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HISTORIA ADMINISTRACJI 
(Test uzupełnień i wyboru) 

 
Wprowadzenie do przedmiotu 

 
1. Grecki filozof Sokrates (469-399 p.n.e.) krytykował: 

a. demokrację 
b. oligarchię, 
jednak nie był anty…………………………, bowiem jego krytyka ustroju miała na 
celu dobro……………………………, jako że demokracja nie może się obejść bez 
upominania swoich działań. 

 
2. Platon (427-347 p.n.e.) w swoim dziele pt. „Państwo” opisał cztery nieidealne 

społeczeństwa, tj.: 
a. oligarchię 
b. tyranię 
c. demokrację 
d. timokrację 
e. monarchię 
 

3.  Spośród nieidealnych form ustrojowych dla Platona najbliższa ideału była: 
a. demokracja 
b. timokracja 
c. monarchia 
 

4. Platon., dzieląc państwo na trzy kasty, każdej przyporządkował jedną część człowieka:  
a. głowie przyporządkował………………….. 
b. piersi – …………………………… 
c. podbrzuszu - ………………………………….. 
 

5. Idealne państwo Platona miało być rządzone przez: 
a. arystokratów 
b. „miłośników mądrości” (filozofów) 
c. niewolników 
 

6. „Celem państwa jest jego dobro” – tę filozofię reprezentował w starożytności: 
a. Platon 
b. Sokrates 
c. Arystoteles 
 

7. Arystoteles (384-322 p.n.e.) popierał własność prywatną, ale zabiegał o tzw. 
„właściwą miarę”. Ta miara to właśnie ……………    ……………. między 
skrajnościami, czyli nadmiarem i ubóstwem.  
 

8. Sprawiedliwość, którą powinno kierować się państwo ‒ zdaniem ……………………. 
‒ jest pomiędzy popełnieniem niesprawiedliwości i krzywdy a ich doznaniem. 
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9. „Głównym zadaniem polityki jest tworzenie przyjaźni, dzyń nie mogą być przyjaciółmi 
ci, którzy się krzywdzą wzajemnie” – to myśl wzięta z filozofii: 
a. Demokryta 
b. Arystotelesa 
c. Platona 
 

10.  W tzw. złotym środku Arystotelesa sprawiedliwość, którą powinno kierować się 
państwo, jest pomiędzy popełnieniem niesprawiedliwości i krzywdy a ich doznaniem, 
stąd głównym zadaniem polityki jest tworzenie ………………………….., tak, aby 
ludzie byli dla siebie…………………………….. 
 

11.  Jean Bodin, zwany Bodinusem (1530-1596) – francuski prawnik, teoretyk państwa w 
dziele pt. „Sześć ksiąg o Rzeczpospolitej” stworzył teoretyczne podstawy: 
a. republiki parlamentarnej 
b. monarchii konstytucyjnej 
c. absolutyzmu monarszego 
 

12. Jakie dziedziny władzy angielski filozof John Lock w swoim dziele pt. „Dwa traktaty 
o rządzie”, ogłoszonym w 1660 r., uznawał za naczelne (podstawowe)? 
a. ustawodawstwo 
b. administrowanie 
c. sądownictwo 
d. stosunki międzynarodowe 
 

13. Armand Jean Richelieu (1585-1642) – francuski kardynał i pierwszy premier w dziele 
pt. „Traktat polityczny” (1688) gloryfikował i uzasadniał jako najdoskonalszy ustrój: 
a. państwa feudalnego 
b. monarchii absolutnej 
c. monarchii konstytucyjnej 
 

14. Monteskiusz (1689-1755) wyróżnił trzy rodzaje ustrojów politycznych: 
a. republikę – suwerenność ludu 
b. monarchię – rządy jednostki zgodne z prawem 
c. despocję – rządy jednostki bez praw 
d. demokrację – rządu ludu 
 

15. Kto z niżej podanych postaci uznawany jest za twórcę (ideologa) trójpodziału 
władzy?: 
a. Jean Jacques Rousseau 
b. Charles Louis Montesquieu 
c. Christian Wolff 
 

16. Niemiecki prawnik i polityk Rudolf von Gneist (1816-1895) uważał, że głównym 
dochodem, gminy winien (winny) być: 
a. dobrowolne składki jej mieszkańców 
b. podatek dochodowy 
c. podatek gruntowy 
 

17. Przyjmuje się, że XIX-wieczne państwo prawne (praworządne) nosiło następujące 
cechy: 
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a. hierarchiczność aktów prawa 
b. funkcjonowanie samorządu terytorialnego 
c. istnienie sądownictwa administracyjnego  
d.  istnienie scentralizowanej administracji publicznej 
 

18. Pojęcie „administracja” oznacza…………………   lub………………… i znane jest 
już od: 
a. XI wieku 
b. XV wieku 
c. XIX wieku 

 
19. Współcześnie pod pojęciem „administracja” należy rozumieć: 

a. działania wykonawcze w stosunku do decyzji politycznych  
b. organizatorską działalność państwa 
c. administrowanie zasobami ludzkimi 

 
20. Punktem odniesienia (źródłosłowem) pojęcia „administracja” jest łacińskie słowo: 

a. administer 
b. administrare 
c. administrator 

 
21. W języku greckim słowo „politeia” oznaczało: 

a. policję 
b. politykę 
c. ustrój państwa-miasta 

 
22. W drugiej połowie XIX wieku jeden z uczonych zachodnioeuropejskich 

„administrację” zaczął pojmować jako zarząd sprawami wewnętrznymi, finansami i 
administrowaniem wymiaru sprawiedliwości. Był nim: 

a. Lorenz Stein 
b. Robert Mohl 
c. Max Weber 

 
23. W połowie XVIII wieku Vincent de Gournay (1712-1759), poza monarchią i 

demokracją, dostrzegł nową formę ustrojową. Była nią dla niego: 
a. teokracja 
b. biurokracja 
c. republika 

 
24. Niemiecki uczony Max Weber (1864-1920) na przełomie XIX i XX wieku stworzył 

modelowy system biurokratyczny, który charakteryzował się: 
a. wyraźnym podział kompetencji 
b. hierarchiczną strukturę urzędów 
c. pionowym i poziomym podział pracy ze specjalizacją 

 
25. Stworzona za czasów króla Ludwika XIV (przełom wieku XVII i XVIII) doktryna 

merkantylizmu głosiła, że: 
a. państwo ponosi odpowiedzialność za stan posiadania obywateli 
b. państwo steruje obrotem towarowym 
c. głównym źródłem bogactwa jest pieniądz i obrót towarowy 
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26. Celem absolutyzmu oświeceniowego była (y): 

a. centralizacja państwa 
b. utożsamianie  monarchy z najwyższym organem państwa 
c. uznanie państwa jako dobro nadrzędne 

 
27. Absolutyzm oświeceniowy najpełniej realizowany był w następujących państwach: 

a. Polsce, Prusach, 
b. Austrii, Anglii 
c. Prusach, Austrii i Rosji. 

 
28. Absolutyzm oświeceniowy na zachodzie Europy nie dotarł do ……………, gdzie w 

wyniku konfliktu między monarchą a masami poddanych doszło do: 
……………………………………………………….. w …… roku i uchwalenia 
Deklaracji……………………………………………………………… w  roku…….. 

 
29. W Prusach w już w XVIII wieku wprowadzono następujące reformy: 

a. kolegialne instytucje centralne, kierowane przez ministrów 
b. państwo podzielono na departamenty, kierowane przez organy kolegialne 
c. departamenty podzielono na powiaty, kierowane przez landratów 
d. kraj podzielono na gubernie 

 
30. Za twórcę naukowego systemu prawa administracyjnego, wzorowanego na 

konstrukcjach prawa cywilnego, uważa się: 
a. Leona Duguista 
b. Otto Mayera 
c. Rudolfa Gneista 
 

31. W Austrii w czasach ………………… i jej syna…………… w ……. wieku 
wprowadzono: 

a. Kancelarię Stanu i Radę Stanu jako organy przedstawicielskie 
b. Zjednoczoną Kancelarię Nadworną 
c. Kancelarię Stanu 
d. Izbę Skarbową Najwyższą Izbę Sprawiedliwości  
e. Radę Stanu jako organ doradczy panującego 

 
32. Centralny i biurokratyczny organ doradczy przy cesarzu utworzony przez cara 

Rosji………………….. na początku ……… wieku nosił nazwę: 
a. Rada Rosji 
b. Senat 
c. Senat Rządzący 

 
33. Czy w Polsce szlacheckiej istniała, tak jak w Europie zachodniej, potrzeba walki z 

absolutyzmem? 
a. tak, istniała taka potrzeba 
b. istniała tylko w pewnym stopniu i zakresie 
c. nie było takiej potrzeby, bowiem Polska zajmowała własną, odrębną pozycję 

Konstytucjonalizm XIX stulecia 
 

34. Konstytucja, zwana także ……………………………………………, określa: 
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a. katalog praw i wolności obywateli 
b. kompetencje i wzajemne relacje organów państwa oraz katalog praw i 

wolności obywateli 
c. strukturę i wzajemne relacje organów państwa 

 
35. W końcu XVIII stulecia konstytucje otrzymały następujące kraje: 

a. Prusy i Rosja 
b. Anglia i Francja 
c. Francja i Polska 

 
36. W XIX wieku ukształtowały się dwa nurty konstytucjonalizmu: 

a. monarchiczny, demokratyczny 
b. monarchiczny, republikański 
c. republikański i neokonstytucjonalistyczny 

 
37. Jeszcze w 1830 r. następujące kraje nie posiadały konstytucji: 

a. Francja 
b. Prusy 
c. Rosja 

 
38. Po pierwszej wojnie światowej do państw, które posiadały konstytucję dołączyły: 

a. Polska, Niemcy, Litwa, Łotwa 
b. Niemcy, Rosja  
c. Hiszpania, Rosja 

 
39. System prezydencki zakłada: 

a. przeważającą pozycję prezydenta 
b. podział władzy opary na separacji z mechanizmami wzajemnego 

równoważenia i hamowania 
c. nadrzędną rolę parlamentu wobec pozycji prezydenta 

 
40. W republice parlamentarno-gabinetowej: 

a. władza ustawodawcza należy do Senatu i Izby Deputowanej, zaś władza 
wykonawcza w spoczywa rękach prezydenta i ministrów 

b. władza ustawodawcza i wykonawcza jest w rękach prezydenta 
c. prezydent kieruje państwem wraz z Radą Gabinetową 

 
41. W których krajach Europy w okresie międzywojennym (1918-1939) został 

„zainstalowany” ustrój totalitarny? 
a. Portugalia 
b. Hiszpania 
c. Włochy 
d. Niemcy 
e. Wielka Brytania 

 
Zasady funkcjonowania administracji w państwie konstytucyjnym 

 
42. Wymień co najmniej pięć elementów państwa prawa: 

a. …………………………………………………………… 
b. …………………………………………………………… 
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c. …………………………………………………………… 
d. …………………………………………………………… 
e. …………………………………………………………… 

 
43. Wymień co najmniej pięć zasad funkcjonowania administracji publicznej w 

Weberowskim znaczeniu: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e.   

 
44. Jakie zasady już od XIX w. określały granice działalności administracyjnej jako 

takiej? 
a. społecznego współżycia 
b. legalności 
c. odpowiedzialności za szkodę 
 

45. Jak rodzaje podziału terytorialnego wyróżnia prawo administracyjne: 
a. ogólno administracyjny 
b. zasadniczy 
c. pomocniczy 
d. dla celów specjalnych 
 

46. Spośród niżej podanych zasad wskaż na tę, która jest charakterystyczna dla 
funkcjonowania idei samorządności i samorządu sensu stricto: 
a. koncentracji 
b. centralizacji 
c. decentralizacji 
 

47. Kolegialność organu administracyjnego w aspekcie strukturalnym odnosi się do: 
a. składu osobowego organu 
b. sposobu podejmowania decyzji administracyjnych 
c. składu osobowego i sposobu podejmowania decyzji 
 

48. Dokonaj podziału samorządu jako wyrazu decentralizacji administracji publicznej na 
grupy formalne: 
a. 
b. 
c. 
d. 

 
49. Wymień co najmniej cztery (spośród sześciu) cechy prawa administracyjnego: 

a. 
b. 
c. 
c. 

 
50. Od kiedy w europejskim państwie konstytucyjnym należy mówić o kontroli 

administracji: 
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a. od połowy XX w. 
b. od połowy XIX w. 
c. od początków XIX w. 

 
51. Czy kontrola i nadzór nad administracją to pojęcia tożsame czy też różne bądź 

uzupełniające? 
a. różne 
b. tożsame 
c. uzupełniające 

 
52. Które kraje europejskie (grupy krajów) wpłynęły w sposób zasadniczy na obraz 

sądownictwa administracyjnego? 
a. Anglia, Włochy 
b. Francja, Prusy, Austria 
c. Hiszpania, Włochy 
 

53. W XVIII stuleciu u podstaw prawa administracyjnego legła: 
a. kameralistyka 
b. nauka policji 
c. policystyka 
 

54. Nowoczesne nauki administracji rozwinęły się w XIX wieku w: 
a. Anglii 
b. Włoszech 
c. Francji i Prusach 

 
 

Ustrój administracyjny Polski w czasie kształtowania się monarchii 
konstytucyjnej (1764-1795) z wprowadzeniem z okresu Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów 
 

55. W XVI wieku Polska składała się: 
a. z województw i ziem o charakterze samorządowym 
b. powiatów i gmin 
c. powiatów 

 
56. Po Unii lubelskiej 1569 r., Polska stała się państwem …………………  i składała się 

z: 
a. Korony KP, WKL, Księstwo Inflant, 
b. Korony i Litwy 
c. Korony z Litwą i Inflantami 

 
57.  W XVII wieku ostatecznie ukształtowały się urzędy Rzeczpospolitej. Do tzw. 

centralnych urzędów zaliczano trzy grupy. Ustaw je w kolejności według tzw. 
starszeństwa: 
a. ziemskie 
b. centralne 
c. senatorskie 
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58. Wymień przynajmniej pięć urzędów administracji królewskiej i samorządowej w 
Polsce szlacheckiej: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
 

59. Oprócz urzędów senatorskich, centralnych i ziemskich w okresie I Rzeczpospolitej 
wyróżniamy urzędy: 
a. ………………………… 
b. ………………………… 
c. ………………………… 
d. ………………………… 
e. ………………………… 
f. ………………………… 
 

60. Urzędy dworskie w I Rzeczpospolitej to: 
a. ……………………………….. 
b. ………………………………. 
c ……………………………….. 
 

61. Program reform obozu tzw. familii z 1764 r. zakładał m.in.: 
a. powołanie Trybunału Koronnego 
b. ograniczenie przemocy magnatów, podźwignięcie miast, opieka nad chłopstwem – 

bez nadania im ziemi 
c. ograniczenie praw szlachty i zniesienie zasady tzw. liberum veto 

 
62. Wymień pierwsze reformy administracyjne państwa polskiego z 1764 r.: 

a. ustanowienie komisji wielkich: dwie skarbowe i dwie wojskowe 
b. wprowadzenie zasady kolegialności 
c. uchwalenie nowych podatków dla mieszczan 

 
63. Powołana w ……. r. Komisja Edukacji Narodowej stworzyła hierarchiczną strukturę 

szkolnictwa składającą się z: 
a. szkoły wydziałowe, szkoły parafialne 
b. komisja – uniwersytety (szkoły główne), szkoły wydziałowe, podwydziałowe, 

parafialne 
c. uniwersytety, szkoły wydziałowe, szkoły podwydziałowe 

 
64. Rada Nieustająca utworzona w…….. r., w składzie 36 osób, była (bądź zastąpiła): 

a. organem kontroli nad komisjami powołanymi wcześniej, 
b. kolegialnym organem rządowym, 
c. zastąpiła wcześniej powołane komisje 

 
65. Rada Nieustająca podzielona została na cztery departamenty, a mianowicie: 

a. 
b. 
c. 
d. 
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66. W latach 1765-68 powoływano komisje dobrego porządku (boni ordinis), których 

celem było: 
a. uporządkowanie sytuacji gospodarczej w miastach 
b. poprawa sytuacji chłopów wobec szlachty 
c. tworzenie samorządu w miastach 

 
67. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego w zakresie administracji lokalnej powołano do 

życia: 
a. komisje wojewódzkie 
b. komisje porządkowe cywilno-wojskowe 
c. komisje dobrego porządku, 
utworzone w ………..roku, które działały na szczeblu ziemi i ……………… 
 

68. Uchwalona w 1791 roku przez szlachecko-burżuazyjny obóz reform Konstytucja 3 
Maja: 

a. stworzyła hierarchiczność władzy: król, Straż Opraw, komisje rządowe, 
lokalne organy zarządu; wszystkie powoływane ustawami sejmowymi 

b. związała administrację prawem 
c. stworzyła korpus urzędniczy dla administracji 

 
69. Konstytucja 3 Maja 1791 roku w czasie została wyprzedzona przez konstytucję: 

a. ……………………………. z 1787 r. 
i była zatem pierwszą w……………….i ………………na  świecie 

 
70. Konstytucja 3 Maja przewidywała tzw. wotum nieufności wobec ministrów. Podaj, w 

jakiej proporcji ono było przyjmowane: 
a. 2/3 głosów 
b. 3/4 głosów 
c. ponad 1/2 głosów 
 

71. W skład tzw. Straży Praw, zgodnie z postanowieniami Konstytucji 3 Maja, mieli 
wchodzić: 
a. prymas 
b. monarcha 
c. przewodniczący Rady Nieustającej 
 

72. Zasady ustrojowe Konstytucji 3 Maja obalone zostały w ……. roku w wyniku: 
a. wojny polsko-rosyjskiej 
b. uchwał Sejmu Grodzieńskiego z 13 czerwca 1793 r. 
c. ukazu carycy Katarzyny II 

 
73. Radę Nieustającą, która została zlikwidowana w roku………., przywrócono ją do 

życia w roku…….. 
 

74. Sejm grodzieński 1793 r. przywrócił zasady ustrojowe sprzed Konstytucji 3 Maja, 
powołał do życia Radę……………………, która miała być kontrolowana przez: 

a. króla 
b. deputację sejmową 
c. ambasadora Rosji w Polsce 
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75. Sejm grodzieński z 1793 r. podporządkował komisje rządowe: 

a. Sejmowi 
b. królowi 
c. Straży Praw 
 

76. Naczelnik powstania kościuszkowskiego, które wybuchło 24 marca 1794 r., 
jako……………… powstania ustanowił jako naczelną władzę: 

a. Radę Najwyższą Narodową 
b. Radę Powstania 
c. Deputację Centralną 

 
77. Organami kolegialnymi, które miały działać w czasie powstania kościuszkowskiego 

były: 
a. komisje dobrego porządku 
b. Rada Najwyższa Narodowa 
c. Rada Narodowa 
d. Rada Zastępcza Tymczasowa 
 

78. W czasie trwania insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. tworzono (utworzono): 
a. Rząd Tymczasowy 
b. Komisję Dobrego Porządku 
c. komisje porządkowe 
d. dozory 
 

79. Nowością w administracji kościuszkowskiej było utworzenie na terenach wiejskich 
państwowej administracji wiejskiej w postaci: 

a. komisji wiejskich 
b. zarządu na czele z sołtysem wsi 
c. dozorów wiejskich nas czele z dozorcą 

 
80. Polska przed rozbiorami, w 1772 r. zajmowała obszar ……………. km2, przy 

szacowanej liczbie ludności około ………mln osób i średniej gęstości zaludnienia 
około ……..osób na 1 km2: 

a. 733,5 km2 , 14 mln, 19 osób 
b. 9, 932 km2, 18 mln, 19,3 osób 

 
81.  Resortowy podział kompetencji w administracji lokalnej wprowadzono w Polsce po 

raz pierwszy dopiero w czasach: 
a. I Rzeczpospolitej 
b. powstania kościuszkowskiego 
c. Księstwa Warszawskiego 
 

82. Do prekursorów oświeceniowej, polskiej myśli prawno-ustrojowej należy zaliczyć 
następujące osoby (wybierz właściwą grupę osób): 

a. Stanisława Dunin-Karwickiego, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława 
Konarskiego 

b. Grzegorza Piramowicza, Józefa Wybickiego, Onufrego Kopczyńskiego 
c. Franciszka Zabłockiego, Adama Czartoryskiego, Tadeusza Kościuszkę 
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Administracja na ziemiach polskich w okresie zaborów (1795-1918) 
 

83.  Rosja w trzech zaborach zawłaszczyła największy obszar Rzeczpospolitej, czyli: 
a. 62 proc. obszaru  (460 tys. kw.) z 6 mln mieszkańców 
b. 58 proc. obszaru 
c. 68 proc. obszaru 
 

84. Ziemie polskie w zaborze pruskim do 1807 r. podzielono na ……………………. oraz 
na powiaty na czele ze …………………. Na wsi władzę sprawował  
…………………… przy pomocy ………………. 

 
85.  Czym był pruski Landrecht z 1797 r.?: 

a. zbiorem literatury oświeceniowej 
b. pruskim kodeksem rodzinnym 
c. zbiorem całości prawa materialnego, wprowadzonym na terenach ziem 

polskich w 1797 r. 
 

86. Ziemie polskie pod zaborem austriackim w okresie do 1809 r. podzielono na: 
a. prowincje 
b. cyrkuły 
c. powiaty 

 
87. Ziemie polskie pod zaborem austriackim w końcu XVIII wieku podzielono na: 

1)……………………….., 2………………… na czele z: 
a. gubernatorami i starostami 
b. naczelnikami i burmistrzami 

 
88. W zaborze austriackim w 1785 r. w miastach wprowadzono ……………………. na 

czele z………………………….. W skład magistratu wchodzili: 
a. burmistrz i radni 
b. burmistrz, rajcowie, syndyk i kasjer 
c. burmistrz i radcowie miejscy 

 
89. Grupa wsi w administracji austriackiej na ziemiach polskich tworzyła 

…………………………., w którym podwójną władzę sprawował ………………… 
 

90. Księstwo Warszawskie, utworzone z inicjatywy Napoleona I Bonaparte w czasie 
pokoju w Tylży, zawartego miedzy nim a carem Rosji Aleksandrem I, istniało w 
latach: 

a. 1804-1913 
b. 1807-1813 
c. 1806-1812 

 
91. Podstawą ustroju Księstwa Warszawskiego była (był): 

a. umowa między Napoleonem a carem Rosji z 7 lipca 1807 r. zawarta w Tylży 
b. kodeks Napoleona z 1804 r. 
c. Konstytucja nadana przez Napoleona dla Księstwa 22 lipca 1807 r. w Dreźnie 

 
92.  Za datę utworzenia Konstytucji Księstwa Warszawskiego przyjmuje się jedną niżej 

podanych dat: 
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a. 13 lipca 1807 r. 
b. 22 lipca 1807 r. 
c. 29 lipca 1807 r. 
 

93. Organizacja administracji Księstwa Warszawskiego została zaczerpnięta z wzorów: 
a. francuskich 
b. pruskich 
c. rosyjskich 
 

94. Konstytucja księstwa Warszawskiego przewidywała unię personalną Księstwa z 
jednym z niżej podanych państw: 
a. Saksonią 
b. Francją 
c. Bawarią 
 

95. Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 r. gwarantowała jego obywatelom: 
a. równość wobec prawa 
b. wolność religijną 
c. prawa polityczne: udział w wyborach i sprawowaniu urzędów 

 
96. Konstytucja Księstwa Warszawskiego wprowadzała do przestrzeni publicznej model 

ustrojowy: 
a. monarchii absolutnej 
b. monarchii stanowej 
c. monarchii ograniczonej 
 

97. Konstytucja Księstwa Warszawskiego wprowadzała i sankcjonowała jedną z niżej 
podanych zasad ustrojowych: 
a. suwerenności stanu szlacheckiego 
b. suwerenności narodu jako całości 
c. suwerenności ludu 
 

98. W ustroju Księstwa Warszawskiego król określany był jako „…....................”, zaś 
minister  był organem: 

a. kolegialnym 
b. jednoosobowym 
c. kolegialnym z podporządkowaniem królowi 

 
99. Rada Stanu Księstwa Warszawskiego była organem: 

a. ustawodawczym 
b. wykonawczym (rządem) 
c. organem doradczym króla 

 
100. Księstwo Warszawskie w 1807 r. na podstawie Konstytucji i dekretu z 19 

grudnia 1807 r. podzielono na: 
a. powiaty i gminy 
b. departamenty i powiaty 
c. departamenty i gminy 

 



13 
 

101. Na czele departamentu w czasach Księstwa Warszawskiego stał …………., 
zaś powiatem kierował ……………………………., a na czele gminy stał 
……………… 
 

102. Organami samorządowymi w Księstwie Warszawskim były: 
a. sejmiki ziemskie 
b. rady departamentów 
c. rady departamentowe i powiatowe 

 
103. Najniższą jednostką w administracji Księstwa Warszawskiego były: 

a. rady municypalne 
b. rady miejskie 
c. sołectwa 

 
104. W Księstwie Warszawskim wprowadzono system sądownictwa 

administracyjnego oraz administracyjne sądownictwo karne, który był: 
a. jednoinstancyjny 
b. trójinstancyjny 
c. dwuinstancyjny 

 
105. Grupa urzędnicza w Księstwie Warszawskim podlegała odpowiedzialności: 

a. dyscyplinarnej 
b. karnej 
c. nie podlegała żadnej odpowiedzialności 

 
106. Administracja w Księstwie Warszawskim oparta była na zasadach uznawanych 

za: 
a. biurokratyczne 
b. centralistyczne 
c. resortowe 
 

107. Utworzone w 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim……………………………… 
złączone było z: 

a. Prusami 
b. Rosją 
c. było bytem niezależnym 

 
108. Konstytucja Królestwa Polskiego z …….. roku zapewniała każdorazowo 

carowi Rosji: 
a. tytuł króla polskiego 
b. zwierzchnictwo nad Sejmem 
c. prawo weta i mianowania wyższych urzędników 
d. wydawanie aktów prawa równoważnych z ustawami 

 
109. Namiestnik Królestwa Polskiego zgodnie z jej Konstytucją posiadał 

kompetencje: 
a. zastępowania cara (króla polskiego)  
b. pełnienia roli rządu 
c. zwierzchnictwa nad rządem – Radą Administracyjną 
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110. Konstytucja Królestwa Polskiego zachowywała i gwarantowała: 
a. prawo prowadzenia polityki zagranicznej 
b. istnienie sejmu i senatu 
c. wolność religijną 
d. prawa wyborcze dla chłopów 

 
111. Ograniczenie swobód, np. zniesienie wolności druku, zagwarantowanych 

Konstytucją Królestwa Polskiego nastąpiło w roku (latach): 
a. 1816 
b. 1822 
c. 1819-1821 

 
112. Kiedy car Rosji nadał dla Królestwa Polskiego zamiast Konstytucji tzw. Statut 

Organiczny, znoszący autonomię i włączający Królestwo do Rosji: 
a. 1831 
b. 1830 
c. 1832 

 
113. Podział terytorialny na województwa w Królestwie Polskim został zniesiony w 

……..  roku, a na ich miejsce utworzono…………………… 
 

114. Reformy……………………………… doprowadziły w latach 60. XIX wieku 
do: 

a. całkowitej unifikacji z Rosją 
b. zniesienie poddaństwa chłopów 
c. zapowiedzi zniesienia poddaństwa chłopów i spolszczenia administracji 

 
115. Konstytucja z 1815 r. nadana dla Królestwa Polskiego ustanawiała tę część 

ziem polskich: 
a. republiką 
b. monarchią konstytucyjną z władztwem cara 
c. republiką rewolucyjną 

 
116. Od 1815 r. władza administracyjna w Królestwie należała do: 

a. namiestnika cara  
b. gubernatora 
c. wielkiego księcia 

 
117.  W ramach utworzonej w 1816 r. w Królestwie Polskim w skład tzw. 

zwierzchności miejskiej wchodzili: 
a. prezydent 
b. starosta 
c. ławnicy, 
zaś zwierzchność wiejską tworzył jednoosobowo ………………. 
 

118. W 1815 r. na obszarze Królestwa Polskiego wprowadzono podział 
okupowanych ziem polskich na: 
a. województwa 
b. departamenty 
c. gubernie 
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d. powiaty 
 

119. Jednoosobowymi organami władzy w Królestwie Polskimi byli: 
a. komisarze wojewódzcy 
b. komisarze obwodowi 
c. prezydenci miast 
d. wójtowie gmin 
 

120. W którym roku w Królestwie Polskim obwody zastąpiono powiatami (tzw. 
ujazdami)? 
a. 1816 
b. 1837  
c. 1842 
 

121. Od reformy w 1862 r. namiestnik cara swoją władzę w Królestwie realizował 
na pośrednictwem ……………… rządu i dowódcy …………… 

 
122. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego pełniła funkcje doradcze 

dla…………………………….., ale po upadku powstania listopadowego stała się 
„głównym………………” kraju. 
 

123. Rada Administracyjna w Królestwie Polskim była elementem: 
a. Rady Nieustającej 
b. Rady Stanu  
c. Rady Ministrów 

 
124. Rada Stanu, na czele z królem lub namiestnikiem, w latach 1815-1841 oraz po 

1861 r. sprawowała funkcje kontrolne wobec …………………………….. 
 

125. W latach 1815-1876 administracja resortowa w Królestwie Polskim należała 
do pięciu……………..  …………………, które zlikwidowano po 
upadku……………………………. 

 
126. Zgodnie z Konstytucją z 1815 r. kraj (Królestwo Polskie) podzielono na: 

a.  
b.  
c.   
d.  

 
127. W grudniu 1830 r. utworzono centralny organ administracyjny pod nazwą: 

a. Rządu Narodowego 
b. Rządu Tymczasowego 
c. Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 
 

128. W składzie Rządu Tymczasowego w okresie powstania listopadowego i wojny 
polsko-rosyjskiej 1831 r. byli: 
a. Józef Bem 
b. Adam J. Czartoryski 
c. Joachim Lelewel 
d. Józef Zajączek 
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129. Po upadku powstania listopadowego województwa zamieniono 

na………………,  na czele z…………………., zaś obwody na…………………… na 
czele z …………………………………… 

 
130. Po upadku powstania listopadowego i klęsce w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 

r. w Królestwie Polskim zniesiono: 
a. Najwyższą Izbę Obrachunkową 
b. Komisję Sprawiedliwości 
c. Komisję Wojny 
 

131. W okresie międzypowstaniowym (1830-1863) Rosjanie okupowane ziemie 
podzielili w 1837 na ………………………………., zamiast 
dotychczasowych…………………., a w 1842 r. obwody zamieniono na 
…………………… W 1844 r. ilość …………..zmniejszono z 8 do 5. 

 
132. W ramach reform Aleksandra Wielopolskiego w 1861 r. Rosjanie wprowadzili 

namiastki samorządu, tworząc, rady………………….., ……………………..oraz w 
większych miastach ‒ ……………………………. 

 
133.  Przed wybuchem kolejnego powstania – insurekcji styczniowej 1863 r. organ 

konspiracyjnych władz nosił nazwę: 
a. Rady Narodowej 
b. Tymczasowego Rządu Narodowego 
c. Komitetu Centralnego Narodowego, 
zaś w czasie powstania przyjął on nazwę 
…………………………………………………………………………………………. 
 

134. W czasie powstania styczniowego administracja powstańcza działała na 
szczeblu: 
a. województwa 
b. powiatu 
c. okręgu 
d. parafii 
 

135. Zadania z zakresu administracji powstańczej w czasie powstania styczniowego 
na szczeblu powiatu wypełniali: 
a. komisarze rządowi 
b. starostowie 
c. naczelnicy powiatowi 
d. lekarze powiatowi  
e. referenci powiatowi 
 

136. Po upadku powstania styczniowego, w ramach ……………………., Rosjanie 
zwiększyli liczbę okręgów ……………………., a liczbę guberni zwiększono z 5 
do……….: 
a. 6 
b. 10 
c. 8 
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137. Na czele, utworzonej przez Rosjan na polskich ziemiach okupowanych, 
guberni stał …………………….., który po roku 1866 sprawował władzę: 
a. jednoosobowo 
b. w sposób nieograniczony  
c. kolegialnie 

 
138. Zabrane ziemie polskie Rosjanie nazywali różnie:  

a. „kraj północno-zachodni” 
b. „polskie gubernie”,  
c. Rosja zachodnia 
d. Priwislanskij kraj 
 

139. Samorząd wiejski carat wprowadził na ziemiach polskich ukazem z                      
…………….roku, który znosił władzę …………….., a w to miejsce powoływał 
gminę wiejską zbiorową, gdzie organem uchwałodawczym miało być zebranie 
gminne. 

 
140. Organami wykonawczymi na wsi w Królestwie Polskim po ukazie z 1864 r. 

byli: 
a. sołtysi 
b. wójtowie, ławnicy i sołtysi 
c. wójtowie 

 
141. Sądownictwo administracyjne w Królestwie Polskim było: 

a. jednoinstancyjne 
b. dwuinstancyjne 
c. posiadało (nie posiadało) ścisłą procedurę postępowania 

 
142.  Kontrolę nad działalnością finansową władz administracyjnych w Królestwie 

Polskim sprawowała: 
a. Główna Izba Obrachunkowa 
b. Najwyższa Izba Obrachunkowa, 
podporządkowana …………………………., w 1867 r.   ………………………. 

 
143. Jaki organ w Królestwie Polskim miał za zadanie dbać o interesy majątkowe 

państwa? 
a. Izba Obrachunkowa 
b. Prokuratura Generalna 
c. Prokuratoria Generalna 
 

144. Urzędnicy w Królestwie Polskim podlegali odpowiedzialności: 
a. karnej 
b. dyscyplinarnej 
c. porządkowej 

 
145. W ramach reform ustrojowych w Prusach w latach……………… utworzono 

resortowe ministerstwa, tworzące razem tzw. ………………………………. 
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146. Na początku XIX wieku Prusach dokonano nowego podziału kraju na, 
kierowane przez …………………….. (podaj w nawiasie przy nazwie jednostki 
terytorialnej): 
a. 
b. 
c. 

 
147. Prusy stały się państwem prawa, bowiem monarcha działał na podstawie 

przepisów prawa przez …………..    ………………., które sam……………………. 
 

148. Prusy stały się państwem………………………… po ogłoszeniu 
…………………………..w………… roku 

 
149.  Hierarchia norm prawnych II Rzeszy Niemieckiej to m.in.: 

a. normy konstytucyjne 
b. ustawy wydawane przez obie izby parlamentu 
c. ustawy wydawane zgodnie przez parlament i króla 
d. rozporządzenia królewskie 
e. rozporządzenia rządowe 

 
150. W II Rzeszy Niemieckiej istniał: 

a. prymat prawa Rzeszy nad ustawodawstwem krajowym 
b. prawo krajowe było niezależne od prawa krajowego 

 
151. Wielkie Księstwo Poznańskie zostało utworzone 

na……………………………… w ………r. o powierzchni z następujących 
departamentów: 
a. 35 tys. km kw. z dep. płockiego i poznańskiego 
b. 29,5 tys. km kw. z dep. poznańskiego i bydgoskiego 
c. 22,5 tys. km kw. z dep. bydgoskiego 

 
152. Urząd Namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego pełnił: 

a. Ludwik Mierosławski 
b. Antoni Henryk Radziwiłł 
c. Aleksander Wielopolski 
 

153. Równouprawnienie w zakresie języka polskiego zniesiono w Wielkim 
Księstwie Poznańskim  po roku…………, zaś do realizacji polityki germanizacji 
przystąpiono po roku……………. 

 
154. Po Kongresie Wiedeńskim pod okupacją pruską znalazły się następujące 

ziemie polskie:  
a. …………….......................... 
b.……………………………… 
c. ……………………………… 
 

155. W państwie pruskim i na ziemiach polskich zabranych przez Prusy 
obowiązywał podział kraju na: 
a. prowincje i powiaty 
b. prowincje 
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c. prowincje i rejencje 
 

156. Na czele pruskiej prowincji stał………………………, zaś prowincją 
kierował……………………………. 

 
157. W 1879 r. w państwie pruskim wprowadzono …………………………..w 

administracji prowincjonalnej: 1) administracji rządowej na czele 
………………………. jako przewodniczącym rady prowincjonalnej; 2) administracji 
samorządowej na czele sejmem………………. i organami ………………………….. 

 
158. Powiat w strukturze państwa pruskiego, wchodzący w skład 

obwodu………………………., stanowił: 
a. wsie i większe miasta 
b. wsie 
c. wsie i wszystkie miasta 

 
159. Na czele powiatu w administracji pruskiej stał…………………., zaś po 

reformie z 1872 r. organem uchwałodawczym był……………………………., 
natomiast wykonawczym  ‒ ……………………………………… 
 

160. Sejm Prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego miał 
charakter………………… i w zasadzie był organem doradczym, poza sprawami 
dotyczącymi: 
a. podatków 
b. samorządu 
c. policji 
 

161. W Wielkim Księstwie Poznańskim na szczeblu powiatu działały następujące 
szczeble samorządu: 
a. sejmiki powiatowe  
b. rady powiatowe 
c. landraci 
 

162. W Wielkim Księstwie Poznańskim samorząd miejski uregulowano w 
……………… Organem uchwałodawczym była………………, zaś 
wykonawczym………………………. na czele z………………….. 

 
163. Nowa ustawa o samorządzie miejskim z ………r. wprowadzała pojęcie: 

a. wolnych obywateli miast 
b. mieszkańców miasta z prawami wyborczymi 
c. przynależności do miasta 

 
164. Nadzór nad samorządem miejskim w zaborze pruskim przejawiał się m.in. 

poprzez: 
a. kontrolę samorządu przez władze rejencji 
b. zatwierdzanie rady przez króla 
c. rozwiązanie rady przez króla przed upływem kadencji 

 
165. Po roku 1823 samorząd wiejski na ziemiach polskich zaboru pruskiego, tj. 

Śląsku, Prusach Zachodnich i Wielkim Księstwie Poznańskim oparto na 
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zasadach………………………… Najniższą jednostką administracyjną na wsi 
była………….. na czele z ……….., zaś kilka wsi stanowiło 
………………..kierowaną przez ……………….., którym początkowo był to dziedzic, 
a po roku 1833  ‒ ………………………………… 

 
166. Samorząd wiejski w ustawie pruskiej z 1891 r. został uregulowany w ten 

sposób, że mieszkańców gminy, czyli………………….., podzielono na: 
a. członków gminy 
b. przynależnych do gminy  
c. mieszkańców gminy 
d. obywateli gminy 

 
167. Organami uchwałodawczymi w gminie (wsi) zgodnie z pruską ustawą z 1891 r. 

były: 
a. rada gminy 
b. zarząd gminy 
c. zgromadzenie gminy liczącej do 40 mieszkańców 

 
168. 6-osobowa rada gminy, wybierana raz na 6 lat, w zaborze pruskim wybierała 

spośród siebie: 
a. sołtysa 
b. wójta 
c. ławników 

 
169. Sądownictwo administracyjne w Prusach było: 

a. jednoszczeblowe 
b. dwuszczeblowe 
c. trójszczeblowe, 
zaś sądy orzekały ……………………………, a nie kasacyjnie. 

 
170. Wymień co najmniej pięć praw i wolności gwarantowanych pruską konstytucją 

z 1850 r. 
a.………………………………………………… 
b.………………………………………… 
c.……………………………………………… 
d.………………………………………………… 
e. ………………………………………………… 

 
171. Podaj co najmniej dwa przykłady działań antypolskich podejmowanych przez 

pruską administrację na ziemiach polskich: 
a.  …………………………………………… 
b. ……………………………………………. 

 
172. Z czym wiąże się rok 1901 na ziemiach polskich zaboru pruskiego: 

a. wydaniem ustawy szkolnej 
b. strajkiem dzieci we Wrześni w Poznańskiem 
c. ogłoszeniem ustawy o cenzurze prasy i druku 

 
173. W monarchii austriackiej wyłącznym ustawodawcą był: 

a. Sejm Krajowy 
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b. monarcha 
c. Rada Pastwa 

 
174. Władze centralne w Wiedniu na obszarze autonomii galicyjskiej 

reprezentował: 
a. gubernator 
b. wicegubernator 
c. namiestnik 
 

175. W skład Sejmu Krajowego Galicji z siedzibą we Lwowie wchodziły osoby z 
tytułu: 
a. posiadanego majątku 
b. wyznawanej religii 
c. godności 
 

176. Do kompetencji Sejmu Krajowego w dobie tzw. autonomii galicyjskiej 
należały sprawy z zakresu: 
a. kwaterunku wojska 
b. rolnictwa 
c. leśnictwa 
d. spraw gminnych 
 

177. Zasady parlamentarne w Austrii oparto o Konstytucję z roku: 
a. 1850 
b. 1907 
c. 1867 

 
178. Koło Polskie w parlamencie austriackim reprezentowały przez lata 

sfery……………… -  …………., a z początkiem I wojny ważną rolę odebrał w 
nim………………………   …………………….. 

 
179. Czy zdarzało się tak, że w rządzie austriackim w II połowie XIX wieku 

premierami byli Polacy: 
a. tak 
b. nie 
c. trudno powiedzieć 

 
180. Administracja w monarchii austro-węgierskiej była oddzielna 

dla……………………………. i ………………… 
 

181.  Po roku 1851 r. monarcha austro-węgierski był jedynym……………….. 
prawa i wydawał akty z mocą……………………….. 

 
182. Uszereguj hierarchicznie akty prawa w monarchii austro-węgierskiej po 

ustanowieniu ustroju konstytucyjnego w latach 1860-1867: 
1. akty oktrojowane przez władcę 
2. ustawy zasadnicze 
3. „rozporządzenia z konieczności” 
4. ustawy zwykłe  
5. normy monarchy o następstwie tronu 
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183. Po Wiośnie Ludów 1848 r. w Galicji zlikwidowano cyrkuły i zastąpiono je 

…………………….. Na czele kraju stał………………………… jako reprezentant 
cesarza. 

 
184. Po roku 1848 r. struktura administracji samorządowej układała się w pionie: 

a. …………………………… 
b. …………………………… 
c. …………………………… 

 
185. Na szczeblu kraju (Galicji) w zaborze austriackim po roku 1848 r. urząd 

gubernatora zastąpił: 
a. delegat cesarza 
b. namiestnik 
c. naczelnik kraju 

 
186. Galicja otrzymała Sejm Krajowy w roku: 

a. 1860 
b. 1848 
c. 1868 

 
187. W Sejmie Krajowym dla Galicji dominowali przedstawiciele 

sfer……………………………, którzy zgodnie z ordynacją do tego Sejmu zostali 
zaliczeni do pierwszej ………………………….. 

 
188. W Sejmie Krajowym dla Galicji ustawy zapadały…………………… głosów, 

zaś inicjatywa ustawodawcza należała do: 
a. rządu 
b. Wydziału Krajowego 
c. cesarza 
d. grupy posłów 
e. komisji sejmowych 

 
189. Marszałka Sejmu Krajowego dla Galicji na okres kadencji, czyli sześciu lat, 

wybierał (nominował): 
a. Sejm 
b. wyborcy 
c. cesarz 

 
190. Na czele Wydziału Krajowego w Galicji stał: 

a. marszałek szlachty 
b. marszałek krajowy 
c. prezydent Wydziału 
 

191. Ustawa o gminach i obszarach dworskich w Austrii, w tym także dla Galicji, 
wydana została w roku: 

a. 1862 
b. 1866 
c. 1848 
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192. Przynależność obywatela do gminy w Galicji była: 
a. dobrowolna  
b. swobodna 
c. obowiązkowa 

i nabywało się ją poprzez fakt………………… 
 

193. Uczestnikiem gminy galicyjskiej mógł być: 
a. każdy, kto w niej przebywał 
b. właściciel nieruchomości 
c. płacący podatki bezpośrednie 

 
194. Organami samorządu gminnego w Galicji były: 

a. rada gminy 
b. rada gminna 
c. zarząd gminy 
d. zwierzchnictwo gminy 

 
195. Stolicą Galicji i Lodomerii był: 

a. Kraków 
b. Lwów 
c. Przemyśl 

 
196. Po reformach z 1862 i 1866 władza wykonawcza w większych miastach 

Galicji należała do ………………………….., zaś wykonawcza do …………………, 
na czele z burmistrzem. 

 
197. Władza wykonawcza w mniejszych miastach Galicji w II połowie XIX wieku 

należała do: 
a. rady miejskiej 
b. burmistrza 
c. zwierzchności miejskiej na czele z naczelnikiem 

 
198. Organem uchwałodawczym w powiecie galicyjskim była ……………. 

powiatu, która spośród siebie wybierała: 
a. zarząd powiatu 
b. wydział powiatowy 
c. starostę powiatu 

 
199. Nadzór na działalnością powiatu sprawował………………………, zaś nad 

działalnością gminy ‒ ……………………………….. 
 

200. Administrowanie szkolnictwem w Galicji było: 
a. złączone z ogólną administracją 
b. wydzielone w odrębny pion 
c. pozostawało bez zainteresowania władz 

 
201. W 1867 r. dla zrealizowania autonomii i polonizacji szkolnictwa w Galicji 

powołano Krajową Radę…………….. W tym celu powoływano 
okręgowe……………….   ….………………., zaś w gminach………………… rady 
szkolne. 
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202. Za ojca polonizacji galicyjskiego aparatu urzędniczego uznaje się 

………………………………………….. 
 

203. W definicji urzędnika galicyjskiego występują następujące wymagania: 
a. nakaz władzy (nominacja) 
b. wyższe wykształcenie 
c. wybór bądź zatwierdzenie na stanowisku 
d. niezawisłość 
e. zawisłość (zależność od władzy powołującej)  
f. publiczny charakter wynikający z przepisów prawa 

 
204. Według przepisów z 1873 r. w Galicji urzędnicy podzieleni byli na……….. 

grup, warunkujących m.in. poziom ……………………. 
 

205. Pełnię praw i wolności w Austrii zawierały ustawy zasadnicze z roku: 
a. 1862 
b. 1867 
c. z grudnia 1867 

 
206. Czy w kanonie praw i wolności Austrii z 1867 r. mieściła się wolność od 

poddaństwa i zależności osobistej? 
a. tak 
b. nie 
c. trudno powiedzieć 

 
207. Dla ochrony praw i wolności w Austrii w 1867 r. powołano: 

a. Sąd Wolności 
b. Naczelną Radę Praw i Wolności 
c. Trybunał Państwa 

 
208. Rada Szkolna w Galicji powstała w ……….roku.  

 
209. Ustawą z 22 października 1875 r. w Austrii powołano 

Trybunał………………………………., który w przeciwieństwie do powołanego 
wcześniej Trybunału ………………….orzekał …………………….., a nie 
deklaratoryjnie. 

 
210. Rosja w trzech rozbiorach zabrała ………procent terytorium Polski z liczbą 

mieszkańców: 
a. 9 mln 
b. 6 mln 
c. 3,4 mln 

 
211. Utrata odrębności społecznej ludności polskiej na ziemiach zabranych przez 

Rosję następowała po kolejnych powstaniach: 
a. kościuszkowskim 
b. listopadowym 
c. Wiośnie Ludów 
d. styczniowym 
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212. Ziemie wschodnie Rzeczpospolitej zabrane w trzech rozbiorach przez Rosję 

administracyjnie dzieliły się na: 
a. okręgi 
b. gubernie 
c. powiaty 
d. generał gubernatorstwa 

(Udziel odpowiedzi i uszereguj, poczynając od największej jednostki 
administracyjnej). 

 
213.  Administracja w guberni rosyjskiej na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej 

wykonywana była przez: 
a. …………………………jak szefa rządu 
b. rządu na czele z………………….. 
c. ciała pomocnice, np. ……………………… 
d. ……………. skarbowe 

 
214. Powiatem na wschodnich ziemiach zaboru rosyjskiego zarządzał: 

a. starosta 
b. urząd ziemski na czele komisarzem 
c. zarząd powiatu 
d. zaś w stanach wyjątkowych dodatkowo ‒ …………………wojenny 

 
215. Najniższą jednostką była gmina, nazywana …………… albo 

……………………. 
 

216. Miastem polskim pod zaborem rosyjskim zarządzał: 
a. burmistrz 
b. głowa miejski, który kierował radą miejską 
c. zarząd miasta 

 
217. Odrębność polskiego stanu szlacheckiego zachowano na wschodnich ziemiach 

polskich wcielonych do Rosji od czasów Katarzyny II do lat…………….. XIX wieku. 
Ostatecznie została usunięta po upadku…………………………………….. 

 
218. W 1864 r. w Rosji, za czasów cara Aleksandra II, utworzono samorząd ziemski 

w postaci ziemstw ………………………….. i …………………… Nie został on 
jednak wprowadzony z powodów politycznych w guberniach…………………………. 

 
219. W Rosji samorząd miejski zorganizowano w roku…………… Na jego czele 

stała ………….. miejska, która wybierała………… Organem wykonawczym był 
zarząd……………… 

 
220. Samorząd miejski zorganizowano także w 1876 r. w miastach 

guberni…………………………….. 
 

221. W ramach samorządu wiejskiego po uwłaszczeniu chłopów w guberniach 
zachodnich w 1863 r. z kilku wsi tworzono…………………, zarządzane przez 
………………………… 
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222. Wolne Miasto Gdańsk istniało w latach: 
a. 1807-1812 
b. 1807-1814 
c. 1707-1815, 

a jego status regulował traktat  z …………………..z ……. roku 
 

223. Protektorat nad Wolnym Miastem Gdańskiem sprawowały…………….., 
jednak faktyczna władza w nim należała do gubernatora powoływanego przez 
cesarza………………….. 

 
224. Władzę stanowiącą a jednocześnie wykonawczą w Wolnym Mieście Gdańsku 

sprawował (a): 
a. Senat na czele z prezydentem 
b. Rada miejska na czele z burmistrzem 
c. zarząd miasta 

 
225. Napoleon za zasługi w zdobyciu Gdańska tytuł honorowego księcia tego 

miasta nadał: 
a. marszałkowi François Joseph Lefebvre 
b. Joseph Charles Lefèbvre 

 

226. Wolne Miasto Kraków utworzono na ……………………………w ……….. r. 
pod prorektoratem: 

a. Rosji 

b. Francji 

c. Austrii 

d. Prus 

 

227. Rzeczpospolita Krakowska z Wolnym Miastem Krakowem istniała w latach: 

a. 1815-1830 

b. 1815-1846 

c. 1807-1846 

 

228.  Władze w Wolnym Mieście Krakowie pełnił………………… na czele z 
……………………., zaś władzą ustawodawczą w Rzeczpospolitej Krakowskiej 
stanowił (o): 

a. Zgromadzenie Reprezentantów 

b. Sejmik ziemski 

c. Senat 

 

229. Senat Wolnego Miasta Krakowa dzielił się na wydziały: 

a. Policji i Milicji 

b. Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości 

c. Dochodów Publicznych i Skarbu 

 



27 
 

230. Do Senatu Wolnego Miasta Krakowa wchodziły osoby delegowane przez: 

a. zgromadzenia gminne 

b. Uniwersytet Jagielloński 

c. Kurię Metropolitarną Krakowską 

 

231. Cały obszar Rzeczpospolitej Krakowskiej podzielono na: 

a. 12 cyrkułów 

b. 28 gmin 

c. 6 dystryktów 

 
232. Na czele każdej gminy w Rzeczpospolitej Krakowskiej stał wybierany przez 

………………………    ………………………….: 
a. naczelnik 
b. zarządcza 
c. wójt 

 
233. Wymień co najmniej trzy nazwiska teoretyków polskiego prawa 

administracyjnego okresu zaborów: 
a. ………………………………………….. 
b. …………………………………………. 
c. …………………………………………. 

 
234. Wymień trzy najważniejsze wydarzenia polityczne z lat 1914-1918 rzutujące w 

istotny sposób na odrodzenia państwa polskiego: 
a.  ……………………………………. 
b. ……………………………………. 
c. …………………………………….. 

 
235. Organem reprezentującym ludność polską na początku pierwszej wojny 

światowej był: 
a. Rząd Tymczasowy 
b. Zarząd Cywilny 
c. Komitet Narodowy Polski 
 

236. Ziemie polskie zaboru rosyjskiego w 1915 r. dostały się pod okupację: 
a. Niemiec 
b. Niemiec i Austro-Węgier 
c. Austro-Węgier 

 
237.  Na ziemiach zaboru rosyjskiego nowi okupanci zastosowali podział na: 

a. Niemcy ‒ na powiaty i gminy 
b. Austro-Węgry ‒ na obwody i gminy 
c. Niemcy ‒ na dystrykty 
d. Austro-Węgry ‒ na dzielnice 

 
238. Struktura niemieckiego zarządu okupacyjnego na ziemiach polskich w latach 

1915-1918 układała się następująco (zaznacz właściwą grupę): 
a. gubernator cywilny, zarząd cywilny 
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b. gubernator generalny, Generalne Gubernatorstwo, naczelnik zarządu 
cywilnego 

c. gubernator generalny, Generalne Gubernatorstwo, naczelnik zarządyu 
cywilnego, Centrala Zarządu Cywilnego 

 
239. Na czele administracji austro-węgierskiej w GGL 

stał………………………….………………………, mianowany 
przez……………………, zaś w obwodach (powiatach) władza należała 
do……………………….. na czele z: 

a. prezesem 
b. komendantem 
c. naczelnikiem 

 
240. W grudniu 1917 r., po ustąpieniu Tymczasowej Rady Stanu, reskryptem 

cesarzy: niemieckiego i austriackiego, powołano w Warszawie 3-osobową: 
a. Radę Państwa 
b. Radę Królestwa Polskiego 
c. Radę Regencyjną 

 
241. W lutym 1918 r. Rada Regencyjna powołała do życia 

………………………….. jako organ reprezentacyjny. 
 

242. Organem uchwałodawczym w miastach pod okupacją niemiecką i 
austrowęgierską po roku 1915 były: 

a. rady miast 
b. rady miejskie 
c. zebrania mieszkańców 

 
243. Na wsi pod okupacją niemiecką i austro-węgierską w czasie I wojny światowej 

władza należała do wójtów, zebrań gminnych oraz sołtysów, jednak na terenach 
zajętych oraz Niemcy zaczęto tworzyć: 

a. rady przedstawicielskie 
b. rady wsi 
c. rady gminne 

 
Ustrój administracyjny II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1939) 

 
244. Czy po dekrecie z 22 XI 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski miał prawo 

wydawać dekrety z mocną ustawy? 
a. tak 
b. nie 
c. tak, ale w ograniczonym zakresie 

 
245. Pierwszym polskim aktem konstytucyjnym w odrodzonej w 1918 r. Polsce był 

(a): 
a. Konstytucja z 17 marca 1921 r. 
b. dekret z 28 XI 1918 r. – ordynacja do Sejmu 
c. tzw. Mała Konstytucja z 20 II 1919 r. 

 
246. Pierwszym prezydentem Drugiej Rzeczpospolitej był: 
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a. Stanisław Wojciechowski 
b. Gabriel Narutowicz 
c. Ignacy Mościcki 
 

247. Konstytucja z 17 III 1921 r., zw. Marcową wzorowana była na: 
a. Konstytucji 3 Maja 1791 r. 
b. Konstytucji francuskiej z 1875 r. 
c. konstytucji amerykańskiej z 17 IX 1787 r. 

 
248. Czy Konstytucja Marcowa z 1921 r. potwierdzała ciągłość państwa polskiego: 

a. nie 
b. tak 
c. tak, ale w sposób iluzoryczny 

 
249. Czy Konstytucja Marcowa z 1921 r. zapewniała ochronę macierzyństwa oraz 

wolność narodowościową: 
a. nie 
b. tak 
c. zapewniała, ale enigmatycznie 

 
250. Centralnym organem administracji publicznej w II RP była 

…………………………………………. 
 

251. Po zamachu majowym 1926 r. doszło w Polsce do ograniczenia 
roli…………………, a jednocześnie wzmocnienia pozycji…………….. Państwa. 
 

252. Wymień cztery zasady ustrojowe z Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r.: 
a. ……………………………….. 
b. ……………………………….. 
c. ……………………………….. 
d. ……………………………….. 

 
253. Po śmierci Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 1935 r. nastąpiło(y): 

a. wzmocnienie roli parlamentu 
b. tendencje autorytarne 
c. wzmocnienia pozycji Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 

 
254. Obszar Polski w 1938 z liczbą ludności ponad 32 mln, po zajęciu Zaolzia, 

wynosił: 
a. 312 tys. km kw. 
b. 389,7 tys. km kw. 
c. 388,6 tys. km kw. 

 
255.  Na podstawie przepisów z lat 1918-1920 Rzeczpospolitą podzielono 

na…………. ….województw, jednak cechą tego podziału były(a): 
a. nierównomierność liczby ludności 
b. różna wielkość obszarowa 
c. równomierność pod względem powierzchni 

 
256. Druga RP administracyjnie podzielona została: 
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a. dwuszczeblowo na: województwa, gminy 
b. dwuszczeblowo na: województwa, powiaty 
c. trójszczeblowo na: województwa, powiaty, gminy 

 
257. Ostatecznie w 1939 r. II Rzeczpospolita Polska liczyła ………województw i 

……….. powiatów. 
 

258. Zgodnie z Konstytucja marcową z 1921 r. na czele władzy wykonawczej w II 
RP stał: 

a. prezes Rady Ministrów 
b. Prezydent 
c. Marszałek Sejmu 

 
259. Kadencja Prezydenta w II RP trwała…….. lat i był on na podstawie 

Konstytucji marcowej wybierany przez: 
a. naród 
b. Zgromadzenie Narodowe 
c. Zgromadzenie Elektorów 

 
260. Po przewrocie majowym 1926 r. pozycja Prezydenta Państwa uległa: 

a. polaryzacji z innymi organami Państwa 
b. osłabieniu w stosunku do Konstytucji z 1921 r. 
c. wyraźnemu wzmocnieniu 

 
261. Po uchwaleniu konstytucji kwietniowej 1935 r. Prezydent Państwa posiadał 

prawo: 
a. powoływania premiera i rządu 
b. wskazywania swego następcę 
c. wydawania dekretów z mocą ustawy 

 
262. Konstytucja kwietniowa z 1935 r. nadawała szczególne prerogatywy 

Prezydentowi, a mianowicie: 
a. uprawnienia wykonywane bez kontrasygnaty (osobiście) 
b. uprawnienia wykonywanie z kontrasygnatą Rady Ministrów 
 

263. Radę Ministrów w Polsce międzywojennej powoływał……………, a jej 
pracami kierował………………… 

 
264. Rada Ministrów w II RP posiadała takie kompetencje, jak: 

a zatwierdzanie statutów poszczególnych ministerstw 
b. uzgadnianie działalności administracyjnej poszczególnych ministrów 
c. wydawania zarządzeń 
d. kontrolowanie działalności samorządów 
 

265. Ważną rolę przy Radzie Ministrów w okresie II RP odgrywał powołany w 
1919 r.: 

a. Komitet Bezpieczeństwa 
b. Komitet Ekonomiczny 
c. Komitet Planowania Gospodarczego,  
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a efektem jego działania był m.in. utworzony w 1936 r. 
…………………………………………………… 
 

266. Ministerstwa II Rzeczpospolitej Polskiej miały charakter: 
a. terytorialny 
b. resortowy 
c. mieszany, 

a pośród nich najważniejszą pozycję miało 
Ministerstwo……………………………………… 

 
267. W strukturze organów centralnych II RP istniały organy doradcze i 

opiniodawcze, np.: 
a. Główny Urząd Statystyczny 
b. Główna Rada Muzealna 
c. Państwowa Rada Ochrony Przyrody 
d. Rada Pomników Pamięci 

 
268. Administracja rządowa w terenie w okresie II RP była: 

a. jednoszczeblowa 
b. trójszczeblowa 
c. dwuszczeblowa 

 
269. Pierwszem szczeblem administracji ogólnej w terenie w latach II RP 

był……………………, mianowany  przez ministra spraw wewnętrznych, zaś drugim 
‒ ……………………….., mianowany początkowo przez……………………., a po 
roku 1928 przez Prezydenta Państwa. 

 
270. Administrowanie krajem w latach Drugiej RP odbywało się poprzez 

administrację centralną, terenową, …………………. oraz …………………………. 
 

271. Wymień co najmniej cztery rodzaje administracji specjalnej w latach II RP: 
a. ……………………………………. 
b. ……………………………………. 
c. ……………………………………. 
d. ……………………………………. 

 
272. W samorządzie wiejskim organem uchwałodawczym w Drugiej RP był (a): 

a. wójt gminy 
b. rada gminna 
c. rada gminy 
d. zebranie gminne,  

natomiast organem wykonawczo- kontrolnym ‒ ……………………………. 
 

273.  Rada gminna w latach Drugiej RP składała się z: 
a. radnych 
b. wójta i 12 radnych 
c. radnych z przewodniczącym rady 

 
274. W latach II RP w samorządzie miejskim rada miejska wybierana była przez: 

a. mieszkańców miasta, którzy ukończyli 25 lat 
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b. wszystkich mieszkańców miasta 
c. mieszkańców miasta, którzy ukończyli 21 lat 

 
275. Na czele organu wykonawczego w mieście w okresie II RP stał: 

a. burmistrz 
b. prezydent i burmistrz (w zależności od wielkości miasta) 
c. prezydent 
d. wójt 

 
276. Organami samorządu powiatowego w okresie II RP były (zaznacz właściwą 

grupę): 
a. sejmik, starosta 
b. sejmik, starosta, starostwo 
c. sejmik,  
d. wydział powiatowy i przewodniczący wydziału (starosta) 

 
277. Na ziemiach wschodnich, zwanych kresowymi RP, samorząd wiejski i miejski 

był: 
a. tożsamy z ziemiami byłego Królestwa Polskiego 
b. odrębny 
c. po roku 1927 r. tożsamy z ziemiami byłego Królestwa Polskiego 

 
278. Na obszarze byłej Galicji w latach II RP samorząd wiejski, miejski i 

powiatowy: 
a. urządzono według przepisów wydanych w II RP 
b. zachowano przepisy z II połowy XIX wieku 
c. zachowano przepisy z II połowy XIX wieku, ale pewne kwestie unormowano 

nowymi przepisami z 1918 r. 
 

279. Samorząd w byłej dzielnicy pruskiej oparty został na przepisach z 
lat……………………. Na wsi organem wykonawczym był…………………, w 
mieście ‒ ………………….., a w województwie ‒ …………………… 
……………………….. 

 
280. W którym roku doszło do unifikacji systemu funkcjonowania samorządu w II 

RP w formie tzw. małej ustawy samorządowej? 
a. 1926 
b. 1931 
c. 1933 

 
281. Po unifikacji systemu samorządowego w II RP na czele organów 

uchwałodawczych poszczególnych szczebli stały: 
a. zarządy 
b. rady 
c. sejmiki 

 
282. Samorząd gospodarczy w II RP regulowały: 

a. Konstytucja marcowa z 1921 r. 
b. Konstytucja kwietniowa z 1935 r. 
c. rozporządzenia Prezydenta RP 
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d. do lat 1927-28 przepisy dawnych państw zaborczych 
 

283. W latach 1933-1939 zorganizowano w Polsce samorząd zawodowy kilku 
zawodów: 

a. adwokatów 
b. sędziów 
c. prokuratorów 
d. notariuszy 
e. lekarzy 
f. lekarzy dentystów 
g. aptekarzy 
h. pielęgniarek 

 
284. Które obszary ziem polskich posiadały okresowo lub przez cały czas istnienia 

II RP odrębności administracyjne? 
a. Śląsk, Wolne Miasto Gdańsk (przez cały czas) 
b. Litwa Środkowa oraz Spisz i Orawa (okresowo) 
c. Śląsk, Wolne Miasto Gdańsk, Litwa Środkowa, Spis z Orawą (przez cały czas) 

 
285. Organem uchwałodawczym na Śląsku, niezależnym od parlamentu polskiego, 

był ……………………...., jednak autonomia Śląska była ograniczana przez władze 
centralne po roku …….. 

 
286. Organami administracji Śląska w latach II RP była (były): 

a. Rada Wojewódzka 
b. marszałek województwa 
c. wojewoda śląski 
d. zarząd województwa 

 
287. Wolne Miasto Gdańsk, utworzone na ………………………………… w 

………..roku otrzymało Konstytucję w ……… r., która stanowiła, że organami 
uchwałodawczymi będą: 

a. Rada Miasta 
b. Zgromadzenie Ludowe 
c. Sejm 
d. Senat 

 
288. Na terenie Wolnego Miasta Gdańska funkcjonowały: powiaty, miasta i gminy 

jako jednostki samorządu lokalnego. Prawda czy fałsz? 
a. fałsz 
b. prawda 

 
289. Interesy państwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku 

reprezentował………………………………., zaś Ligi Narodów  - 
………………………………… 

 
290. Władzę zwierzchnią na Litwie Środkowej w latach 1919-1922 sprawował: 

a. Parlament 
b. Naczelny Dowódca Wojsk gen. L. Żeligowski 
c. Delegat Rządu Rzeczpospolitej 
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291. Władza samorządowo-uchwałodawcza na Litwie Środkowej w latach 1919-

1922 należała do: 
a. sejmików powiatowych 
b. starostów 
c. rad miejskich 
d. rad gminnych 
e. wydziałów powiatowych 

 
292. Terytorium Spisza i Orawy Rada Ambasadorów przydzieliła Polsce w roku: 

a. 1922 
b. 1920 
c. 1919 

 
293. Z terytorium Spisza i Orawy utworzono: 

a. kilka powiatów 
b. jeden powiat 
c. jeden okręg spisko-orawski 

 
294. Terytorium Spisza i Orawy w 1925 r. włączono do: 

a. Polski 
b. Czechosłowacji 
c. pozostały dalej niezależne 

 
295. Ustawa o Najwyższym Trybunale Administracyjnym została uchwalona w 

roku: 
a. 1920 
b. 1922 
c. 1926 

 
296. Sądownictwo administracyjne w II RP było dla całych ziem państwa 

polskiego: 
a. jednolite 
b. niejednolite 
c. utrzymano stan sprzed zaborów w poszczególnych ziemiach byłych zaborów 

 
297. Skargę do NTA w latach II RP mogła wnieść każda osoba: 

a. prawna 
b. fizyczna 
c. nie mogła wnieść żadna z osób wymienionych pod literami a i b 

 
298. W 1935 r. dla rozpatrywania skarg z zakresu skargi spraw emerytalnych i 

rentowych inwalidów wojskowych i wojennych utworzono sąd pod nazwą: 
a. Naczelny Sąd Emerytur Wojskowych 
b. Inwalidzki Sąd Administracyjny 
c. Sąd Emerytur i Rent Wojskowych 

 
299. W 1925 r. uchwalono ustawę o Trybunale Kompetencyjnym, który miał 

rozpatrywać: 
a. spory kompetencyjne między organami administracji 
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b. spory kompetencyjne i właściwość miedzy organami administracyjnymi i 
sądami administracyjnymi 

c. spory między sądami administracyjnymi 
 

300. Administracja w okresie II RP podlegała silnej kontroli zewnętrznej i 
………………………. Centralną instytucją kontrolną była 
………………………………….. 

 
301. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w okresie II RP mianował: 

a. Marszałek Sejmu 
b. Prezydent 
c. premier 
d. Sejm 

 
302. Ustawa o kontroli państwowej została ogłoszona w roku: 

a. 1919 
b. 1926 
c. 1921 
 

303. Administracja w II RP podlegała dwom rodzajów kontroli: 
a. zewnętrznej 
b. przymusowej 
c. wewnętrznej 
 

304. W 1928 r. wydane zostało Rozporządzenie Prezydenta RP o postępowaniu 
administracyjnym, które definiowało, że w postępowaniu administracyjnym będą 
miały zastosowanie trzy rodzaje postępowań: 
a. przygotowawcze 
b. ogólne 
c. przymusowe (egzekucyjne) 
d. karno-administracyjne 
 

305. Postępowanie karno-administracyjne w II RP po roku 1928 dawało możliwość 
karania, za czyny zabronione, karą: 
a. do 3 tys. grzywny lub 3 miesięcy aresztu 
b. do 1 tys. grzywny 
c. do 3 miesięcy aresztu 
 

306. Ustawa o państwowej służbie cywilnej, zwana ………………………., została 
wydana w II RP w roku: 
a. 1920 
b. 1926 
c. 1922 
 

307. Ustawa o służbie cywilnej przewidywała trzy stopnie stosunku pracy: 
a. czynny 
b. urlopowany 
c. nieczynny 
d. stan spoczynku 
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308. Czy wśród urzędniczej pragmatyki w II RP, w dziale obowiązki pracownika, 
była mowa o wierności, posłuszeństwie i zachowaniu tajemnicy? 
a. nie 
b. tak 
c. tak, ale w sposób ogólnikowy 
 

309. Wymień co najmniej trzy nazwiska teoretyków prawa administracyjnego z 
okresu II RP – profesorów i urzędników państwowych, autorów podręczników i 
rozpraw z tej dziedziny wiedzy: 
a. ………………………………………………. 
b. ………………………………………………. 
c. ………………………………………………. 
 
 
Ustrój administracyjny ziem polskich w latach drugiej wojny światowej 
(1939-1945) 
 

310. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej wprowadzono nadzwyczajne 
rozwiązania administracyjne: 
a. Prezydent ogłosił stan wojenny 
b. Rada Ministrów ogłosiła stan wojenny 
c. Rada Ministrów wprowadziła stan wyjątkowo na obszarze całego państwa 
d. Prezydent mianował Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych Naczelnym Wodzem 
e. przy Naczelnym Wodzu utworzono urząd Głównego Komisarza Cywilnego 
 

311. Naczelnym Wodzem w dniu 1 września 1939 r. Prezydent RP mianował: 
a. gen. Władysława Sikorskiego 
b. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 
c. gen Tadeusza Bór-Komorowskiego 
 

312. Pakt Ribbentrop- …………………………między ………………a ZSRR 
został zawarty: 
a. 1 VIII 19939 r. 
b. 23 VIII 1939 r.  
c. I IX 1939 r. 
 

313. Władze RP zostały ewakuowane w nocy z 6 na 7 września ……… roku do 
Rumunii, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie powstał rząd polski na 
………………………, zwany rządem …………………………………… 
 

314. Poprzez ewakuację władz polskich we wrześniu 1939 r. do Londynu 
nastąpił(a): 
a. formalny koniec istnienia II RP 
b. władze zapewniły ciągłych polskich organów państwowych 
c. kapitulacja Rzeczpospolitej wobec agresorów, tj. Niemiec i ZSRR 
 

315. Atak Niemiec i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r. nastąpił: 
a. 1 i 23 września 1939 r. 
b. 1 września 1939 r. 
c. 1 i 17 września 1939 r. 
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316. Formalnie rząd londyński przestał istnieć po uznaniu przez państwa koalicji 

antyhitlerowskiej, tj. USA, ……………., ………………… i …………………….. w 
czerwcu……… roku. 
 

317. Prezydentem RP (na uchodźctwie) prof. I. Mościcki we wrześniu 1939 r. 
wyznaczył premierem rządu: 
a. gen. Władysława Sikorskiego 
b. Władysława Raczkiewicza 
c. Stanisława Mikołajczyka 
 

318. Sejm i Senat na uchodźctwie w 1939 r. zastąpiony został przez 
………………………………., której członków nominował………………………….. 
 

319. Premierami rządu polskiego na uchodźctwie byli w kolejności: 
a. Edward Rydz-Śmigły, Władysław Sikorski 
b. Felicjan Sławoj-Składkowski, Władysław Sikorski, Tomasz Arciszewski 
c. Władysław Sikorski, Tomasz Arciszewski 
 

320. Wymień organizacje, według kolejności ich powstania, wojskowych struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego: 
a. …………………………………………... 
b. ………………………………………….. 
c. ………………………………………….. 
 

321. Pierwszym komendantem głównym Armii Krajowej 
został…………………………….., a struktury tej organizacji to: 
a. komendy wojewódzkie, komendy powiatowe 
b. województwa, powiaty 
c. województwa, okręgi, rejony, placówki 
 

322. Pion cywilny Państwa Podziemnego obejmował: 
a. Główny Delegat Rządu na Kraj 
b. delegaci okręgowi 
c. delegaci powiatowi 
d. delegaci gminni 
 

323. Delegat Główny Rządu na Kraj do pomocy miał strukturę konspiracyjną pod 
nazwą: 
a. Delegatura Krajowa 
b. Delegatura Rządu RP na Kraj 
c. Dyrekcja Delegata Rządu na Kraj 
 

324. Oblicza się, że liczba cywilnych pracowników administracji państwa 
podziemnego sięgała co najmniej: 
a. 10 tys. osób 
b. 22 tys. osób 
c. 30 tys. osób 
 

325. Obszar Polski we wrześniu 1939 r. zajęły następujące państwa: 
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a. Niemcy, ZSRR, Litwa 
b. Niemcy, ZSRR 
c. Niemcy, 
z czego największy obszar przypadł w podziałach okupacyjnych……………….. 
 

326. Na podstawie traktatu miedzy ………………..a ……………………….. z 28 
września 1939 r. granica między zaborcami miała przebiegać wzdłuż rzek:  
a. Wisły i Sanu 
b. Pisy-Narwi-Bugu-Sanu 
c. Bugu 
 

327. Niemcy wcieli do Rzeszy następujące tereny ziem polskich: 
a. Pomorze, Poznańskie, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie  
b. części województw: łódzkiego, warszawskiego, kieleckiego, krakowskiego  
c. Suwalszczyznę 
d. Wolne Miasto Gdańsk 
e. Kraków 
 

328. Na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej okupant utworzył 
dwa okręgi: 1) ……………………………………………, 
2)…………………………………………………….. 
 

329. Stolicami wcielonych do Rzeszy ziem i utworzonych na nich okręgów okupant 
niemiecki uczynił: 
a. Warszawę i Poznań 
b. Gdańsk i Poznań 
c. Poznań i Katowice 
 

330. Ziemie zajęte przez Niemców we wrześniu 1939 r. podzielono na: 
a. ziemie włączone do Rzeszy i ziemie wydzielone do oddzielnej administracji 
b. Generalne Gubernatorstwo i ziemie pozostawione pod zarządem polskim 
c. ziemie włączone do Rzeszy i Generalne Gubernatorstwo 
 

331. Obszar utworzonego w październiku 1939 r. przez Hitlera Generalnego 
Gubernatorstwa wynosił: 
a. 106 tys. km kw. 
b. 126 tys. km kw. 
c. 96 tys. km kw., 
a jego stolicą uczyniono miasto ………………………. 
 

332. Generalne Gubernatorstwo Niemcy podzielili na …………….. dystrykty: 
a. krakowski, lubelski, radomski i warszawski 
b. krakowski, lubelski, radomski i łódzki. 
c. krakowski, lubelski, radomski i lwowski 
 

333. Wydzielone dzielnice żydowskie z żydowską policją Niemcy tworzyli na 
zajętych we wrześniu 1939 r. ziemiach: 
a. włączonych do Rzeszy 
b. Generalnego Gubnernatorstwa 
c. na wszystkich ziemiach zajętych 
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334. Z zajętych po 17 września 1939 r. wschodnich województw Rzeczpospolitej 

ZSRR utworzył: 
a. Zachodnią Ukrainę 
b. Zachodnią Białoruś, 
przemianowane potem w: Ukraińską SSR, ………………….. 
oraz………………………………. 
 

335. W grudniu 1939 r. Rosjanie na zajętych ziemiach wschodnich RP 
województwa zamienili na ………………….., a w styczniu 1940 r. powiaty 
na……………………….  
  

336.   Na zajętych przez Niemców obszarach Polski we wrześniu 1939 r. do 25 
października tego roku istniał zarząd…………………., a po tej dacie – 
zarząd…………………. 
 

337.   Na czele niemieckich okręgów stworzonych na ziemiach polskich przez 
Niemców jesienią 1939 r. stał: 
a. prezydent 
b. namiestnik 
c. komisarz, 
powoływany przez ………………………………………….. 
 

338. Na terenach Polski zajętych w 1939 r. niemiecka administracja okupacyjna 
wspierana była przez różne formacje policji, np.: 
a. …………………………….. 
b. ……………………………. 
c. …………………………….  
 

339.  Generalnym Gubernatorem Generalnego Gubernatorstwa  z siedzibą 
w……………………... był: 
a. Adolf Hitler 
b. Hans Frank 
c. Heinrich Himmler 
 

340. Urząd Generalnego Gubernatora określany był jako: 
a. rząd 
b. ministerstwo Rzeszy 
c.  departament Rzeszy 
 

341.  W dystryktach Generalnego Gubernatorstwa władzę sprawowali 
…………………….., natomiast w powiatach  ‒ ……………………………………. 
 

342. W Generalnym Gubernatorstwie od 1940 r. administracja niemiecka na 
poziomie gmin mogła tworzyć  …………….   …………………., zaś w miastach 
zarząd należał do …………………………………… 
  

343.    W administracji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie na poziomie 
miast i gmin: 
a. mogli być zatrudnieni Polacy 



40 
 

b. nie mogli być zatrudniani Polacy 
c. mogli, ale ich praca podlegała ścisłej kontroli niemieckiej 
 

344. W Generalnym Gubernatorstwie Niemcy zachowali w pewnym stopniu 
działalność polskiej policji, zwanej (od koloru mundurów) policją granatową: 
a. prawda 
b. fałsz 
c. trudno to ocenić 
 

345. Wraz z zajęciem wschodnich ziem Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 r. oprócz 
oddziałów Armii Czerwonej wkraczały grupy: 
a. Narodowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych 
b. NKWD 
c. urzędników rosyjskich 
 

346. Całość aparatu władzy sowieckiej na zajętych wschodnich terenach 
Rzeczpospolitej podlegała ministrowi spraw wewnętrznych ZSRR 
………………………………………………. 
 

347. Organami decyzyjnymi na ziemiach zajętych przez Związek Sowiecki były 
rady odpowiednich szczebli: 
a. obwodowe, rejonowe, miejskie, gminne i wiejskie 
b. obwodowe, miejskie, gminne  
c. rejonowe, miejskie, gminne i wiejskie 
 

348. Do rad odpowiednich szczebli na ziemiach polskich zajętych przez ZSRR 
wybierano głównie: 
a. Polaków 
b. Ukraińców 
c. Białorusinów 
d. Żydów 
 

349. Rozporządzeniem władz sowieckich z 29 listopada 1939 r. Polakom nadano: 
a. pewne swobody w poruszaniu się (przemieszczania) 
b. obywatelstwo radzieckie 
c. prawo zakładania szkół 

 
 
Ustrój administracyjny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1944-1989) 
 

350. Granice Polski po zakończeniu wojny państwa koalicji antyniemieckiej oparły: 
a. na wschodzie ‒ na linii………………………………………….. 
b. na zachodzie ‒ na rzekach………………………………………. 
c. na południu ‒  ……………………………………………………. 
 

351. Obszar Polski w 1945 r. wynosił: 
a. 389 tys. km kw. 
b. 308, 5 tys. km kw. 
c. 312,5 tys. km kw. 
i został zmniejszony w porównaniu z 1939 r. o ……………tys. km kw. 
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352. Według spisu z 1950 r. liczba ludności w Polsce wynosiła: 

a. 33 mln 
b. 25 mln 
c. 38 mln 
 

353. W latach 1944-1946 w Polsce utworzono………………… województw, a 
ustawą z 28 VI 1950 utworzono………. dalsze województwa. 
 

354. W 1954 r. w miejsce dawnych gmin utworzono znacznie 
więcej………………….., z myślą o ………………………….wsi. 
 

355. Do lat 1972-1975 liczba województw Polsce wynosiła: …………….., 
powiatów ‒ ……….., gromad było około ………… 
 

356. W 1972 r. w Polsce zlikwidowano…………………………… i zastąpiono je 
………………. nowo utworzonymi gminami. 
 

357. Istotna zmiana w podziale administracyjnym kraju w Polsce nastąpiła w roku 
a. 1972 
b. 1980 
c. 1975, 
kiedy to utworzono zamiast 17 województw, nowe ……. województw. 
 

358. W 1975 r. dokonano zmiany podziału administracyjnego z …………………. 
na dwustopniowy, gdzie województwa dzieliły się bezpośrednio na gminy: 
a. wiejskie 
b. miejskie 
c. miejsko-wiejskie 
 

359. Już w czasie drugiej wojny światowej Polska dostała się pod wpływy ZSRR. 
W 1942 utworzono Polską………………….    ………………..,  w nocy z 31 grudnia 
na 1 stycznia 1944 r. powstała………………………………………………., zaś 21 
lipca……… roku utworzono Polski Komitet……………………………………….. 
 

360. W miejsce PKWN w dniu 31 grudnia 1944 r. utworzono 
Rząd……………………. a na jego czele stanął: 
a. Edward Osóbka-Morawski 
b. Władysław Gomułka 
c. Stanisław Mikołajczyk 
 

361. W czerwcu 1945 r. w miejsce dwóch rządów: w kraju – Rządu Tymczasowego 
RP i na emigracji – Rządu Emigracyjnego powołano: 
a. rząd polski w kraju 
b. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej 
c. Rząd RP 
 

362. Komuniści u progu Polski Ludowej dopuścili się dwóch fałszerstw 
ustrojowych w czasie: 
a. powołania KRN 
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b. powołania TRJN 
c. referendum ludowego w czerwcu 1946 r. 
d. wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r. 
 

363. W dniu 19 lutego ………roku Sejm uchwalił „Ustawę konstytucyjną o ustroju 
i zakresie działania najwyższych organów Rzeczpospolitej Polskiej”, zwanej 
……………………………………………………………. 
 

364. W myśl Konstytucji z 1947 r. władzą ustawodawczą miał być 
…………………………., zaś władza wykonawcza należała do: 
a. prezydenta i rządu 
b. prezydenta, Rady Państwa 
c. prezydenta, Rady Państwa i rządu 
 

365. Na podstawie ustawy 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz 
gospodarki narodowej zlikwidowano niezależny Centralny Urząd Planowania, a na 
jego miejsce powołano PKPG (wyjaśnij ten 
skrót)……………………………………………………………………….., na czele z: 
a. Bolesławem Bierutem 
b. Władysławem Gomułką 
c. Hilarym Mincem  
 

366. Zgodnie z tzw. małą Konstytucją z 1947 r.: 1) inicjatywę ustawodawczą 
posiadała, 2) zatwierdzała dekrety z mocą ustawy, 3) powiązana była z sejmem. O 
jakim organie jest tu mowa? 
a. Rada Ministrów 
b. Rada Gabinetowa 
c. Rada Państwa 
 

367. Prezydent Państwa po 1947 r. był jednocześnie: 
a. przewodniczącym Rady Gabinetowej 
b. przewodniczącym KC PZPR 
c. marszałkiem sejmu 
 

368. Konstytucja PRL została uchwalona według wzorów sowieckich: 
a. 15 lipca 1947 r. 
b. 22 lipca 1952 r. 
c. 22 lipca 1956 r. 
 

369. Utrwalony po roku 1948 system partyjny w Polsce oparty był na hegemonii: 
a. PZRP 
b. PZPR i ZSL 
c. PZPR, ZSL, SD 
 

370. Zasada ludowładztwa sformułowana w Konstytucji z 1952 r. gwarantowała, że: 
a. podmiotem władzy jest cały naród 
b. podmiotem władzy jest lud pracujący miast i wsi 
c. władza należy do ludu 
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371. Kiedy do Konstytucji PRL wpisano sformułowanie, że „PZPR jest przewodnią 
siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu”? 
a. 1952 
b. 1956 
c. 1976 
 

372. Jakie zasady funkcjonowania państwa zostały wpisane do Konstytucji PRL z 
1952 r.? 
a. systemu przedstawicielskiego 
b. współdziałania administracji państwowej w ludem 
c. praworządności 
d. własności społecznej 
e. aparatu państwowego i organu państwowego 
 

373. Konstytucja PRL z 1952 r.: 
a. utrzymywała system trójpodziału władzy 
b. zrywała z system trójpodziału władzy 
c. wprowadzała cztery grupy organów władzy 
 

374. Konstytucja z 22 lipca 1952 r. wprowadzała cztery grupy organów władzy: 
a. władzy państwowej 
b. administracji państwowej 
c. władzy sądowniczej 
d. prokuratury 
e. władzy samorządowej 
 

375. Urząd prezydenta formalnie istniał w okresie PRL w latach: 
a. 1947-1952 
b. 1952-1956 
c. 1945-1947 
 

376. Konstytucja z 1952 r. wprowadzała pojęcie „naczelnych organów 
administracji”. Należały do nich: 
a. Rada Ministrów, ministrowie, komisje i komitety 
b. Rada ministrów i Prezydium Rady Ministrów 
c. Rada Ministrów, Rada Państwa 
 

377. Rada Państwa PRL, zgodnie z Konstytucją z 1952 r., wybierana była 
przez……………….. spośród…………… grona,  a kontrolę formalnie sprawował nad 
nią: 
a. Prezydent 
b. Sejm 
c. naród 
 

378. Rada Ministrów w Konstytucji z 1952 r. podlegała: 
a. Sejmowi 
b. Radzie Państwa 
c. KC PZPR 
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379. Pozycja Rady Ministrów po 1952 r. systematycznie ulegała deprecjacji na 
rzecz: 
a. Rady Państwa 
b. Prezesa Rady Ministrów 
c. Biura Politycznego KC PZPR 
 

380. Pod „rządami” Konstytucji z 1952 r. na poziomie centralnych organów 
administracji funkcjonowało prezydium rządu. Po noweli Konstytucji z 1976 roku 
uzyskało ono nawet rangę naczelnego organu administracji. Kto wchodził w jego 
skład? 
a. premier 
b. wszyscy ministrowie 
c. wicepremierzy 
d. powołani ministrowie 
 

381. W okresie lat 1952-1989, obok Rady Ministrów, tworzone były urzędy 
centralne, stojące w hierarchii niżej od RM. Tworzono je: 
a. w trybie ustawowym 
b. na podstawie uchwał Rady Ministrów 
c. na podstawie uchwał Sejmu 
 

382. Centralnych urzędów administracji, działających poza Radą Ministrów, w 
latach 70. i 80. XX wieku było (w zależności od okresu): 
a. od 5-10 
b. od 17-20 
c. od 3-5 
 

383. Już w 1944 r. Polska Partia Robotnicza i jej „ramiona” polityczne: KRN i 
PKWN  przystąpiły do budowy aparatu organów zarządu terenowego. Miały nimi być 
rady………………………….., następujących szczebli, tworzone według 
wzorów…………………….: 
a. centralne 
b. wojewódzkie 
c. powiatowe 
d. gminne 
e. wiejskie 
 

384. Narzucony według wzorów radzieckich w 1944 r. system rad został odrzucony 
przez społeczeństwo i jeszcze w 1944 r. rady odpowiednich szczebli stały się 
organami …………………………. , a ich wydziały ……………………………., na 
czele z: 
a. wojewodą 
b. starostą 
c. burmistrzem 
d. wójtem 
e. naczelnikiem gminy 
 

385. Przy radach narodowych powołano ich prezydia, które wyposażone zostały w 
szerokie kompetencje kontrolne. Członkowie rad pochodzili z: 
a. wyborów powszechnych, 
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b. powołania na wniosek organizacji politycznych i społecznych 
c. nominacji 
 

386. W latach 1944-1950 istniał dualizm władzy administracji terenowej, 
polegający na tym, że istniały obok siebie organy administracji ……………….. oraz 
organy wykonawcze rad narodowych, nazywane administracją…………………….. 
 

387. Wszystkie rady narodowe w latach 1944-1950 podlegały: 
a. Radzie Państwa 
b. Prezydentowi 
c. Krajowej Radzie Narodowej, a potem Prezydium KRN 
 

388. Reforma rad narodowych została przeprowadzona na podstawie ustawy „o 
terenowych organach jednolitej władzy państwowej” z roku: 
a. 1949 
b. 1950 
c. 1952 
 

389. Od 1950 r. przewodniczący rady danego szczebla był organem 
………………… administracji………………………. 
 

390. Po 1950 r. rady narodowe podporządkowywane były potrójnie, tj.: 
a. radom wyższego szczebla 
b. organom wykonawczym rad wyższego szczebla 
c. Radzie Państwa 
d. Sejmowi 
 

391. Pierwsze wybory do rad narodowych odbyły się w Polsce powojennej dopiero 
w roku: 
a. 1951 
b. 1949 
c. 1954 
 

392. Po przemianach Paździenika’56 Sejm PRL uchwalił nową ustawę o radach 
narodowych w roku: 
a. 1957 
b. 1958 
c. 1959 
 

393. Ewolucja ustrojowa w radach narodowych lat 1954-1968 dotyczyła 
następujących kwestii: 
a. wzmocnienia kompetencyjnego rad 
b. wzmocnienia pozycji prezydium rad 
c. wzmocnienia nadzoru nad radami ze strony organów zwierzchnich rad oraz Rady 
Państwa 
d. zwiększenia wpływu na działalność rad ze strony mieszkańców 
e. wzmocnienia pozycji rad poprzez ich pracę na sesjach (po roku 1963) 
 

394. Ustawa o utworzeniu gmin, w ramach przemian ustrojowych lat 70. XX wieku, 
została uchwalona w roku: 
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a. 1972 
b. 1971 
c 1976 
 

395. Urzędy naczelnika gminy jako jednoosobowego organu administracji powstały 
w okresie PRL w roku: 
a. 1970 
b. 1972 
c. 1976 
 

396. Stosownie do ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach 
narodowych rady narodowe stały się władzą ……………………. i jednocześnie 
podstawowymi organami ……………………………. 
 

397. Zapis w ustawie z 23 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych 
wprowadził pojecie „samorządu społecznego”. Miało ono zastąpić z przeszłości 
określenie „samorządu……………………” i odróżnić je od „samorządu 
…………………….”. 
 

398. Stosownie do ustawy z 22 XI 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych 
powołano jednoosobowe organy administracji państwowej, a mianowicie: 
a. wojewoda 
b. prezydent miasta 
c. prezydent powiatu 
d. naczelnik powiatu 
e. naczelnik dzielnicy 
f. naczelnik gminy 
 

399. Powołane na podstawie ustawy z 1973 r. jednoosobowe organy administracji 
państwowej miały podwójne podporządkowanie: 
a. radom właściwego szczebla 
b. wojewodzie 
c. premierowi 
d. ministrowi administracji 
 

400. W 1975 r., w ramach ewolucji systemu rad narodowych, dokonano podziału 
kraju na ……………. województw, zniesiono ……………….. i utworzono gminy 
jako podstawowe jednostki administracji państwowej, traktowane także jako organy 
samorządu………………….. 
 

401. Po reformie administracyjnej w 1975 r. terenowym organem administracji 
państwowej na szczeblu województwa był (a): 
a. urząd wojewódzki 
b. wojewódzka rada narodowa 
c. wojewoda 
 

402. Organem administracji państwowej na szczeblu miasta (dzielnicy), gminy od 
1975 r. był (a): 
a. naczelnik 
b. prezydium rady narodowej 
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c. rada narodowa 
 

403. Kolejna PRL-owska ustawa o radach narodowych z 1983 r.: 
a. przywracała samorząd terytorialny 
b. nie przywracała samorządu terytorialnego w kształcie z okresu II RP 
c. utrzymywała tzw. samorząd społeczny (deklarowany) 
 

404. Działalność rad narodowych, których początków należy szukać w decyzjach 
KRN i PKWN z 1944 r., ostatecznie zakończyła się w Polsce w: 
a. lipcu 1983 r.  
b. czerwcu 1989 r. 
c. w maju 1990 r. 
 

405. W okresie PRL wyróżniano dwa typy kontroli: 
a. społeczna 
b. państwowa 
c. samorządowa 
d. sądownictwo administracyjne 
 

406. W PRL ukształtował się prawny system instytucji kontroli: 
a. sejm i Rady Państwa, 
b. k. społeczna, 
c. k. resortowa i międzyresortowa, 
d. k. państwowa – NIK, 
e. arbitraż gospodarczy, 
f. k. prokuratorska, 
g. k. sądowa 
 

407. Najwyższa Izba Kontroli w PRL przechodziła różne fazy: 
a. 1949 - …………………………… 
b. 1950 - …………………………….. 
c. 1957 - …………………………….. 
d. 1976 - …………………………….. 
e. 1980 - …………………………….. 
 

408. Sądownictwo administracyjne w Polsce częściowo odbudowane zostało w 
roku: 
a. 1976 
b. 1980 
c. 1981 
 

409. Prawo wniesienia skargi do NSA, zgodnie z ustawą o Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym z 1980 r., miały: 
a. strona postępowania 
b. organizacja społeczna 
c. prokurator  
d. Rzecznik Praw Obywatelskich 
 

410. Orzeczenia NSA w myśl ustawy z 1980 r.: 
a. nie wiązały organu administracji, który wydał zaskarżoną decyzję 
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b. wiązały ten organ 
c. dawały możliwość organowi wyboru drogi postępowania 
 

411. Trybunał Konstytucyjny w Polsce, po noweli Konstytucji PRL z 1952 r., został 
powołany ustawą z roku: 
a. 1976 
b. 1982 
c. 1985 
 

412. Na podstawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym miał on orzekać o: 
a. zgodności z Konstytucją tylko ustaw  
b. zgodności innych niż ustawy aktów prawnych z Konstytucją 
c. zgodności z Konstytucją ustaw i innych aktów normatywnych naczelnych oraz 
centralnych organów państwa 
 

413. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy z Konstytucją 
mogło (nie mogło) być: 
a. odrzucone przez Sejm większością 2/3 głosów 
b. odrzucone przez Sejm zwykłą większością głosów 
c. w ogóle nie mogło być odrzucone przez Sejm 
 

414. W stosunku do innych aktów normatywnych orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego miało charakter: 
a. instrukcyjny 
b. niewzruszalny 
c. objaśniający 
 

415. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, została powołana według formuły 
………………………………ombudsmana, w roku: 
a. 1981 
b. 1982 
c. 1987 
 

416. Rzecznik Praw Obywatelskich podejmował swoje czynności: 
a.  na wniosek obywateli,  
b. na wniosek organów samorządowych 
c. na wniosek organizacji społecznych 
d. z własnej inicjatywy lub zlecić jej zbadanie innym organom, a za zgodą Sejmu – 
również NIK 
e. na wniosek Sejmu 
f. na wniosek NIK 
 

417. Kodeks postępowania administracyjnego w PRL został wydany w 
………..roku. Do tego czasu obowiązywały przepisy z okresu II RP, z ………roku 
wielokrotnie……………………………… Kodeks ten, pochodzący z okresu PRL, po 
dużej noweli w ………roku obowiązuje do …………….. 
 

418. Kodeks postępowania administracyjnego z 1960 r. ustalił cztery podstawowe 
zasady postępowania administracyjnego, a mianowicie: 
a. prawda obiektywna 
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b. udziału pełnomocnika w postępowaniu 
c. udziału stron w postępowaniu 
d. kontroli społecznej nad jego postępowaniem 
e. uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu stron 
 

419. Jakie fazy postępowania dekretował kodeks postępowania administracyjnego z 
1960 r.? 
a. złożenie wniosku o zmianę decyzji 
b. postępowanie wyjaśniające 
c. wydanie decyzji 
d. ewentualne sprawdzenie prawidłowości decyzji 
 

420. Jaki środki odwoławcze w procedurze odwoławczej, jako środki prawne, 
wymieniał kodeks postępowania administracyjnego z 1960 r.?   
a. odwołanie, 
b. zażalenie, 
c. wniosek o wznowienie postępowania, 
d. skarga lub wniosek 
 

421. W okresie stalinowskim od roku ……..do ………. r. podstawowym kryterium 
zatrudnienia w administracji państwowej były kwestie…………………..; w całym 
okresie PRL nastąpił ……………….. prestiżu pracowników aparatu administracji 
państwowej. 
 

422. Narzucony przez Związek Sowiecki system polityczny w Polsce powojennej 
doprowadził do wielokrotnych wystąpień o charakterze społeczno-politycznym. W 
historiografii tego okresu są one „sygnowane” nazwami miesięcy, w których miały 
miejsce te wydarzenia. Nazwy miesięcy uzupełnij datami: 
a. Czerwiec……….. 
b. Październik…….. 
c. Marzec…………. 
d. Grudzień……….. 
e. Czerwiec……….. 
f. Sierpień………… 
 

423. Największy kryzys społeczno-polityczny w Polsce powojennej nastąpił w roku: 
a. 1976 
b. 1980 
c. 1989 
 

424. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w: 
a. grudniu 1981 r. 
b. czerwcu 1989 r. 
c. sierpniu 1980 r. 
 

425. Stan wojenny władze komunistyczne w Polsce ogłosiły w dniu: 
a. 22 lipca 1980 r. 
b. 31 sierpnia 1980 r. 
c. 13 grudnia 1981 r. 
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426. Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego powołano w Polsce pozakonstytucyjny 
organ pod nazwą:…………………………………………………………………….... 
 

427. W dniu 19 grudnia 1982 r. został zawieszony stan wojenny, a jego zniesienie 
nastąpiło dopiero w dniu: 
a. 3 maja 1983 r. 
b. 22 lipca 1983 r. 
c. 4 czerwca 1989 r. 
 

428. W latach 1982-1987, w ramach dokonujących się przemian społeczno-
politycznych, powołano do życia organy państwa, które przetrwały w polskiej 
przestrzeni publicznej do dzisiaj, a mianowicie: 
a. 1982 ‒ ……………………………………………….. 
b. 1982 ‒ ………………………………………………. 
c. 1987 ‒ ……………………………………………….. 
 

429. Po likwidacji Polskiej Akademii Umiejętności i powołaniu PAN (wyjaśnij ten 
skrót: …………………………………………………), początkowo (do roku 1949) 
teoria prawa administracyjnego opierała się na dorobku …………………………….  
 

430. Wymień co najmniej trzech autorów podręczników z zakresu prawa 
administracyjnego z okresu 1956-1985: 
a. ………………………………… 
b. ………………………………… 
c …………………………………. 
 
 
Ustrój administracji publicznej w okresie III Rzeczpospolitej Polskiej  
(1989-2021) 
 

431. Obrady tzw. „okrągłego stołu” doprowadziły do zawarcia porozumienia 
między stroną koalicyjno-rządową a opozycyjną w dniu: 
a. 4 VI 1989 r. 
b. 5 IV 1989 r. 
c. 13 XII 1981 r. 
 

432. W dniu 7 kwietnia 1989 r. Sejm PRL znowelizował Konstytucję PRL z 1952 r., 
która przywracała: 
a. drugą izbę parlamentu – Senat 
b. urząd Prezydenta Państwa 
c. Radę Państwa 
 

433. Pierwsze, prawie wolne wybory w Polsce powojennej odbyły się w dniu: 
a. 5 kwietnia 1989 r. 
b. 29 maja 1989 r. 
c. 4 czerwca 1989 r. 
 

434. W dniu 31 grudnia 1989 r. Sejm przywrócił dawną nazwę państwa, tj. 
……………………………………………….. oraz koronę do 
……………………………. 
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435. Pierwszym premierem rządu po wyborach w czerwca 1989 r. 

został…………………………………, zaś w grudniu prezydentem Polski wybrano 
…………………………………… 
 

436. Pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce po drugiej wojnie światowej 
odbyły się: 
a. 4 czerwca 1991 r. 
b. 27 października 1991 r. 
c. 19 września 1993 r. 
 

437. W styczniu 1990 r. Tadeusz Mazowiecki podał rząd dymisji, a dopiero w 
grudniu 1991 r. w czasie toczonej przez Wałęsę tzw. „wojny na górze”, powołano 
nowy rząd na czele z: 
a. Hanną Suchocką 
b. Leszkiem Millerem 
c. Janem Olszewskim 
 

438. Prace nad nową konstytucją u progu transformacji rozpoczęto w ……. roku, 
zaś 17 października ………… roku parlament uchwalił tzw. 
………………………………………. 
 

439. Po upadku rządu Jana Olszewskiego premierem rządu na okres lat 1992-1993 
został (a) 
a. Włodzimierz Cimoszewicz 
b. Hanna Suchocka 
c. Waldemar Pawlak 
 

440. Drugie wolne w Polsce powojennej wybory prezydenckie w 2005 r. wygrał: 
a. Lech Wałęsa 
b. Aleksander Kwaśniewski 
c. Lech Kaczyński 
 

441. Uchwalona w dniu…………………19…..r. Konstytucja RP nawiązywała do 
Konstytucji z……… roku oraz tzw. ………………………z …….. roku. 
 

442. Wymień co najmniej cztery spośród siedmiu fundamentalnych zasad ujętych w 
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.: 
a. …………………………………………. 
b. …………………………………………. 
c. …………………………………………. 
d. ………………………………………… 
e. …………………………………………  
 

443. Centralne miejsce wśród organów Państwa zajmuje obecnie…………………, 
jednak jego zracjonalizowany kształt jest ograniczany na rzecz ………………. i 
……………………. 
 

444. Uszereguj nazwiska kolejnych prezydentów Polski od uchwalenia Konstytucji 
z 2 kwietnia 1997 r.: L. Kaczyński, B. Komorowski, A. Duda, A. Kwaśniewski 
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a. ……………………………… 
b. ……………………………… 
c. ……………………………… 
d. ……………………………… 
 

445. Uszereguj nazwiska kolejnych premierów rządu polskiego od uchwalenia 
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.: M. Morawiecki J. Buzek, L. Miler, D. Tusk, J. 
Kaczyński, M. Belka, K. Marcinkiewicz, E. Kopacz, B. Szydło. 
a. ……………………… 
b. ……………………… 
c. ……………………… 
d. ……………………… 
e. ……………………… 
f. ……………………… 
g. ……………………… 
h. …………………….. 
i. ……………………… 
 

446. Z okresu funkcjonowania naczelnych organów państwa po uchwaleniu 
Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. wskaż nazwiska Prezydenta i premiera, zmuszonych 
do funkcjonowania w tzw. kohabitacji: A. Kwaśniewski – K. Marcinkiewicz; A. 
Kwaśniewski – J. Buzek; L. Kaczyński – E. Kopacz; L. Kaczyński – D. Tusk: 
a. …………………………………….. 
b. …………………………………… 
 

447. Na podstawie ustawy z marca 1990 r. jednostkami podziału terytorialnego w 
III RP miały być: 
a. gminy i województwa 
b. gminy i powiaty 
c. gminy, powiaty i województwa 
 

448. Na obszarze dawnych powiatów w pierwszych latach III RP aż do 1999 r. 
funkcjonowały jednostki pomocnicze podziału terytorialnego, jakim były: 
a. powiaty 
b. okręgi 
c. rejony 
 

449. Ustawą z 24 sierpnia 1998 r. z dniem ……………1999 r. wprowadzono w 
Polsce…………………………. podział terytorialny kraju na: 
a. gminy, powiaty, rejony 
b. gminy, powiaty, województwa 
c. gromady, powiaty, województwa 
 

450. Liczba: województw, powiatów i gmin na podstawie podziału z 1998 r., 
według stanu na rok 2021, wynosi odpowiednio: 
a.  16, 380, 2477 
b. 49, 326, 2420 
c. 16, 380, 2510 
 

451. Ile – według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. – jest miast w Polsce: 
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a. 940 
b. 1023 
c.  954 
 

452. W okresie PRL administrację (publiczną) opatrzono przymiotnikiem: 
a. publiczna 
b. samorządowa 
c. państwowa 
 

453. Zakres znaczeniowy administracji publicznej obejmuje: 
a. wydzielone struktury organizacyjne 
b. cele o charakterze publicznym 
c. kadry zatrudnione w organach administracji 
 

454. Czy Prezydent RP, zgodnie z Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r., jest: 
a. organem administracji publicznej 
b. organem administracji rządowej 
c. Głową Państwa 
d. tzw. organem administrującym 
 

455. Kancelaria Prezydenta RP jest organem: 
a. administracji rządowej 
b. pomocniczym organem Prezydenta RP 
c. zarządzającym sprawami ogólnymi 
 

456. Naczelnym, kolegialnym organem państwowym w Polsce jest: 
a. rząd 
b. Rada Ministrów 
c. prezydium Rady Ministrów 
d. Prezydent RP 
 

457. Prezes Rady Ministrów oraz ministrowie są członkami rządu: 
a. obligatoryjnymi 
b. fakultatywnymi 
 

458. Odpowiedzialność Rady Ministrów przed Sejmem jest 
odpowiedzialnością………………………………., zaś przez Trybunałem 
Stanu………………………………………… 
 

459. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest instytucją działającą: 
a. w ramach Rady Ministrów 
b. oddzielnie  
c. niezależnie od Prezesa Rady Ministrów 
 

460. Centralne organy państwa mogą podlegać: 
a. Prezesowi Radzie Ministrów 
b. poszczególnym ministrom 
c. Radzie Ministrów 
d. Prezydentowi 
e. Marszałkowi Sejmu 
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461. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest: 

a. marszałek województwa 
b. wojewoda 
c. przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego 
 

462. Do organów administracji rządowej w województwie należą:  
a. wojewoda 
b. organy administracji zespolonej w województwie  
c. organy niezespolonej administracji rządowej  
d. jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wykonują zadania administracji rządowej 
wynikającej z innych ustaw  
e. starosta, jeżeli wykonuje zadania administracji rządowej wynikającej z innych 
ustaw 
f. inne podmioty, jeżeli wykonują zadania administracji rządowej wynikającej z 
innych ustaw 
g. marszałek województwa 
 

463. Jest to związek osób funkcjonujący na zasadzie członkostwa i ujmowany jako 
podmiot administracji publicznej, wyposażony we władztwo administracyjne. O czym 
jest mowa w takiej definicji? 
a. związku zawodowym 
b. organizacji społecznej pożytku publicznego 
c. samorządzie terytorialnym 
 

464. W 1990 r. i 1998 r. uchwalone zostały trzy ustawy samorządowe. Przy niżej 
podanych datach podaj ich tytuły: 
a. 8 III 1990 – ustawa o …………………………………… 
b. 5 VI 1998 – ustawa o  ………………………………….. 
c. 5 VI 1998 – ustawa o  …………………………………… 
 

465. Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego są: 
a. powszechne 
b. równe 
c. bezpośrednie  
d. tajne 
e. odbywają się głosowaniu tajnym 
 

466. Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest: 
a. wójt gminy 
b. rada gminy 
c. zebranie ogólne mieszkańców 
 

467. Organem wykonawczym w powiecie jest: 
a. rada powiatu 
b. starosta powiatu 
c. zarząd powiatu 
 

468. Organem stanowiącym w województwie (samorządowym) jest: 
a. zarząd województwa 
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b. sejmik wojewódzki 
c. marszałek województwa 
 

469. Instytucję referendum lokalnego normuje (ą): 
a. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. 
b. ustawa o referendum lokalnym 
c. statut gminy (powiatu, województwa) 
 

470. Inicjatywa o przeprowadzeniu referendum lokalnego należy do: 
a. organu stanowiącego 
b. mieszkańców jednostki terytorialnej 
c. organu nadzorującego pracę samorządu danego szczebla 
 

471. Wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego dokonywane są od 
2018 r. na kadencję ….-letnią według: 
a. Konstytucji RP 
b . ustawy – kodeks wyborczy 
c. znowelizowanej ustawy o samorządzie z 11 I 2018 r. 
 

472. Wybór organu stanowiącego w gminie do 20 tysięcy mieszkańców 
dokonywany jest według: 
a. metody większościowej 
b. metody d’Hondta 
c. mieszanej 
 

473. Zadnia gmin jako jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) określone zostały 
szczegółowo w: 
a. Konstytucji RP 
b. ustawie o samorządzie gminnym 
c. statucie gminy 
 

474. Organy wykonawcze w j.s.t. wybierane są na podstawie: 
a. ustawy o samorządzie gminnym 
b. ustawy o bezpośrednim wyborze organu 
c. Konstytucji RP 
 

475. Zadania powiatu zostały podane enumeratywnie w: 
a. Konstytucji RP 
b. ustawie o samorządzie powiatu 
c. ustawie o referendum lokalnym 
 

476. Rada powiatu liczy co najmniej: 
a. 17 radnych 
b. 19 radnych 
c. 15 radnych 
 

477. Zarząd powiatu i starostę wybiera (się): 
a. w wyborach powszechnych 
b. rada powiatu 
c. sejmik wojewódzki 
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478. W miastach na prawach powiatu organem wykonawczym jest: 

a. zarząd miasta 
b. prezydent miasta 
c. pełnomocnik zarządu 
 

479. Organem stanowiącym i kontrolnym w województwie samorządowym jest: 
a. marszałek województwa 
b. sejmik województwa 
c. zarząd województwa 
 

480. Organem wykonawczym w województwie samorządowym jest: 
a. zarząd województwa 
b. urząd marszałkowski 
c. marszałek województwa 
 

481. Marszałek województwa jest wybierany 
przez……………………………………, jaką większością głosów?: 
a. zwykłą 
b. bezwzględną 
 

482. Kontrola nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego została 
obwarowana przepisami: 
a. ustaw samorządowych 
b. Konstytucji RP 
c. ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
 

483. Kontrolę nad samorządem terytorialnym w Polsce sprawują: 
a. Sejm 
b. Prezydent 
c. Prezes Rady Ministrów 
d. wojewoda 
e. regionalna izba obrachunkowa (RIO) 
 

484. Czy Sejm może rozwiązać organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego? 
a. tak 
b. nie 
c. może, ale tylko za zgodą Senatu 
 

485. Sądownictwo administracyjne dwuinstancyjne wprowadzono w Polsce dopiero 
w roku: 
a. 1990 
b. 1991 
c. 2002, 
mimo iż było ono zapowiedziane w artykułach…………………………. z  1997 r. 
 

486. Sędziowie NSA powoływani są przez: 
a. Krajową Radę Sądownictwa 
b. Prezydenta RP 
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c. Sejm RP 
 

487. W strukturze sądownictwa administracyjnego w Polsce od roku 2002  
występują: 
a. rejonowe sądy administracyjne 
b. wojewódzkie sądy administracyjne 
c. Naczelny Sąd Administracyjny 
 

488. Sądy administracyjne w Polsce orzekają w trzech typach spraw: 
a. skargi na decyzje administracyjne 
b. skargi na akty prawa miejscowego 
c. rozstrzyganie sporów miedzy organami o właściwość między j.s.t. a SKO 
d. rozstrzyganie sporów między pracodawcami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
d. skargi na wyroki sądów pracy 
 

489. Naczelny Sąd Administracyjny dzieli się na trzy izby: 
a. Cywilną 
b. Finansową 
c. Gospodarczą 
d. Ogólnoadministracyjną 
 

490. Centralną pozycję w systemie państwowych organów kontroli zajmuje w 
Polsce: 
a. Sejm 
b. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
c. Najwyższa Izba Kontroli 
 

491. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje: 
a. Premier za zgodą Sejmu 
b. Marszałek Sejmu 
c. Sejm za zgodą Senatu 
 

492. Katalog podmiotów kontrolowanych przez NIK podany jest w: 
a. ustawie o NIK 
b. Konstytucji RP 
c. na oficjalnej stronie internetowej NIK 
 

493. Kontrola NIK może być przeprowadzona na wniosek: 
a. prezesa NIK 
b. Sejmu 
c. Premiera 
d. wojewody 
 

494. Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce została powołana w roku: 
a. 1981 
b. 1987 
c. 1997 
 

495. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo do merytorycznej kontroli 
działalności administracji publicznej? 
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a. nie 
b. tak 
c. tak, ale za zgodą prezesa NIK 
 

496. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich może zwrócić się do Najwyższej Izby 
Kontroli o przeprowadzenie w instytucji administracji publicznej kontroli? 
a. tak 
b. nie 
c. może zwrócić się do Sejmu o zlecenie NIK przeprowadzenia kontroli 
 

497. Kontrola prokuratorska w Polsce uprawnia ten organ do: 
a. zaskarżenie do sądu niezgodności z prawem decyzji administracyjnych wraz z 
prawem udziału w postępowaniu sądowym 
b. w przypadku wydania przez wojewodę rozporządzenia niezgodnego z prawem, 
prokurator ma prawo żądania ich zmiany bądź uchylenia albo skierowania wniosku o 
uchylenie do właściwego organu nadzoru 
c. brania udziału udziału w każdym postępowaniu sądowym 
d. wniesienia skargi, także kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie 
postępowania sądowego, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona 
praworządności. 
e. zmiany decyzji administracyjnej 
 

498. Ustawa o kontrolki w administracji rządowej dopuszcza przeprowadzenie 
kontroli przez: 
a. Prezesa Rady Ministrów 
b. szefa Kancelarii Rady Ministrów 
c. prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
d. wojewodę 
e. Prokuratora Generalnego 
 

499. Czy kontrola w administracji rządowej może dotyczyć: 
a. całego aparatu administracji rządowej 
b. jednostek samorządu terytorialnego 
c. jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących zadań z zakresu 
administracji rządowej  
d. innych podmiotów wykonujących zadania z budżetu państwa. 
 

500. „Administracji trzeba się uczyć, jej pojmowanie nie jest zdolnością, z którą się 
przychodzi na świat, administrację trzeba rozpatrywać w oderwaniu od polityki” – kto 
wypowiedział te słowa o znaczeniu i pozycji administracji jako nauki i sposobu 
zarządzania przestrzenią publiczną? 
a. Tony Blair 
b. Ronald Regan 
c. Woodrow Wilson 
 


