
II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym  

„Wybieram Wybory” – Wybory Samorządowe – 9 listopada 2017 r. godz. 10:00 

 

 
Państwowa Komisja Wyborcza   Krajowe Biuro Wyborcze 

1 

 

Imię i nazwisko uczestnika:             Nazwa szkoły: 
 

 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym 

„Wybieram Wybory” – Wybory Samorządowe 

Etap szkolny 
Drogi Uczestniku, 

Witaj w I etapie II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram 

Wybory” – Wybory Samorządowe. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu zapoznaj się 

dokładnie z poniższą informacją. 

 

 Test składa się z 6 stron i zawiera 25 pytań oraz 3 propozycje 

odpowiedzi do każdego z nich. 

 Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest 

kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je szkolnej komisji 

konkursowej. 

 Na każde pytanie prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. 

 Przed udzieleniem odpowiedzi zastanów się dobrze, 

gdyż niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek 

skreśleń lub poprawek. 

 Prawidłowe udzielenie odpowiedzi polega na otoczeniu 

kółkiem numeru przy właściwej (jednej) odpowiedzi, 

tj. zaznaczenie kółkiem cyfry: 1, 2 lub 3.  
 

Uwaga!  

Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 pkt. 

Uczestnik nie otrzymuje punktu w przypadku niezaznaczenia 

żadnej odpowiedzi, bądź zaznaczenia błędnej odpowiedzi. 

Skreślenie zaznaczonej odpowiedzi lub skreślenie zaznaczonej 

odpowiedzi i zaznaczenie kolejnej odpowiedzi jest traktowane 

jak zaznaczenie błędnej odpowiedzi. 
 

Pracuj samodzielnie! 
 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas pracy: 

 

40 minut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Odcisk pieczęci Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego 
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1. Głosowanie w wyborach samorządowych przeprowadza się w obwodach głosowania 

utworzonych: 

1) wyłącznie na obszarze kraju; 

2) na obszarze kraju i za granicą; 

3) na obszarze kraju, za granicą oraz na polskich statkach morskich. 

2. Ile lat najpóźniej w dniu wyborów musi mieć ukończonych kandydat na radnego 

w wyborach do rady gminy (miasta), rady powiatu lub sejmiku województwa? 

1) 18; 

2) 21; 

3) 25. 

3. W związku z tym, że w głosowaniu stosuje się przezroczyste urny wyborcze, wyborca: 

1) musi obowiązkowo wrzucić kartę do głosowania do urny wyborczej w kopercie 

na kartę do głosowania; 

2) może, o ile wyrazi taką wolę, wrzucić kartę do głosowania do urny wyborczej 

w kopercie na kartę do głosowania; 

3) musi obowiązkowo wrzucić kartę do głosowania bez koperty, lecz w taki sposób, 

aby strona zadrukowana była niewidoczna. 

4. W wyborach samorządowych korespondencyjnie głosować mogą: 

1) wszyscy wyborcy; 

2) jedynie wyborcy przebywający za granicą; 

3) jedynie wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. 

5. W jakich godzinach będą otwarte lokale wyborcze utworzone w stałych obwodach 

głosowania w wyborach samorządowych? 

1) od 6.00 do 22.00; 

2) od 7.00 do 21.00; 

3) od 8.00 do 20.00. 
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6. Czy osoba, która w dniu głosowania kończy 18 lat i ma prawo wybierania, 

lecz nie posiada jeszcze dowodu osobistego, może wziąć udział w głosowaniu? 

1) tak, pod warunkiem, że przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej 

komisji wyborczej inny dokument umożliwiający stwierdzenie jej tożsamości 

(np. legitymację szkolną, paszport); 

2) nie, gdyż osoba nieposiadająca dowodu osobistego nie może wziąć udziału 

w głosowaniu; 

3) tak, gdyż przed głosowaniem nie trzeba okazywać obwodowej komisji wyborczej 

żadnego dokumentu.  

7. Ile lat najpóźniej w dniu wyborów musi mieć ukończonych kandydat na wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta)? 

1) 18; 

2) 21; 

3) 25. 

8. Kto zarządza wybory samorządowe? 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Prezes Rady Ministrów; 

3) Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. W jakich miejscach można prowadzić agitację wyborczą? 

1) na terenie szkół wobec uczniów; 

2) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego 

oraz sądów; 

3) w parkach miejskich. 

10. Do kogo wnosi się protest wyborczy w związku z wyborami samorządowymi? 

1) do Państwowej Komisji Wyborczej; 

2) do Sądu Najwyższego; 

3) do właściwego sądu okręgowego. 
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11. Która komisja wyborcza jest właściwa do rejestrowania kandydatów w wyborach 

samorządowych? 

1) Państwowa Komisja Wyborcza; 

2) okręgowa komisja wyborcza; 

3) terytorialna komisja wyborcza. 

12. Podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych 

wybieranych w każdym okręgu ustala: 

1) Główny Geodeta Kraju; 

2) rada gminy; 

3) wojewoda. 

13. W jakim przypadku w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadza 

się ponowne głosowanie (tzw. drugą turę)? 

1) jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy ważnie 

oddanych głosów; 

2) jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 2/3 ważnie oddanych 

głosów; 

3) jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 2/5 ważnie oddanych 

głosów. 

14. W wyborach do sejmiku województwa prawidłowe głosowanie polega na tym, że: 

1) wyborca, jeżeli chce, może głosować na kilka wybranych przez siebie list 

kandydatów; 

2) wyborca musi głosować na tyle list kandydatów, ilu radnych jest wybieranych 

w danym okręgu wyborczym; 

3) wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów. 

15. Jakie podmioty mogą utworzyć komitet wyborczy w wyborach samorządowych: 

1) partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje 

społeczne oraz wyborcy; 

2) wyłącznie partie polityczne; 

3) wyłącznie wyborcy. 
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16. Kandydat na radnego do rady gminy: 

1) musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje; 

2) nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje, ale musi stale 

zamieszkiwać w Polsce; 

3) może stale zamieszkiwać na obszarze dowolnej gminy w Polsce, albo za granicą. 

17. Wyborca przebywający na urlopie poza miejscem stałego zamieszkania w czasie 

wyborów samorządowych: 

1) może głosować w miejscu czasowego pobytu na podstawie zaświadczenia o prawie 

do głosowania; 

2) może głosować korespondencyjnie; 

3) nie może wziąć udziału w głosowaniu przebywając poza miejscem stałego 

zamieszkania. 

18. Ile podpisów poparcia musi uzyskać komitet wyborczy wyborców w wyborach 

samorządowych, tworzony w celu zgłaszania kandydatów w więcej niż jednym 

województwie, w tym także na obszarze całego kraju? 

1) 1000; 

2) 500; 

3) 20. 

19. Mąż zaufania w trakcie głosowania w lokalu wyborczym może: 

1) zastępować członka komisji obwodowej podczas jego nieobecności, w tym pomagać 

członkom komisji w liczeniu głosów; 

2) udzielać wyjaśnień wyborcom dotyczących sposobu głosowania oraz kandydatów 

uczestniczących w wyborach; 

3) obserwować wszystkie czynności komisji obwodowej oraz wnosić uwagi 

do protokołu głosowania. 

20. Wyborca niewidomy podczas głosowania w lokalu wyborczym może: 

1) głosować przy użyciu kart do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa; 

2) głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych 

w alfabecie Brailleʼa; 

3) głosować przy użyciu głosomatu. 
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21. Kto może zgłosić komisji do zarejestrowania kandydata na radnego? 

1) wyłącznie pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego utworzonego w związku 

z wyborami lub upoważniona przez niego osoba; 

2) kandydat może zgłosić się sam; 

3) sekretarz gminy. 

22. Ile podpisów poparcia musi uzyskać każda zgłaszana do zarejestrowania lista 

kandydatów na radnych do rady powiatu? 

1) 150; 

2) 200; 

3) 300. 

23. Która komisja wyborcza jest odpowiedzialna za ustalenie wyników głosowania 

(m. in. policzenie głosów) w obwodzie głosowania? 

1) rejonowa komisja wyborcza; 

2) terytorialna komisja wyborcza; 

3) obwodowa komisja wyborcza. 

24. Czy możliwe jest głosowanie w wyborach w imieniu innej osoby?  

1) tak, jednakże wyłącznie pod warunkiem posiadania urzędowego 

pełnomocnictwa do głosowania w imieniu osoby niepełnosprawnej o znacznym 

lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

2) nie, Kodeks wyborczy nie dopuszcza takiej możliwości w żadnym przypadku; 

3) tak, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że osoba, w imieniu której wyborca chce 

głosować przebywa w zakładzie karnym. 

25. W okresie tak zwanej ciszy wyborczej dozwolone jest: 

1) prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie 

pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie 

materiałów wyborczych; 

2) przeglądanie w Internecie informacji dotyczących kandydatów biorących udział 

w wyborach; 

3) podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) 

opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników 

wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania. 


