
Test sprawdzający nr 1 z wiedzy o społeczeństwie {poziom rozszerzony} 
 

Imię i nazwisko ....................................................................                     SEMESTR VP  (BHJ) 

1.  Połącz funkcje prawa z ich opisem. 

Funkcja prawa Opis 

A. Funkcja wychowawcza 1. Prawo określa jakie zachowanie jest dozwolone, a jakie zabronione. Kontroluje 
ludzkie zachowania. 

B. Funkcja represyjna 2. Prawo tworzy ramy działania organów władzy publicznej oraz organizacji 
społecznych. 

C. Funkcja kontrolna 3. Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione i w ten sposób 
kształtuje pozytywne modele zachowań w społeczeństwie. 

D. Funkcja stabilizacyjna 4. Prawo chroni wartości ważne dla danej społeczności. 

E. Funkcja kulturotwórcza 5. Prawo utrwala ład społeczny, polityczny i gospodarczy. 

F. Funkcja organizacyjna 6. Prawo wymierza kary za popełnione przestępstwo 

G. Funkcja dystrybucyjna 7. Rozwiązania prawne są zdobyczami cywilizacyjnymi. 

 8. Prawo reguluje tworzenie zasad rozdziału pożądanych dóbr społecznych oraz 
gwarantuje ten rozdział. 

 

A. ___  B. ___  C. ___  D. ___  E. ___  F. ___  G. ___ 

2. Zbiór norm, które obowiązują niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone i uznane przez władzę państwową, a 
których źródłem jest wyznawany system wartości to:  

a) prawo pozytywne       b) prawo publiczne  
c) prawo naturalne       d) prawo precedensowe 

 

3. Najwyższą karą przewidzianą w polskim Kodeksie Karnym jest:  
a) 25 lat pozbawienia wolności      b) kara śmierci  
c) 30 lat pozbawienia wolności      d) kara dożywotniego pozbawienia wolności 
 

 

4. Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa, to:  
a) pomocnictwo       b) usiłowanie  
c) podżeganie        d) sprawstwo e) przygotowanie 

 

5. Ułóż akty prawne w odpowiedniej kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:  
a) ratyfikowane umowy międzynarodowe    b) akty prawa miejscowego  
c) ustawy        d) rozporządzenia z mocą ustawy  
e) rozporządzenia i dyrektywy UE     f) rozporządzenia  
g) konstytucja  

Prawidłowa kolejność (hierarchia) to: ____________________________________________ . 
 

6. Prawo, które dotyczy jednostek, chroni ich interesy i reguluje stosunki majątkowe i osobiste między nimi, to: 
a) prawo prywatne       b) prawo publiczne  
c) prawo karne        d) prawo pracy  

 

7. Obywatel traci zdolność prawną:  
a) gdy się jej zrzeknie       b) na skutek wyroku sądu  
c) w chwili śmierci       d) w wieku 80 lat 

 

8. Najwyższą karą przewidzianą w polskim Kodeksie Karnym jest:  
a) 25 lat pozbawienia wolności      b) kara śmierci  
c) 30 lat pozbawienia wolności      d) kara dożywotniego pozbawienia wolność 

 
9. Prawo, które służy ochronie interesów państwa, dobra wspólnego; reguluje stosunki między organami państwa 
oraz między państwem a jednostką to:  

a) prawo prywatne       b) prawo publiczne  
c) prawo karne        d) prawo pracy 


