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REGULAMIN 

XI  POWIATOWEGO  KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

dla szkół  ponadpodstawowych 

„POLSKI SYSTEM PRAWA” 

  

ORGANIZATOR:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy dr Anetty Grzesik- Robak, nauczycielki WOS, 

historii oraz podstaw państwa i prawa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

w Oleśnicy 

 

  

I. Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się 30 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Edukacji  i Kultury 

w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

 

II. Cele konkursu: 

1. Podnoszenie kultury politycznej i prawnej  poprzez rozwijanie wśród młodzieży 

świadomości państwowej, społecznej i prawnej. 

2. Wzrost  zainteresowania  uczniów  zagadnieniami  prawnymi. 

3. Pogłębianie   wiedzy   w  zakresie  funkcjonowania  polskiego  systemu   prawnego. 

4. Pogłębianie  umiejętności   stosowania  norm  prawnych  na  co  dzień. 

 

III. Organizacja konkursu: 

1. Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych  Powiatu Oleśnickiego. 

2. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14 stycznia 2020 r. przesyłając  kartę zgłoszeniową          

na adres pceik@pceik.pl 

3. Konkurs jest dwuetapowy: 

I etap: wewnątrzszkolny - przeprowadzają nauczyciele we własnym zakresie  na terenie 

swoich placówek. Ma on na celu wyłonić 3 osoby, które wezmą udział  w etapie 

powiatowym. 

II etap: powiatowy - zostanie przeprowadzony w dwóch formach: 

a. pierwsza część:  test złożony z zadań otwartych i zamkniętych, rozwiązywany 

indywidualnie.  Czas pracy 60 min. 

b. druga część: uczniowie reprezentujący daną szkołę będą zespołowo rozwiązywać 

kazusy czyli konkretny problem prawny podlegający rozstrzygnięciu z zakresu 

konkretnej gałęzi prawa. 

4. O wyniku końcowym zdecyduje suma punktów zdobytych w testach indywidualnych           

oraz punkty za rozwiązane wspólnie kazusy.  Zwycięży zespół, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

 

IV. Zakres merytoryczny: 

1. Propedeutyka prawa (definicja, personifikacja, sposoby tworzenia różnych rodzajów prawa: 

naturalne, stanowione, precedensowe, religijne, funkcje prawa, akt prawny, przepis prawny, 

norma prawna, sankcje, pojęcia: wykładnia, subsumpcja, kultura prawna, język prawny            

i prawniczy, rodzaje prawa, gałęzie prawa). 
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2. Elementy prawa cywilnego (zdolność prawna i do czynności prawnych, 

ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe, osoba fizyczna i prawna, gałęzie prawa 

cywilnego kodeksowe: rzeczowe, zobowiązań, spadkowe i pozakodeksowe: rodzinne                 

i opiekuńcze, pracy, prawo konsumenckie i prawo autorskie). 

3. Elementy prawa karnego (rodzaje kodeksów prawa karnego, przestępstwo i sposoby 

popełniania, podział przestępstw, kary i środki karne). 

4. Elementy prawa administracyjnego (podstawa prawna, egzekucja  administracyjna                     

i uczestnicy postępowania egzekucyjnego). 

5. Hierarchia aktów prawnych. 

6. Mediacja i sądy polubowne. 

7. Postępowanie sądowe w prawie cywilnym (postępowanie procesowe i nieprocesowe, ławnik, 

sala  sądowa  i  jej  uczestnicy  oraz   ich     prawa   i  obowiązki,  pozew  i   jego    elementy). 

8. Postępowanie sądowe w prawie  karnym (sala sądowa i uczestnicy postępowania, zasady 

procesu karnego, etapy procesu karnego, świadek i jego prawa, ofiara i jej prawa, oskarżony 

i jego prawa, prokuratura i jej rola). 

9. Postępowanie administracyjne (pojęcie, formy aktów administracyjnych, organy 

odwoławcze, środki odwoławcze, kontrola sądów administracyjnych, egzekucja 

administracyjna). 

10. Państwo prawa i jego gwarancje. 

 

V.   Nagrody: 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 16 czerwca 2020 r.                              

o godz.10.00 w   sali  Widowiskowej  MOKiS,  Oleśnica,  ul.  J. Kochanowskiego  4,   podczas                                      

Gali   PCEiK  2020. 
 

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów 

przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie  www.pceik.pl       

w  zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury / dokumenty wewnętrzne / procedury  i  regulaminy.  

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału     

w wyżej wspomnianym konkursie.  

4. W załączniku:  

- oświadczenie rodziców w sprawie RODO 

- karta zgłoszeniowa 
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