
                                                      
OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie wypadkowe 
 

W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zaznacz ją na karcie odpowiedzi. 

 

1. Stan nietrzeźwości pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy:  

a. Zawsze pozbawia go świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, gdyż jest ciężkim naruszeniem 

obowiązków pracowniczych  

b. Zawsze pozbawia go świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, bo powoduje zerwanie związku z 

pracą  

c. Nie ma wpływu na przyznanie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego rodzinie pracownika 

d. Powoduje zerwanie związku z pracą, gdy stężenie alkoholu jest odpowiednio wysokie  

 

2. Zgodnie z literalnym brzmieniem ustawy urazem nie będzie: 

a. Złamanie obojczyka 

b. Schizofrenia 

c. Żółtaczka 

d. Więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna 

 

3. Astma oskrzelowa może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli:  

a. Znajduje się w wykazie chorób zawodowych, a praca przebiegała w warunkach narażenia 

zawodowego 

b. Znajduje się w wykazie chorób zawodowych, a jej objawy wystąpiły we wskazanym w wykazie 

czasie 

c. Ubezpieczony wykonywał pracę niebezpieczną 

d. Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 

 

4. Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy nie jest 

a. Stres towarzyszący wykonywaniu obowiązków zawodowych 

b. Działanie innego pracownika 

c. Działanie sił natury 

d. Żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

5. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje 

a. W wysokości 100% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe 

b. W razie niezdolności spowodowanej wypadkiem przy pracy 

c. Zawsze przez okres dłuższy niż zasiłek z ubezpieczenia chorobowego 

d. Więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna 

 

6. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego w ubezpieczenia wypadkowym, odmiennie niż w przypadku 

ubezpieczenia chorobowego, przysługuje: 

a. Jednorazowe odszkodowanie  

b. Świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru 

c. Renta z tytułu niezdolności do pracy 

d. Żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

7. Renta z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego 

a. Przysługuje bez względu na długość stażu ubezpieczeniowego 

b. Przysługuje bez względu na warunek gęstości 

c. Przysługuje gdy niezdolność powstała wskutek wypadku w drodze do pracy 

d. Więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa 

 

 

 



                                                      
 

8. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego 

a. Przysługuje szerszemu kręgowi uprawnionych niż w ubezpieczeniach rentowych 

b. Przyznawana jest w razie śmierci żywiciela pobierającego rentę z ubezpieczenia wypadkowego 

c. Przyznawana jest w razie śmierci żywiciela wskutek wypadku przy pracy 

d. Co najmniej dwie z odpowiedzi są poprawne 

 

9. Wysokość jednorazowego odszkodowania dla poszkodowanego 

a. Zależy od wielkości doznanego uszczerbku  

b. Zależy od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe ubezpieczonego 

c. Zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku 

d. Co najmniej dwie z odpowiedzi są poprawne 

 

10. Jednorazowe odszkodowanie  

a. Jest ustalane odmiennie dla małżonka i dzieci zmarłego 

b. Jest ustalane odmiennie dla dzieci i rodziców zmarłego 

c. Wypłacone ubezpieczonemu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania dla jego rodziny 

d. Podlega miarkowaniu 

 

11. Dobrowolne ubezpieczenie wypadkowe 

a. Jest niemożliwe 

b. Jest możliwe, gdy pozwala na to charakter tytułu 

c. Jest możliwe w ramach tzw. dobrowolności związanej 

d. Jest możliwe zawsze po złożeniu odpowiedniego wniosku do ZUS 

 

12. „Nagłość” w ustawowej definicji wypadku przy pracy odnosi się do: 

a. Urazu 

b. Zdarzenia 

c. Rodzaju związku między urazem a zdarzeniem 

d. Więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna 

 

13. Składka na ubezpieczenie wypadkowe 

a. Jest ustalana jednolitą stopą procentową 

b. Jest współfinansowana przez pracodawcę (w większej części) i pracownika 

c. Jest zależna od ilości osób zgłaszanych do ubezpieczenia 

d. Więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa 

 

14. Jednorazowego odszkodowanie dla rodzica zmarłego pracownika: 

a. Jest wyższe, gdy zmarły nie pozostawił żony i dzieci 

b. Jest niższe, gdy zmarły nie pozostawił żony i dzieci 

c. Jego wysokość nie jest uzależniona od ilości osób uprawnionych  

d. Przysługuje, gdy rodzic ukończył 70 lat 

 

15. ZUS odmawia świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego jeżeli: 

a. Nie został przedstawiony protokół powypadkowy 

b. Protokół powypadkowy zawiera braki formalne 

c. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

d. Dwie odpowiedzi są prawidłowe 

 

  



                                                      
 

Imię i nazwisko:……………………………………………. 

 

Nazwa drużyny: ……………………………………………. 

 

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie wypadkowe 

 

W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Zaznacz ją, biorąc w kółko wybraną 

literę. Zaznaczenie kilku odpowiedzi oraz dokonywanie poprawek i skreśleń na karcie odpowiedzi 

będzie traktowane jako udzielenie niepoprawnej odpowiedzi. 

 

Numer pytania Wybrana odpowiedź 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 



                                                      
OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie chorobowe 
 

W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zaznacz ją na karcie odpowiedzi. 

 

1. Osoba wykonująca pracę nakładczą ubezpieczeniu chorobowemu 

A) nie podlega 

B) podlega obowiązkowo 

C) podlega dobrowolnie 

D) podlega obowiązkowo, jeżeli nie ma innego tytułu ubezpieczeń społecznych 
 

2. Dla nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego okres wyczekania 

A) nie występuje 

B) wynosi 60 dni w roku kalendarzowym 

C) wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym, 90 

dni – dobrowolnym 

D) wynosi 30 dni 
 

3. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków 

A) nie było przerwy 

B) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 60 dni 

C) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe 

D) wypłacono zasiłek innego rodzaju 
 

4. Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby 

A) nie podlega kontroli 

B) podlega kontroli wykonywanej przez ubezpieczonych 

C) podlega kontroli wykonywanej przez płatników składek 

D) podlega kontroli wykonywanej przez lekarzy orzeczników ZUS 
 

5. Dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność płatnikiem zasiłków 

jest 

A) osoba współpracująca 

B) osoba prowadząca pozarolniczą działalność 

C) płatnik składek 

D) Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
 

6. W przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego, 

po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, zasiłek macierzyński 

A) przepada 

B) przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka, który przerwał działalność zarobkową 

C) przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka albo ubezpieczonemu – innemu członkowi najbliższej 

rodziny, który przerwał działalność zarobkową 

D) przysługuje za niewykorzystany okres nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy 6 rok życia 
 

7. Zasiłku nie wolno wypłacić 

A) osobie, której zasiłek przysługuje 

B) osobie upoważnionej przez płatnika składek 

C) osobie upoważnionej przez osobę, której zasiłek przysługuje 

D) osobie, do której rąk wypłaca się wynagrodzenie lub dochód ubezpieczonego 

 

 



                                                      
8. Jeżeli matka wykorzystała zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za 44 

tygodnie, ojciec dziecka może wykorzystać 

A) zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za 8 tygodni 

B) zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za 10 tygodni 

C) zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za 8 tygodni i zasiłek 

macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za 2 tygodnie 

D) zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za 8 tygodni 
 

9. Jeżeli matka jednego z dzieci w rodzinie pobrała zasiłek opiekuńczy za 47 dni, ojcu dziecka w 

związku z chorobą drugiego dziecka w tym samym roku kalendarzowym przysługuje zasiłek opiekuńczy za 

A) 0 dni 

B) 13 dni 

C) 14 dni 

D) 60 dni 
 

10. Ubezpieczeni rodzice dziecka mogą jednocześnie korzystać z 

A) zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad tym dzieckiem 

B) zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego 

C) zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego 

D) zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 
 

11.  W związku z ciążą, przyszłemu ojcu dziecka 

A) przysługuje zasiłek macierzyński, nie więcej niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu 

B) przysługuje zasiłek opiekuńczy, nie wcześniej niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu 

C) przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczona straci tytuł ubezpieczenia 

D) nie przysługuje żadne świadczenie z ubezpieczenia chorobowego 
 

12. Zasiłek chorobowy za okresy niezdolności do pracy w czasie urlopu bezpłatnego 

A) wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku 

B) przysługuje do dnia ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego 

C) nie przysługuje i okresu tego nie wlicza się do okresu zasiłkowego 

D) nie przysługuje i okres ten wlicza się do okresu zasiłkowego 
 

13. Zasiłek chorobowy za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy nie przysługuje 

A) jeżeli niezdolność została spowodowana nadużyciem alkoholu 

B) w czasie pobytu w stacjonarnym zakładzie w celu leczenia uzależnienia alkoholowego 

C) jeżeli ubezpieczony nie poddaje się zaleconemu leczeniu uzależnienia alkoholowego 

D) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego wykroczenia popełnionego 

przez ubezpieczonego 
 

14. Okres kwarantanny i niezdolności do pracy z powodu choroby zakaźnej 

A) traktuje się jako jeden okres zasiłkowy, jeżeli między tymi okresami nie było przerwy  

B) traktuje się jako jeden okres zasiłkowy, jeżeli przerwa pomiędzy tymi okresami nie przekraczała 60 

dni 

C) traktuje się jako jeden okres zasiłkowy, jeżeli powodem była gruźlica 

D) zawsze traktuje się jako różne okresy zasiłkowe 
 

15. Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne 

A) nie ma wpływu na prawo do świadczenia ani na jego wysokość 

B) nie ma wpływu na wysokość świadczenia, jeżeli wysokość przychodu z tytułu pracy zarobkowej nie 

przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia 

C) powoduje obniżenie podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego o kwotę przychodu 

uzyskanego z tytułu pracy zarobkowej 

D) powoduje utratę prawa do świadczenia 

 



                                                      
 

Imię i nazwisko:……………………………………………. 

 

Nazwa drużyny: ……………………………………………. 

 

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie chorobowe 

 

W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Zaznacz ją, biorąc w kółko wybraną 

literę. Zaznaczenie kilku odpowiedzi oraz dokonywanie poprawek i skreśleń na karcie odpowiedzi 

będzie traktowane jako udzielenie niepoprawnej odpowiedzi. 

 

Numer pytania Wybrana odpowiedź 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 



                                                      
 

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie emerytalne 
 

W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zaznacz ją na karcie odpowiedzi. 

 

1. W polskim systemie emerytury obliczane są: 

a. wyłącznie w systemie zdefiniowanej składki. 

b. wyłącznie w systemie zdefiniowanego świadczenia. 

c. zarówno w systemie zdefiniowanego świadczenia jak i zdefiniowanej składki. 

d. w systemie zdefiniowanej składki, zdefiniowanego świadczenia i nie kiedy w systemie 

zdefiniowanego kapitału emerytalnego.  

 

2. Wysokość emerytury w systemie zdefiniowanej składki przede wszystkim zależy od: 

a. stażu emerytalnego i wysokości zarobków w wybranym okresie. 

b. zgromadzonych aktywów i stażu emerytalnego. 

c. wysokości zarobków w wybranym okresie i momentu przejścia na emeryturę. 

d. zgromadzonych aktywów i momentu przejścia na emeryturę. 

 

3. Okresowa emerytura kapitałowa: 

a. pochodzi ze środków zgromadzonych w OFE. 

b. jest obliczana w systemie zdefiniowanej składki. 

c. wbrew nazwie pochodzi nie ze środków zarządzanych kapitałowo, ale repartycyjnie. 

d. może przysługiwać powyżej 65. roku życia emeryta. 

 

4. Subkonto i OFE łączy: 

a. publiczny charakter gromadzonych aktywów. 

b. podmiot zarządzający. 

c. metoda zarządzania gromadzonymi aktywami. 

d. dostępność dla każdego ubezpieczonego niezależnie od daty urodzenia. 

 

5. Brak opłacenia składki emerytalnej przez płatnika oznacza dla ubezpieczonego: 

a. brak ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zleceniobiorcy. 

b. udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku pracownika. 

c. udzielenie ochrony ubezpieczeniowej współpracownikowi. 

d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 

 

6. Podstawa wymiaru emerytury w systemie zdefiniowanej składki: 

a. jest obliczana w taki sam sposób, jak podstawa wymiaru renty. 

b. jest obliczana w taki sam sposób, jak podstawa wymiaru zasiłku. 

c. jest obliczana w taki sam sposób, jak podstawa emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia. 

d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

 

7. Emeryturę nalicza się od miesiąca: 

a. nabycia prawa. 

b. złożenia wniosku. 

c. wydania decyzji. 

d. najpóźniejszego z wymienionych. 

 

 

 

 

 



                                                      
 

8. Okres ukończonych studiów wyższych: 

a. będzie miał wpływ na obliczenie wysokości zreformowanej emerytury. 

b. będzie miał znaczenie przy ustaleniu uprawnień do emerytury w minimalnej wysokości w 

zreformowanym systemie. 

c. nie będzie uwzględniany, jeżeli w czasie studiów student pracował np. na podstawie umowy zlecenia. 

d. Dwie odpowiedzi są prawidłowe. 

 

9. Uwzględnianie okresów nieskładkowych tylko w wymiarze stanowiącym jedna trzecią udowodnionym 

okresów składkowych nie dotyczy: 

a. obliczania stażu do nabycia emerytury. 

b. obliczania wysokości emerytury w starym systemie. 

c. obliczania okresów hipotetycznych przy rencie. 

d. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

 

10. Waloryzacja nie jest dokonywana względem: 

a. emerytury w starym systemie. 

b. emerytury w nowym systemie. 

c. podstawy wymiaru emerytury w starym systemie. 

d. podstawy wymiaru emerytury w nowym systemie. 

 

11. Tak zwany „suwak emerytalny”: 

a. zaczyna działać od ukończenia wieku 55 lat. 

b. powoduje transfer środków z OFE na subkonto. 

c. powoduje transfer środków z subkonta do OFE. 

d. dwie odpowiedzi są prawidłowe. 

 

12. Składka na ubezpieczenie emerytalne osobny urodzonej w 1996 r.: 

a. jest finansowana przez ubezpieczonego i płatnika. 

b. jest płacona przez ubezpieczonego i płatnika. 

c. podlega w całości „dziedziczeniu”. 

d. Dwie odpowiedzi są prawidłowe. 

 

13. Składka na ubezpieczenie emerytalne osobny urodzonej w 1996 r.: 

a. zawsze trafi na konto indywidualne, może trafić na subkonto i OFE. 

b. zawsze trafi na konto indywidualne i OFE, może trafić na subkonto. 

c. zawsze trafi na konto indywidualne i albo na subkonto albo do OFE 

d. zawsze trafi na konto indywidualne i subkonto, może trafić na OFE. 

 

14. Średnia dalsza długość trwania życia: 

a. jest odrębna dla każdej płci. 

b. ustalana jest co roku rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

c. jest wyrażana w miesiącach. 

d. jest równa średniej trwania życia, ale obliczanej bez rozróżnienia płci. 

 

15. Kapitał początkowy: 

a. jest obliczany na dzień 1 stycznia 1999 r. 

b. jest obliczany wyłącznie dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. 

c. stanowi komponent obliczenia emerytury w systemie zdefiniowanego świadczenia. 

d. Dwie odpowiedzi są prawidłowe. 

 

 

  



                                                      
 

Imię i nazwisko:……………………………………………. 

 

Nazwa drużyny: ……………………………………………. 

 

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie emerytalne 

 

W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Zaznacz ją, biorąc w kółko wybraną 

literę. Zaznaczenie kilku odpowiedzi oraz dokonywanie poprawek i skreśleń na karcie odpowiedzi 

będzie traktowane jako udzielenie niepoprawnej odpowiedzi. 

 

Numer pytania Wybrana odpowiedź 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 



                                                      
 

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie rentowe 
 

W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zaznacz ją na karcie odpowiedzi. 

 

1. Która z poniższych odpowiedzi nie stanowi warunku nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy:  

a. Przypadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w ciągu ostatniego dziesięciolecia 

przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy 

b. Bycie niezdolnym do pracy  

c. Posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego 

d. Powstanie niezdolności do pracy w okresach wskazanych w ustawie  

 

2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje gminie: 

a. Jeśli pokryła koszty pogrzebu osoby pobierającej emeryturę lub rentę 

b. W wysokości zryczałtowanej 

c. Tylko w przypadku pokrycia przez nią kosztów pogrzebu urzędnika państwowego 

d. Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa 

 

3. Okresowa renta rodzinna przysługuje wdowie:  

a. Przez okres jednego roku od chwili ustalenia prawa do renty rodzinnej 

b. Która znajdowała się  na utrzymaniu zmarłego męża 

c. Przez okres 3 lat od chwili śmierci męża  

d. W okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do 

wykonywania pracy zarobkowej  

 

4. Drogą zrównaną z drogą do pracy nie jest: 

a. Droga do lub z miejsca, w którym pracownik w ciągu dnia pracy regularnie spożywa posiłki 

b. Droga do lub z urzędu, do którego pracownik udał się w celu złożenia wyjaśnień  

c. Droga do lub ze schroniska dla zwierząt, w którym pracownik regularnie pomaga jako wolontariusz 

d. Droga do lub z uniwersytetu, na którym pracownik studiuje w trybie wieczorowym 

 

5. Warunek gęstości stażu: 

a. Dotyczy każdego ubezpieczonego 

b. Polega na wykazaniu wymaganego okresu składkowego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed 

zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy 

c. Nie dotyczy ubezpieczonego mężczyzny, który jest całkowicie niezdolny do pracy i udowodnił okres 

składkowy wynoszący co najmniej 30 lat  

d. Więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna 

 

6. Warunek stażu ubezpieczeniowego nie jest wymagany gdy: 

a. Niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy   

b. Ubezpieczony udowodnił wystarczająco długi okres składkowy i nieskładkowy 

c. Ubezpieczony jest całkowicie niezdolny do pracy 

d. Warunek stażu ubezpieczeniowego wymagany jest zawsze – bez wyjątków 

 

7. Okres, na jaki przyznaje się rentę szkoleniową: 

a. Ustala według własnego uznania lekarz orzecznik ZUS 

b. Wynosi 6 miesięcy i nie może ulec skróceniu 

c. Wynosi 6 miesięcy i może ulec przedłużeniu na podstawie wniosku ubezpieczonego 

d. Żadna odpowiedź nie jest poprawna 

 

 



                                                      
8. Prawo do renty: 

a. Może ulec przywróceniu  

b. Może ulec zawieszeniu  

c. Może ulec zmniejszeniu 

d. Odpowiedź a i b jest poprawna 

 

9. Płatnikiem składki na ubezpieczenie rentowe w przypadku tytułu umowa o pracę jest: 

a. Pracownik  

b. Pracodawca i pracownik  

c. Pracodawca  

d. ZUS  

 

10. Osoba całkowicie niezdolna do pracy nie może legalnie podejmować pracy zarobkowej:  

a. Zawsze prawda 

b. Zawsze fałsz  

c. Fałsz, lecz tylko wtedy gdy praca została podjęta w warunkach określonych w przepisach o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

d. Prawda, lecz tylko wtedy gdy osiągane z tej pracy zarobki nie przekroczą określonego w ustawie 

progu 

 

11. Dodatek pielęgnacyjny: 

a. Jest świadczeniem samodzielnym 

b. Przysługuje osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy 

c. Przysługuje osobie, która została uznana za częściowo niezdolną do pracy oraz do samodzielnej 

egzystencji 

d. Nie przysługuje osobie uprawnionej przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 

 

12. Od orzeczenia lekarza orzecznika sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS przysługuje: 

a. Ubezpieczonemu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia  

b. Osobie zainteresowanej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia  

c. Ubezpieczonemu w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia  

d. Osobie zainteresowanej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia  

 

13. Wysokość renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy 

a. Zależy m.in. od przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenie 

społeczne 

b. Co do zasady, stanowi sumę 75% kwoty bazowej i okresów składkowych i nieskładkowych 

c. Jest pomniejszana o okresy hipotetyczne 

d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 

 

14. Dziecku zmarłego ubezpieczonego nie zostanie przyznane prawo do renty rodzinnej, jeśli: 

a. Jest dzieckiem przysposobionym 

b. Ma 17 lat i nie uczy się, ani nie pracuje 

c. Ma 20 lat i nie uczy się, lecz w wieku 8 lat stało się częściowo niezdolne do pracy  

d. Więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa 

 

15. Renta stała: 

a. Przysługuje jeżeli niezdolność do pracy jest trwała 

b. Orzekana jest na okres dłuższy niż 5 lat 

c. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa 

d. Dwie odpowiedzi są prawidłowe 

  



                                                      
 

Imię i nazwisko:……………………………………………. 

 

Nazwa drużyny: ……………………………………………. 

 

OLIMPIADA Z PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018 

I etap – 11.01.2018 r. 

Ubezpieczenie rentowe 

 

W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Zaznacz ją, biorąc w kółko wybraną 

literę. Zaznaczenie kilku odpowiedzi oraz dokonywanie poprawek i skreśleń na karcie odpowiedzi 

będzie traktowane jako udzielenie niepoprawnej odpowiedzi. 

 

Numer pytania Wybrana odpowiedź 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 



                                                      
 


