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     KOD UCZNIA …………    

1. Co jest niezbędnym elementem istnienia samorządu lokalnego?                                        1p. 
a) majątek 
b) terytorium 
c) władza  
 
2. Prawo stanowione przez samorząd lokalny to:                                                                     1p. 
a) ustawa  
b) rozporządzenie  
c) uchwała 
 
3. Podkreśl poprawną odpowiedź. Jednostkami pomocniczymi samorządu terytorialnego  
są:                                                                                                                                                          1p. 
a) województwa, dzielnice, gminy 
b) sołectwa, dzielnice, osiedla 
c) województwa, powiaty, gminy 

 

4. Wybierz spośród wskazanych pojęć, dane, które dotyczą organów władzy w gminie. 
1. Organ władzy uchwałodawczo-kontrolnej w gminie to:                                                           1p. 
a) rada miasta 
b) zarząd powiatu 
c) wójt 
d) rada powiatu  
 
2. Organ władzy wykonawczej w gminie to:                                                                                  1p. 
a) rada miasta 
b) zarząd powiatu 
c) wójt 
d) rada powiatu 
 
5. Podkreśl poprawną odpowiedź. Wybory samorządowe w Polsce odbywają się:               1p. 
a) co 5 lat 
b) co 4 lata 
c) co 7 lat 
d) nieregularnie 
 
6. Ile wynosi w Polsce bierne prawo wyborcze na wójta ?                                                       1p. 
a) 18 lat 
b) 21 lat 
c) 25 lat 
d) 30 lat 
 
7. Czy zarząd powiatu pochodzi z wyborów powszechnych?                                                 1p. 
a) tak 
b) nie  
c) częściowo  
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8. Wśród wymienionych zadań wskaż te, które należą do samorządu gminnego:                  1p. 
a) prowadzenie szkoły wyższej 
b) wydawanie prawa jazdy 
c) prowadzenie przychodni rejonowej 
 
9. Czy możliwe jest odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji?                                  1p. 
a) tak  
b) nie  
 
10. Rozwiń skrót:  BIP                                                                                                                    1p. 

…………………………………………………………………………………… 

11. Jaką większością głosowane są akty prawa miejscowego?                                                    1p. 
a) zwykłą 
b) bezwzględną 
c) kwalifikowaną 
 
12. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę 
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na:                                                                                            1p. 
a) miesiąc 
b) kwartał 
c) pół roku 
 
13. Zarząd powiatu jest organem powiatu:                                                                                    1p. 
a) uchwałodawczym 
b) wykonawczym  
c) kontrolnym 
 
14. Czy grupa mieszkańców powiatu może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą? 
a) tak                                                                                                                                                 1p. 
b) nie  
 
15. Wśród wskazanych osób wskaż tę, która pełni w powiecie urząd starosty powiatowego:   1p. 
a) Wiesław Muszyński 
b) Andrzej Romańczuk 
c) Jarosław Stawiarski 
 
16. W  jaki sposób wybierany jest burmistrz miasta:                                                                   1p. 
a) w wyborach bezpośrednich 
b) rada miasta go wybiera 
c) jest wskazywany przez starostwo powiatowe 
 
17. Wybierz poprawną datę uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym                                  1p. 

a) 5 czerwca 1998 r. 

b) 7 czerwca 1998 r. 

c) 8 marca 1990 r.  
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d) 7 marca 1990 r. 

18. Czy konsultacje społeczne są konieczne, aby rada miasta podjęła decyzję w sprawie 
 ważnej dla miasta?                                                                                                                                 1p. 
a) tak 
b) nie  
 
19. W którym momencie radny obejmuje swój urząd?:                                                               1p. 
a) od razu po wyborze 
b) z chwilą stawienia się na pierwszej sesji      
c) z  chwilą złożenia ślubowania  
 
20. Która z komisji zajmuje się kontrolą działań podejmowanych przez burmistrza, np. z wykonania 
budżetu itp.:                                                                                                                                           1p. 
a) komisja rewizyjna 
b) komisję porządku publicznego 
c) komisję oświaty i sportu 
 
21. Absolutorium jest udzielane:                                                                                                    1p. 
a) radzie miasta 
b) zarządowi powiatu 
c) sejmikowi województwa 
 
22. Czy na samorząd terytorialny państwo może nakładać obowiązki zrealizowania jakiegoś 
zadania? 
a) tak                                                                                                                                                 1p. 
b) nie   
c) częściowo            
                                                                                                                                                                
23. Jaka jest liczba radnych w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców?                           1p. 
a) 29 
b) 20 
c) 15 
 
24. Kto prowadzi Nadzór nad działalnością gminy :                                                                   1p. 
a) prezes rady ministrów  
b) właściwy minister 
c) nikt nie prowadzi nadzoru  
 
25. Wśród wymienionych form działalności samorządu gminnego wskaż przykład jednostki 
organizacyjnej:                                                                                                                                      1p. 
a) miejski ośrodek pomocy społecznej 
b) miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej 
c) międzygminny związek celowy 

                                                                                                                                Wynik:  

                                                                                                                ……………../   26 p. 
 



4 
 

 

  

DOGRYWKA 

1. Wyjaśnij, na czym polega zasada decentralizacji państwa i jak jest ona realizowana. 

2.   Czym są akty prawa miejscowego, jak się je tworzy, kto m do tego prawo ?  

3. Na czym polega procedura tworzenia budżetu obywatelskiego?  
4. Referendum lokalne, jaka jest jego zasada działania, czego może dotyczyć? 
5. Wskaż sposoby na współdecydowanie mieszkańców sprawach gminy . 

 

 

…………/ 3 pkt. 


