzony na mocy nowelizacji konstytucji z 

dnia: 
a) 3 maja 1989 r. 
b) 17 października 1992 r. 
c) 2 kwietnia 1997 r. 
d) 29 grudnia 1989 r. 
e) 7 kwietnia 1989 r. 

 
14. Polska została przyjęta  do NATO gdy Prezydentem był: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 

 
15. Prezes Rady Ministrów ponosi odpowiedzialność: 

a) polityczną i konstytucyjną  
b) tylko konstytucyjną 
c) tylko polityczną 
d) nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności 

 
16. Procedura tzw. „trzech kroków” jest związana z: 

a) wyborami prezydenckimi 
b) powołaniem rządu 
c) odwołaniem rządu 
d) wyborem Pierwszego Prezesa Sądu najwyŜszego 
e) wyborami parlamentarnymi 

 
17. Radzie Gabinetowej przewodzi: 

a) premier 
b) Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego 
c) Rada Ministrów 
d) Prezydent 
e) Marszałek Sejmu 

 
18. Polska została członkiem UE gdy Prezydentem był: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 

 
19. Rada Gabinetowa nie ma uprawnień rządu; nie moŜe podejmować 

wiąŜących decyzji. 
a) prawda 
b) fałsz 
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20. Kontrasygnata to: 
a) dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę 
b) dodatkowe zatwierdzenie aktu wydanego przez organ władzy wykonawczej przez 

Sejm 
c) przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska 

 
21. W Polsce kontrasygnaty udziela: 

a) premier 
b) odpowiedni minister 
c) sekretarz stanu 
d) marszałek Sejmu 
e) Sejm w całości 

 
22. Prerogatywa to: 

a) dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę 
b) dodatkowe zatwierdzenie aktu wydanego przez organ władzy wykonawczej przez 

Sejm 
c) przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska 

 
23. Prezydent : 

a) ponosi odpowiedzialność konstytucyjną 
b) ponosi odpowiedzialność polityczną 
c) ponosi odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną 
d) nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności 

 
24. W 1989 r. Prezydent został wybrany przez: 

a) Sejm 
b) Zgromadzenie Narodowe 
c) elektorów 
d) naród 

 
25. Prezydent: 

a) moŜe zawetować tylko całą ustawę 
b) moŜe zawetować fragmenty ustawy 
c) nie ma prawa weta wobec ustawy 

 
26. Prezydent RP ma prawo wydawać (podkreśl fałszywą odpowiedź): 

a) zarządzenia 
b) dekrety  
c) rozporządzenia 
d) ustawy 

 
27. Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Podkreśl 

fałszywą odpowiedź: 
a) ratyfikacja umowy dotyczącej wstąpienia Polski do organizacji międzynarodowej 

(np. UE) wymagała zgody parlamentu podjętej na drodze ustawy  
b) przy ratyfikacji jest wymagana kontrasygnata premiera 
c) jest to jego prerogatywa 

 
28. Zgłosiliśmy chęć przystąpienia do UE gdy prezydentem był: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 
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29. OpróŜnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji moŜe nastąpić w  
4 przypadkach. Podkreśl wszystkie prawidłowe i pełne odpowiedzi: 
a) śmierci Prezydenta 
b) Postawienia Prezydenta w stan oskarŜenia za złamanie konstytucji 
c) rezygnacji Prezydenta z pełnionej funkcji 
d) moŜe zostać złoŜony z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu za złamanie 

konstytucji  
e) moŜe zostać złoŜony z urzędu orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 
f) postawienia Prezydenta w stan oskarŜenia przed Trybunałem Stanu 
g) postawienia Prezydenta w stan oskarŜenia przed Trybunał Konstytucyjny 
h) gdy Sejm podejmie uchwałę o niemoŜności sprawowania funkcji przez Prezydenta 

ze względu na stan zdrowia 
i) gdy Zgromadzenie Narodowe podejmie uchwałę o niemoŜności sprawowania funkcji 

przez Prezydenta ze względu na stan zdrowia 
 

30. Wniosek o postawienie Prezydenta przed Trybunałem za złamanie 
konstytucji uchwala: 
a) Zgromadzenie Narodowe 
b) Sejm  
c) Senat 
d) naród na drodze referendum 
e) Rada Ministrów 
 

31. Z pośród podanych poniŜej uprawnień Prezydenta wybierz to, które wymaga 
kontrasygnaty. Prezydent: 
a) ma prawo inicjatywy ustawodawczej 
b) nadaje ordery i odznaczenia 
c) powołuje członków Radę Ministrów  i przyjmuje od nich przysięgę 
d) skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z 

konstytucją 
e) ma prawo łaski 

 
32. Gdy trzykrotnie próba powołania nowego rządu się nie powiedzie: 

a) Prezydent podaje się do dymisji 
b) Prezydent desygnuje kolejnego premiera 
c) Prezydent rozwiązuje parlament i rozpisuje nowe wybory 
d) Prezydent skraca kadencję parlamentu i rozpisuje nowe wybory 
e) Sejm podejmuje uchwałę o samorozwiązaniu 
f) Sejm podejmuje decyzję o skróceniu kadencji 

 
33. Prezydent RP powołuje (podkreśl fałszywą odpowiedź): 

a) Prezesa Narodowego Banku Polskiego  
b) Przewodniczącego Trybunału Stanu 
c) Pierwszego Prezesa Sądu NajwyŜszego 
d) Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 
e) Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego 

 
34. Prezydent nadaje stopnie wojskowe: 

a) na wniosek Sejmu 
b) na wniosek Zgromadzenia Narodowego 
c) jest to jego prerogatywa 
d) na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
e) na wniosek ministra  obrony narodowej 
f) na wniosek Rady Ministrów 
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35. I krok przy powoływaniu rządu naleŜy do: 
a) Prezydenta 
b) Premiera 
c) Sejmu 
d) Senatu 
e) Zgromadzenia Narodowego 

 
36. Sejm udziela nowemu rządowi wotum zaufania w I kroku większością: 

a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) kwalifikowaną 3/5 
d) kwalifikowaną 2/3 

 
37. Rada Gabinetowa to: 

a) posiedzenie rządu pod nieobecność premiera 
b) nadzwyczajne posiedzenie rządu, w którym bierze udział Prezydent 
c) posiedzenie rządu pod nieobecność Prezydenta 
d) nadzwyczajne posiedzenie rządu, w którym bierze udział Prezydent pod 

nieobecność premiera 
e) nadzwyczajne posiedzenie rządu, w którym bierze udział Prezydent, który 

zastępuje premiera 
 
38. Prezydent desygnuje premiera, czyli: 

a) powołuje premiera 
b) wyznacza konkretną osobę do pełnienia  funkcji premiera 
c) mianuje premiera  
d) odwołuje premiera 

 
39. Premier wygłasza swoje exposé: 

a) w Sejmie 
b) w Senacie 
c) przed Zgromadzeniem Narodowym 
d) w pałacu prezydenckim w obecności Prezydenta 

 
40. Exposé premiera zwiera: 

a) skład nowego rządu 
b) program nowego rządu 
c) skład i program nowego rządu 

 
41. Po wygłoszeniu exposé premier prosi o udzielenie nowemu rządowi: 

a) wotum nieufności 
b) ratyfikacji 
c) kontrasygnaty 
d) wotum separatum 
e) wotum zaufania  

 
42. Ostatnim Prezydentem na uchodźctwie był: 

a) Władysław Raczkiewicz 
b) Edward Raczyński 
c) Kazimierz Sabat 
d) Ryszard Kaczorowski 

 
43. W 1990 r. Prezydentem został: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 
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44. II krok przy powoływaniu rządu naleŜy do: 

a) Prezydenta 
b) Premiera 
c) Sejmu 
d) Senatu 
e) Zgromadzenia Narodowego 

 
45. Sejm udziela nowemu rządowi wotum zaufania w II kroku większością: 

a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) kwalifikowaną 3/5 
d) kwalifikowaną 2/3 

 
46. O składzie osobowym gabinetu decyduje: 

a) Prezydent 
b) premier 
c) Sejm 
d) partia, która wygrała wybory 

 
47. Rekonstrukcja rządu następuje gdy (podkreśl 2 odpowiedzi): 

a) cały rząd poda się do dymisji 
b) jeden z ministrów poda się do dymisji, a na jego miejsce powołuje się nowego 
c) wobec premiera Sejm uchwali wotum nieufności 
d) wobec ministra Sejm uchwali wotum nieufności 
e) prezydent odwoła cały rząd 
f) prezydent zdymisjonuje jednego ministra 

 
48. Prezydent powołuje Radę Ministrów  

a) na wniosek premiera 
b) samodzielnie bez niczyjego wniosku 
c) na wniosek Sejmu 
d) nie powołuje Rady Ministrów                                

 
49. Wniosek o uchwalenie wotum nieufności  wobec rządu składa się na ręce: 

a) Prezydenta 
b) premiera 
c) Marszałka Sejmu 
d) Marszałka Senatu 

 
50. Pod wnioskiem o uchwalenie wotum nieufności wobec rządu musi się 

podpisać 
a) 46 parlamentarzystów 
b) 46 posłów 
c) 46 senatorów 
d) 69 posłów 
e) 69 senatorów 
f) 69 parlamentarzystów 

 
51. Prezydent postanawia o uŜyciu jednostek wojskowych poza granicami 
państwa: 

a) na wniosek Sejmu 
b) na wniosek Zgromadzenia Narodowego 
c) jest to jego prerogatywa 
d) na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
e) na wniosek ministra  obrony narodowej 
f) na wniosek Rady Ministrów 
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52. Sejm uchwala wotum nieufności wobec ministra lub rządu  większością: 
a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) kwalifikowaną 3/5 
d) kwalifikowaną 2/3 

 
53. Prezydent odwołuje ministra 

a) na wniosek Sejmu 
b) samodzielnie bez niczyjego wniosku 
c) na wniosek premiera  
d) nie ma prawa odwołać ministra                                

 
54. Prezydent moŜe przedłuŜyć stan wyjątkowy na okres nie dłuŜszy niŜ 60 dni 

za zgodą: 
a) wyniku referendum  
b) Zgromadzenia Narodowego 
c) premiera 
d) Rady Ministrów 
e) Sejmu 

 
55. Ostatni Prezydent na uchodźctwie zwrócił insygnia władzy gdy Prezydentem 

III RP był: 
a) Wojciech Jaruzelski  
b) Lech Kaczyński 
c) Aleksander Kwaśniewski 
d) Lech Wałęsa 

 
56. Wniosek o wotum nieufności wobec rządu, zawierający imienne wskazanie 

przyszłego premiera to: 
a) konstruktywne wotum nieufności 
b) zwykłe wotum nieufności 
c) parlamentarne wotum nieufności 
d) konstytucyjne wotum nieufności 

 
57. Prezydent postanawia o stanie wojny: 

a) jest to jego prerogatywa 
b) na wniosek Ministra Obrony Narodowej 
c) na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
d) na wniosek Sejmu 
e) tylko gdy Sejm nie moŜe się zebrać na posiedzenie 
f) na wniosek Rady Ministrów 

 
58. W określonych przypadkach Prezydent moŜe wprowadzić na części lub 

całości terytorium stan wyjątkowy: 
a) na okres nie dłuŜszy niŜ 90 dni 
b) minimum na okres 30 dni 
c) na okres do 6 miesięcy 
d) na okres do 2 miesięcy  

 
59. JeŜeli wniosek o wotum nieufności wobec rządu czy ministra nie uzyska 
wymaganej większości ponowny wniosek moŜna złoŜyć dopiero po upływie: 

a) 1 miesiąca 
b) 2 miesięcy 
c) 3 miesięcy 
d) 6 miesięcy 
e) 1 roku 
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60. Ponowny wniosek o uchwalenie wotum nieufności wobec rządu moŜe zostać 
złoŜony szybciej niŜ po upływie wymaganego w konstytucji okresu czasu 
jeŜeli podpisze się pod nim: 
a) 115 posłów 
b) 115 senatorów 
c) 115 parlamentarzystów 
d) Prezydent 
 

61. Prezydent podczas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych: 
a) na wniosek Sejmu 
b) na wniosek Zgromadzenia Narodowego 
c) jest to jego prerogatywa 
d) na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
e) na wniosek Ministra  Obrony Narodowej 
f) na wniosek Rady Ministrów 

 
62. Decyzja o postawienie Prezydenta w stan oskarŜenia musi zostać podjęta 

większością: 
a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) 3/5 głosów 
d) 2/3 głosów  

 
63. Pod wnioskiem o uchwalenie wotum nieufności wobec ministra musi się 

podpisać 
a) 46 parlamentarzystów 
b) 46 posłów 
c) 46 senatorów 
d) 69 posłów 
e) 69 senatorów 
f) 69 parlamentarzystów 
 

64. Radę Gabinetową zwołuje: 
a) premier 
b) Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego 
c) Rada Ministrów 
d) Prezydent 
e) Marszałek Sejmu 

 
65. Prezydent: 

a) nie posiada inicjatywy ustawodawczej 
b) posiada inicjatywę ustawodawczą 
c) posiada inicjatywę ustawodawczą tylko w niektórych przypadkach 

 
66. Prezydent nadaje  ordery i odznaczenia: 

a) na wniosek Sejmu 
b) na wniosek Zgromadzenia Narodowego 
c) jest to jego prerogatywa 
d) na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
e) na wniosek ministra  obrony narodowej 
f) na wniosek Rady Ministrów 

 
67. Obecna Rada Ministrów jest gabinetem (podkreśl fałszywą odpowiedź): 

a) koalicyjnym 
b) większościowym 
c) mniejszościowym 
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68. W 2006 r. Prezesem Rady Ministrów był: 
a) Donald Tusk 
b) Lech Kaczyński 
c) Jarosław Kaczyński 
d) Jan Maria Rokita 
e) Waldemar Pawlak 

 
69. Ostatnie wybory prezydenckie odbyły się w roku: 

a) 2000 
b) 2005 
c) 2006 
d) 2007 

 
70. Drugim premierem III RP, który pełnił swój urząd w 1991 r. był(a): 

a) Leszek Miller 
b) Tadeusz Mazowiecki 
c) Hanna Suchocka 
d) Jan Olszewski 
e) Kazimierz Marcinkiewicz 
f) Jerzy Buzek 
g) Jan Krzysztof Bielecki 

 
71. Prezydent moŜe wprowadzić na części lub całości terytorium stan wojenny 

a) za zgodą Ministra Obrony Narodowej 
b) Sejm moŜe uchylić stan wojenny bezwzględną większością głosów 
c) za zgodą premiera 
d) na wniosek Rady Ministrów 

 
72. Prezydent ma prawo złoŜyć wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności 

konstytucyjnej. (Podkreśl fałszywą odpowiedź): 
a) członków parlamentu 
b) Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli 
c) Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
d) Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych 
e) ministra 
f) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

 
73. Sejm uchwala konstruktywne wotum nieufności wobec rządu: 

a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) kwalifikowaną 3/5 
d) kwalifikowaną 2/3 

 
74. Sejm uchwala konstruktywne wotum nieufności wobec ministra: 

a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) kwalifikowaną 3/5 
d) kwalifikowaną 2/3 

 
75. Prezydent ma prawo wydawać rozporządzenia z mocą ustawy 

a) zawsze 
b) na wniosek Rady Ministrów podczas obrad Sejmu 
c) na wniosek Rady Ministrów gdy Sejm nie moŜe się zebrać na posiedzenie 
d) Prezydent nie ma prawa wydawania rozporządzeń z mocą ustawy 
e) gdy Sejm uchwali specjalne uprawnienia dla Prezydenta 
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76. W sytuacji bezpośredniego zewnętrznego zagroŜenia państwa, zarządza 
powszechną lub częściową mobilizację i uŜycie sił zbrojnych do obrony RP: 
a) jest to jego prerogatywa 
b) na wniosek Ministra Obrony Narodowej 
c) na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
d) na wniosek Sejmu 
e) tylko gdy Sejm nie moŜe się zebrać na posiedzenie 
f) na wniosek Rady Ministrów 

 
77. Obecnie Rada Ministrów 

a) jest złoŜona wyłącznie z polityków PO 
b) jest koalicją PO, PSL i PD 
c) jest koalicją PO i PiS 
d) jest koalicją PO i PSL 

 
78. Pierwszym demokratycznym premierem po wyborach 1989 r. został (a): 

a) Lech Wałęsa 
b) Tadeusz Mazowiecki 
c) Hanna Suchocka 
d) Jan Olszewski 
e) Kazimierz Marcinkiewicz 
f) Jerzy Buzek 
g) Jan Krzysztof Bielecki 

 
79. Obecnie Prezesem Rady Ministrów jest: 

a) Donald Tusk 
b) Lech Kaczyński 
c) Jarosław Kaczyński 
d) Jan Maria Rokita 
e) Waldemar Pawlak 

 
80. Funkcję wicepremiera pełni: 

a) Donald Tusk 
b) Lech Kaczyński 
c) Jarosław Kaczyński 
d) Jan Maria Rokita 
e) Waldemar Pawlak 

 
81. Obecny rząd został powołany w roku: 

a) 2000 
b) 2005 
c) 2006 
d) 2007 

 
82. Prezydent bierze udział w procesie legislacyjnym. Prezydent moŜe ustawę: 

Zaznacz zdanie fałszywe 
a) podpisać 
b) skierować do Trybunału Konstytucyjnego 
c) skierować do Trybunału Stanu 
d) zawetować, wówczas wraca do Sejmu, który ma moŜliwość odrzucić weto 

Prezydenta 
 
83. Prezydentem, który pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje był: 

a) Lech Wałęsa 
b) Lech Kaczyński 
c) Wojciech Jaruzelski 
d) Aleksander Kwaśniewski 
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84. Premierem, który musiał podać się do dymisji po uchwaleniu wobec rządu 
wotum nieufności przewaga 1 głosu w 1993 r. był(a): 
a) Leszek Miller 
b) Tadeusz Mazowiecki 
c) Hanna Suchocka 
d) Jan Olszewski 
e) Kazimierz Marcinkiewicz 
f) Jerzy Buzek 
g) Jan Krzysztof Bielecki 

 
85. Premierem wobec którego w 1992 r. zostało uchwalone wotum nieufności 

podczas tzw. „nocy teczek”  
a) Leszek Miller 
b) Tadeusz Mazowiecki 
c) Hanna Suchocka 
d) Jan Olszewski 
e) Kazimierz Marcinkiewicz 
f) Jerzy Buzek 
g) Jan Krzysztof Bielecki 

 
86. Premierem, który zakończył negocjacje z Unią Europejską, i który podpisał 

Traktat Akcesyjny do UE w Atenach 16.04.2003 r. był: 
a) Leszek Miller 
b) Tadeusz Mazowiecki 
c) Hanna Suchocka 
d) Jan Olszewski 
e) Kazimierz Marcinkiewicz 
f) Jerzy Buzek 
g) Jan Krzysztof Bielecki 

 
87. Polska została przyjęta do NATO w 1999 r. gdy premierem był: 

a) Leszek Miller 
b) Tadeusz Mazowiecki 
c) Hanna Suchocka 
d) Jan Olszewski 
e) Kazimierz Marcinkiewicz 
f) Jerzy Buzek 
g) Jan Krzysztof Bielecki 

 
88. NajniŜszym szczeblem administracji rządowej jest: 

a) wojewoda 
b) marszałek województwa 
c) starosta 

 
89. Prezydent za złamanie konstytucji moŜe zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności przed: 
a) Sejm 
b) Sąd NajwyŜszy 
c) Trybunał Konstytucyjny 
d) Trybunał Stanu 

 
90. III krok przy powoływaniu rządu naleŜy do: 

a) Prezydenta 
b) Premiera 
c) Sejmu 
d) Senatu 
e) Zgromadzenia Narodowego 
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91. Sejm udziela nowemu rządowi wotum zaufania w III kroku większością: 
a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) kwalifikowaną 3/5 
d) kwalifikowaną 2/3 

 
 

 


