Wstęp do prawoznawstwa - Grupa 1
Imię i nazwisko: ………………………………….
1.

Do działów prawoznawstwa nie zaliczamy:
a. teorii państwa i prawa,
b. ekonomii prawa,
c. historii państwa i prawa.

2.

Teoria państwa i prawa zajmuje się państwem i prawem jako:
a. zjawiskiem ekonomicznym,
b. zjawiskiem społecznym,
c. zjawiskiem gospodarczym.

3.

Historia państwa i prawa:
a. odtwarza fakty, systematyzuje je,
b. weryfikuje prawdziwość faktów empirycznych,
c. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.

4.

Pojęcie „prawo” oznacza:
a. zespół norm postępowania określonych podmiotów,
b. zespół norm postępowania określonych przedmiotów,
c. obie odpowiedzi są poprawne.

5.

Termin prawo można skojarzyć z pojęciem:
a. sprawiedliwości, wyłączności, przewidywalności,
b. porządku, bezpieczeństwa, wyłączności,
c. porządku, sprawiedliwości, przewidywalności.

6.

Normy wyrażające przekonanie o potrzebie określonego postępowania to:
a. normy moralne,
b. normy obyczajowe,
c. zasady współżycia społecznego.

7.

Normy wskazujące sposób osiągnięcia pewnych celów to:
a. normy techniczne,
b. normy organizacyjne,
c. normy religijne.

8.

Prawdą jest, iż:
a. przepis prawny jest oznaczonym fragmentem tekstu prawotwórczego.
b. przepis oznacza normę zapisaną w danym akcie prawnym,
c. przepis prawny jest fragmentem normy.

9.

Warunki od wystąpienia których zależy skutek prawny działania określa się jako:
a. hipotezę,
b. dyspozycję,
c. sankcję.

10. W polskim systemie prawa rozróżniamy sankcje:
a. represji, egzekucji, retorsji,
b. nieważności, egzekucji, nagany,
c. nieważności, represji, egzekucji.
11. Respektowanie norma prawnych dla nich samych to:
a. postawa konformizmu,
b. postawa legalizmu,
c. postawa oportunizmu.

12. Traktat Paryski datowany jest na:
a. 25 marzec 1957,
b. 18 kwiecień 1951,
c. 25 kwiecień 1951.
13. Zasada Lex retro non agit odnosi się do:
a. obowiązywania norm w przestrzeni,
b. obowiązywania norm w czasie,
c. obowiązywania norm co do osób.
14. Regulacja przez przepis prawny działania w sposób niezupełny lub mało precyzyjny uważana jest jako:
a. luka aksjologiczna,
b. luka konstrukcyjna,
c. obie odpowiedzi są poprawne.
15. Osobą fizyczną jest:
a. każdy człowiek od urodzenia do śmierci,
b. każdy człowiek od chwili nabycia zdolności do czynności prawnych,
c. każdy człowiek do czasu.
16. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:
a. osoby w wieku do 13 lat,
b. osoby pomiędzy 13 – 18 rokiem życia,
c. kobiety zawierające związek małżeński w wieku od 16 lat.
17. Osoba prawna dokonuje czynności:
a. poprzez określone organy,
b. sama, w sposób indywidualny,
c. obie odpowiedzi są niepoprawne.
18. Norma prawna składa się m.in. z:
a. Sankcji, dyspozycji,
b. Sanacji, dyspozycji,
c. Hipotezy i dyspozycji

