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Drodzy Uczniowie dzisiaj proszę o przeczytanie lekcji nr.5 na stronie 146 w książkach. 

Najważniejsze zagadnienia są wytłuszczone. Grafiki również są ważne. Pamiętajcie, że czerwone 
strony w książkach to Konstytucja RP.

Po przeczytaniu lekcji proszę o wypełnienie poniższych zadań. Proszę o wklejenie bądź przepisanie
do zeszytu.

Uzupełnij zdania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

1.  Na  konstytucyjny  system  wymiaru  sprawiedliwości  składają  się
zasady: ....................................................., ........................................, ....................... ............., ...........
...................... i ..................................... 
2. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu ..................................
3. Wymiar sprawiedliwości w Polsce to:
 a) sądy powszechne 
b) sądy wojskowe
c) sądy doraźne
d) sądy administracyjne
 e) sądy szczególne

4. Na czas wojny ustanawia się............................... lub ......................................

5. Sędzia:

a) może należeć do partii politycznej

b) jest niezawisły i podlega tylko Konstytucji i ustawom

c) jest powoływany na czas oznaczony

d) jest usuwalny

e) nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony 
wolności

6. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego oznacza:

a) nadzór nad władzą ustawodawczą w sprawie uchwalania ustaw zgodnych z 
wolą sędziów SN

b) nadzór nad zgodnością ustaw z Konstytucją

c) nadzór w zakresie orzecznictwa sądów powszechnych, administracyjnych i 
wojskowych

7. Sąd Najwyższy składa się z 5
izb: ................................................, .................................., ..............................., .......
............................ i ...........................................

8. Stanowiska sędziego Sądu Najwyższego nie może pełnić:
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a) obywatel polski korzystający z pełni praw publicznych

b) magister prawa

c) stażysta w prokuraturze

d) adwokat z 10- letnią praktyką w zawodzie

e) sędzia z 2-letnim doświadczeniem zawodowym

9. Krajowa Rada Sądownicza składa się z:

a) Prezesa Sądu Najwyższego

b) Ministra Sprawiedliwości

c) Prezydenta RP

d) 5 sędziów Sądu Najwyższego
e) 4 posłów oraz 2 senatorów

10. Uzupełnij:

Sędziów SN powołuje....................... na wniosek.......................

I Prezesa SN powołuje na ..................... Prezydent spośród kandydatów
przedstawionych przez ......................................................, a
odwołuje ............................ na wniosek ...................................

Krajowa Rada Sądownicza wybiera spośród swoich
członków .......................................... i ...............................................

Kadencja wybranych członków KRS trwa ...............................

Kontrolę działalności administracji publicznej
sprawuje ............................................................

11. Wykładni obowiązującego prawa dokonuje:

a) Sąd Najwyższy

b) Rzecznik Praw Obywatelskich

c) Trybunał Konstytucyjny

12. TK nie orzeka w sprawach:

a) zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją

b) zgodności z Konstytucją celów działalności partii politycznych

c) naruszenia wolności obywatelskich

d) sporów kompetencyjnych pomiędzy organami centralnymi a samorządem 
terytorialnym

13. Prawo postawienia wniosku do TK mają:
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a) weterynarz

b) Marszałek Sejmu

c) 50 posłów

d) 25 senatorów

e) prezes NSA

f) Prokurator Generalny

g) Rzecznik Praw Obywatelskich

h) prezes NIK

i) proboszcz parafii w Kobielanach Wielkich

j) przewodniczący związku zawodowego metalowców w Rudzie Śląskiej

ZADANIE DOMOWE:

PROSZĘ O NAPISANIE I WYSŁANIE NA MOJEGO MAILA odpowiedzi na 
pytanie:

Na czym polega postawa obywatelska w czasie obostrzeń w poruszaniu się z powodu

koronawirusa. Zajrzyjcie do Konstytucji (Prawa i obowiązki obywateli oraz na stronę

KPRM) Pamiętajcie  to  nie  ma  być  epopeja  przekopiowana  ze  stron  internetowych.

 To Wasze przemyślenia. Wyślijcie te prace na mój adres mailowy.

Życzę dużo zdrowia i uśmiechu;)



14. TK tworzy .................sędziów wybieranych przez ....................... na ..................
kadencję.

15. Sędziowie TK mogą/ nie mogą być posłami lub senatorami.

16. Trybunał Stanu może orzekać kary:

a) aresztu domowego

b) utratę biernego i czynnego prawa wyborczego

c) zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk

d) utratę Orderu Orła Białego

e) grzywny

17. Ściganie przez TS jest dopuszczalne przez .................lat od dnia popełnienia
czynu, a w przypadku przestępstwa- w okresie przewidzianym
przez .......................

18. W skład TS wchodzą:.................................. , ........................................

i ...................................

19. Przewodniczącym TS jest:

a) Minister Sprawiedliwości

b) Prezes NSA

c) I Prezes SN

d) Prokurator Generalny

20. Odpowiedzialność konstytucyjną przed TS ponoszą:

a) Prezes NBP

b) Prezes NIK

c) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych

d) Posłowie

e) Wojewoda

f) Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy


