
WOS  

KLASA I LO G 

Temat: Prawo - powtórzenie wiadomości.  

1. Prawo - uporządkowany zbiór norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez 

legalną władzę publiczną, których realizację gwarantuje stosowanie środków przymusu i 

sankcji.  

2. Do źródeł prawa w Polsce zalicza się akty powszechnie obowiązujące oraz akty prawa 

wewnętrznego. 

3. Hierarchia powszechnie obowiązujących aktów prawa.   

Art. 87 Konstytucji RP wskazuje na następującą hierarchię źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego w Polsce:  

Konstytucja 

  

Ustawy i rozporządzenia z mocą ustaw 

  

Ratyfikowane umowy międzynarodowe 

  

Rozporządzenia 

  

Akty prawa miejscowego 

 

4. Podstawowe gałęzie prawa: 

- Prawo cywilne 

- Prawo karne 

- Prawo administracyjne 

- Prawo pracy 

- Prawo konstytucyjne 



- Prawo międzynarodowe  

- Prawo rodzinne  

- Prawo handlowe 

  

Zadanie 1. Zapisz odpowiednie numery w wykropkowane miejsca i przyporządkuj 

wymienionym źródłom prawa ich właściwe opisy. 

A – ratyfikowana umowa międzynarodowa  

B – akt prawa miejscowego 

C – Konstytucja  

D – rozporządzenie 

E – ustawa 

1. Akt o najwyższej mocy w systemie prawa i hierarchii aktów prawnych w państwie, opisujący 

prawa i obowiązki obywateli, a także zasady ustrojowe kraju oraz sposób powoływania i 

kompetencje najważniejszych organów państwowych.  

2. Upoważnione do jego wydawania są organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy 

administracji rządowej; może mieć charakter przepisów wykonawczych lub porządkowych.  

3. Ma charakter wykonawczy i jest wydawane na podstawie ustawowych uregulowań 

prawnych; jego istotę stanowi uszczegółowienie kwestii wykonania ustawy.  

4. Porozumienie zawarte między dwoma podmiotami prawa międzynarodowego, zatwierdzone 

poprzez ustawę, referendum lub podpis prezydenta.  

5. Akt prawny obowiązujący powszechnie, uchwalany przez organy władzy ustawodawczej; 

reguluje najistotniejsze kwestie funkcjonowania państwa i społeczeństwa.  

A -....................B -....................C -....................D -....................E -................... 

2. Do przytoczonych opisów dopisz odpowiadające im nazwy obszarów prawa.   

A.................................................... - Wyznacza zasady postępowania przed organami wymiaru 

sprawiedliwości lub administracji publicznej.  

 



 

B. ................................................- jego podmiotami są państwa, organizacje międzynarodowe 

lub obywatele różnych państw.  

C. ..................................................- określa organizację i sposób funkcjonowania państwa, a 

jego celem jest ochrona interesów społecznych i państwowych.  

D. ................................................- jego podmiotem są osoby fizyczne i prawne oraz instytucje 

działające na terenie jednego państwa.  

E. .................................................... – składają się na nie normy regulujące określone obowiązki, 

zakazy lub nakazy, a także sankcje grożące za ich nieprzestrzeganie. 

 


