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  1. Zgodnie z Konstytucją RP, zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa: 
A. ustawa, 
B. uchwała Rady Ministrów,   
C. rozporządzenie Rady Ministrów. 
 

  2. Zgodnie z Konstytucją RP, ponowny wybór sędziego do składu Trybunału 
Konstytucyjnego jest: 
A. dopuszczalny tylko na jeszcze jedną kadencję, 
B. niedopuszczalny, 
C. zawsze dopuszczalny. 
 

  3. Zgodnie z Konstytucją RP, Prezydent Rzeczypospolitej może odmówić przyjęcia dymisji 
Rady Ministrów w przypadku: 
A. nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów, 
B. wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności, 
C. rezygnacji Prezesa Rady Ministrów. 
 

  4. Zgodnie z Konstytucją RP, tryb doraźny może być ustanowiony: 
A. na czas stanu wyjątkowego, 
B. w każdym czasie,  
C. tylko na czas wojny. 
 

  5. Zgodnie z Konstytucją RP, kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa 
trwa: 
A. sześć lat, 
B. pięć lat, 
C. cztery lata. 
 

  6. Zgodnie z Konstytucją RP, orzeczenia Trybunały Konstytucyjnego mają moc:  
A. względnie obowiązującą i są ostateczne, 
B. powszechnie obowiązującą, przy czym nie są ostateczne, 
C. powszechnie obowiązującą i są ostateczne. 

 
  7. Zgodnie z Konstytucją RP, Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez: 

A. Senat za zgodą względnej większości posłów, 
B. Prezydenta RP, 
C. Sejm za zgodą Senatu. 
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  8. Zgodnie z Konstytucją RP, wynik referendum ogólnokrajowego jest wiążący, jeżeli 
wzięło w nim udział: 
A. więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, 
B. co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, 
C. co najmniej jedna trzecia uprawnionych do głosowania. 
 

  9. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego jest powoływany przez: 
A. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego spośród dwóch kandydatów przedstawionych  

przez Zgromadzenie Ogólne, 
B. Sejm spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne, 
C. Prezydenta Rzeczypospolitej spośród dwóch kandydatów przedstawionych  

przez Zgromadzenie Ogólne. 
 

 10. Zgodnie z Konstytucją RP, ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza: 
A. Trybunał Konstytucyjny, 
B. Zgromadzenie Narodowe, 
C. Sąd Najwyższy. 
 

 11. Zgodnie z Kodeksem karnym, wymierzając karę za pomocnictwo sąd:  
A. stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, 
B. może zastosować nadzwyczajne złagodzenia kary,  
C. musi orzec karę w wymiarze połowy ustawowego zagrożenia. 
 

 12. Zgodnie z Kodeksem karnym, przestępstwo naruszenia miru domowego jest ścigane:  
A. tylko na wniosek pokrzywdzonego, 
B. tylko z urzędu, 
C. z oskarżenia prywatnego. 
 

 13. Zgodnie z Kodeksem karnym, w sytuacji przekroczenia granic obrony koniecznej 
będącego wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami 
zamachu, sąd: 
A. stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, 
B. może odstąpić od wymierzenia kary, 
C. odstępuje od wymierzenia kary. 
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 14. Zgodnie z Kodeksem karnym, w przypadku skazania za zbiegające się przestępstwa  
na kary po 25 lat pozbawienia wolności sąd: 
A. musi orzec karę łączną co najwyżej 25 lat pozbawienia wolności, 
B. musi orzec karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności, 
C. może orzec karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności.  
 

 15. Stosownie do uregulowania zawartego w Kodeksie karnym, w razie warunkowego 
zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności, okres próby wynosi:  
A. 5 lat, 
B. 10 lat, 
C. od 3 lat do 5 lat. 
 

 16. Uregulowane w Kodeksie karnym warunkowe umorzenie postępowania karnego  
jest niedopuszczalne wobec sprawcy czynu, który: 
A. był poprzednio karany za przestępstwo nieumyślne, 
B. był poprzednio karany za przestępstwo umyślne, 
C. nie naprawił szkody. 
 

 17. Zgodnie z Kodeksem karnym, w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary 
pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego, okres próby wynosi: 
A. od 2 do 5 lat, 
B. od 3 do 5 lat, 
C. od roku do 3 lat. 
 

 18. Według Kodeksu karnego, do sprawcy przestępstwa wypadku drogowego, który 
popełnił to przestępstwo znajdując się w stanie nietrzeźwości, sąd: 
A. nie może zastosować instytucji warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary 

pozbawienia wolności, bez względu na jej wymiar, 
B. obligatoryjnie podaje wyrok do publicznej wiadomości, 
C. orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. 
 

 19. Zgodnie z Kodeksem karnym, wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa 
ukończył 17, ale nie ukończył 18 lat, nie orzeka się: 
A. kary 15 lat pozbawienia wolności, 
B. kary 25 lat pozbawienia wolności, 
C. kary dożywotniego pozbawienia wolności. 
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 20. Zgodnie z Kodeksem karnym, karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia 
prywatnego – jeżeli nie wszczęto postępowania przeciwko osobie - ustaje z upływem: 
A. 5 lat od czasu jego popełnienia,  
B. 5 lat od czasu dowiedzenia się o osobie sprawcy, 
C. roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa,  

nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. 
 

 21. Zgodnie z Kodeksem karnym, młodocianym jest sprawca, który: 
A. w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie orzekania  

w pierwszej instancji 24 lat, 
B. w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończył 21 lat, ale nie ukończył 24 lat w czasie 

orzekania w pierwszej instancji, 
C. w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 15 lat. 
 

 22. Według Kodeksu karnego, przestępstwo wypadku drogowego może zostać popełnione:  
A. tylko umyślnie, 
B. tylko nieumyślnie,  
C. zarówno umyślnie, jak też nieumyślnie. 
 

 23. Według Kodeksu karnego, przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jest ścigane: 
A. z oskarżenia prywatnego, 
B. z urzędu, 
C. z urzędu, na wniosek pokrzywdzonego. 
 

 24. Kodeks karny przewiduje karalność przygotowania do popełnienia przestępstwa: 
A. podrobienia albo przerobienia polskiego albo obcego pieniądza,  
B. zabójstwa, 
C. rozboju. 
 

 25. Zgodnie z Kodeksem karnym, w razie skazania sprawcy za wyrąb drzewa w lesie,  
albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd: 
A. może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości podwójnej wartości drzewa, 
B. orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości podwójnej wartości drzewa,  
C. orzeka na wniosek pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości wartości drzewa. 
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 26. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie karnym, zawieszając wykonanie kary 
ograniczenia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do: 
A. 90 stawek dziennych, 
B. 180 stawek dziennych, 
C. 270 stawek dziennych.  
 

 27. Zgodnie z Kodeksem karnym, zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności 
warunkowo zawieszonej jest obligatoryjne w przypadku popełnienia w okresie próby: 
A. jakiegokolwiek przestępstwa, za które prawomocnie orzeczono karę grzywny  

bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, 
B. podobnego przestępstwa umyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia 

wolności, 
C. przestępstwa nieumyślnego, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności 

bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.  
 

 28. Kodeks karny definiując występek określa, że jest to czyn zabroniony zagrożony: 
A. grzywną powyżej 20 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 

wolności przekraczającą miesiąc, 
B. grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 

wolności przekraczającą trzy miesiące, 
C. grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 

wolności przekraczającą miesiąc. 
 

 29. Zgodnie z Kodeksem karnym, kwalifikowanym typem przestępstwa zgwałcenia z uwagi 
na liczbę sprawców, jest dopuszczenie się przez sprawcę zgwałcenia wspólnie z: 
A. co najmniej dwiema innymi osobami, 
B. co najmniej jedną inną osobą, 
C. co najmniej trzema innymi osobami. 
 

 30. Z części ogólnej Kodeksu karnego wynika, że górną granicą orzekanej przez sąd 
nawiązki jest kwota: 
A. 20.000 złotych, 
B. 50.000 złotych, 
C. 100.000 złotych.  
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 31. Przestępstwo rozboju popełnione na szkodę osoby najbliższej jest przestępstwem ściganym: 
A. z urzędu, 
B. z urzędu, ale tylko wówczas, gdy pokrzywdzony złoży wniosek o ściganie, 
C. w trybie prywatnego aktu oskarżenia. 
 

 32. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, apelację od wyroku sądu okręgowego 
orzekającego karę 25 lat pozbawienia wolności rozpoznaje na rozprawie sąd apelacyjny 
w składzie: 
A. 3 sędziów zawodowych,  
B. 5 sędziów zawodowych, 
C. 2 sędziów zawodowych i 3 ławników. 
 

 33. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, stronom na odmowę udostępnienia przez 
prokuratora akt w postępowaniu przygotowawczym: 
A. nie przysługuje zażalenie, 
B. przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, 
C. przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego.  
 

 34. Stosownie do Kodeksu postępowania karnego, prokurator może – w akcie oskarżenia  
– złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, 
gdy czyn zarzucony jest: 
A. zbrodnią zagrożoną karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, 
B. występkiem zagrożonym karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności, 
C. występkiem zagrożonym karą 12 lat pozbawienia wolności. 
 

 35. Według Kodeksu postępowania karnego, w przypadku złożenia wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia wyroku po upływie terminu zawitego, prezes sądu zarządzeniem: 
A. pozostawia wniosek bez dalszego biegu, 
B. odrzuca złożony wniosek, 
C. odmawia przyjęcia wniosku.  
 

 36. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sąd odwoławczy nie może: 
A. w żadnym wypadku przeprowadzać dowodów w postępowaniu odwoławczym, 
B. przy apelacji złożonej na niekorzyść oskarżonego orzec na korzyść oskarżonego, 
C. orzec surowszej kary pozbawienia wolności, gdy dokonuje zmiany ustaleń faktycznych 

przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku. 
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 37. Według Kodeksu postępowania karnego, zażalenie na postanowienie prokuratora  
o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie z oskarżenia prywatnego, z uwagi na brak 
interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy, rozpoznaje: 
A. sąd właściwy do rozpoznania sprawy, 
B. prokurator nadrzędny, 
C. prokurator bezpośrednio przełożony, a gdy nie przychyli się do zażalenia, kieruje  

je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. 
 

 38. Stosownie do Kodeksu postępowania karnego – w postępowaniu z oskarżenia prywatnego 
– umorzenie postępowania na skutek odstąpienia oskarżyciela prywatnego od oskarżenia 
po rozpoczęciu przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej: 
A. nie wymaga zgody oskarżonego, 
B. wymaga zgody oskarżonego, 
C. wymaga zgody prokuratora. 
 

 39. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, sprzeciw od wyroku nakazowego: 
A. nigdy nie może zostać cofnięty, 
B. zawsze może zostać cofnięty, 
C. może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie 

głównej. 
 

 40. Stosownie do Kodeksu postępowania karnego, Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy  
w następstwie złożonej kasacji może: 
A. oddalić kasację, 
B. utrzymać zaskarżone orzeczenie w mocy, 
C. odrzucić kasację. 
 

 41. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, kasacja nie może zostać wniesiona: 
A. od uzasadnienia orzeczenia,  
B. przez stronę, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu pierwszej instancji, jeżeli orzeczenie  

to zmieniono na jej niekorzyść w postępowaniu odwoławczym, 
C. przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich od prawomocnego 

orzeczenia, którym wymierzono skazanemu karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania. 
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 42. Według Kodeksu postępowania karnego, sprawy o odszkodowanie za niesłuszne 
skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie rozpoznają na rozprawie: 
A. sądy rejonowe w składzie 1 sędziego, 
B. sądy okręgowe w składzie 1 sędziego, 
C. sądy okręgowe w składzie 3 sędziów.  
 

 43. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w przypadku skazania wyrokami sądów 
powszechnych tego samego rzędu, właściwym do wydania wyroku łącznego jest: 
A. sąd, który wydał pierwszy z wyroków skazujących w pierwszej instancji, 
B. sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji, 
C. zawsze sąd, który orzekł w wyroku surowszą karę. 
 

 44. Według Kodeksu postępowania karnego, sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji 
powinien rozpoznać prośbę o ułaskawienie skazanego w ciągu: 
A. 2 miesięcy od daty jej otrzymania, 
B. 3 miesięcy od daty jej otrzymania, 
C. 6 miesięcy od daty jej otrzymania. 
 

 45. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, jeżeli w sprawie rozpoznawanej z oskarżenia 
publicznego w trybie uproszczonym nie bierze udziału oskarżyciel, akt oskarżenia: 
A. odczytuje sędzia, 
B. odczytuje protokolant,  
C. nie podlega odczytaniu.  
 

 46. Według Kodeksu postępowania karnego, prawo do ściągnięcia zasądzonych kosztów 
procesu przedawnia się: 
A. z upływem roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zawierającego rozstrzygnięcie  

o kosztach, 
B. z upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zawierającego rozstrzygnięcie  

o kosztach, 
C. z upływem 3 lat od dnia, kiedy należało je uiścić. 
 

 47. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, od wydanego w toku postępowania 
odwoławczego postanowienia o nałożeniu kary porządkowej: 
A. zażalenie nie przysługuje, 
B. zażalenie przysługuje do sądu wyższej instancji, 
C. zażalenie przysługuje do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.  
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 48. Według Kodeksu postępowania karnego, zażalenie na postanowienie sądu apelacyjnego, 
przedłużające tymczasowe aresztowanie na okres ponad 2 lat, rozpoznaje: 
A. Sąd Najwyższy w składzie 1 sędziego, 
B. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów, 
C. sąd apelacyjny w składzie 3 sędziów. 
 

 49. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, odstąpienie prokuratora od wniesionego 
aktu oskarżenia w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: 
A. skutkuje umorzeniem postępowania karnego wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela, 
B. nie wiąże sądu,  
C. powoduje zawieszenie postępowania karnego. 
 

 50. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, nie odbiera się przyrzeczenia od: 
A. świadka będącego duchownym, 
B. świadka, który był prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 
C. świadka, który ukończył 18 lat. 
 

 51. Stosownie do uregulowania zawartego w Kodeksie karnym skarbowym, kara 
pozbawienia wolności nadzwyczajnie obostrzona, wymierzona za jedno przestępstwo 
skarbowe nie może przekroczyć: 
A. 3 lat, 
B. 5 lat,  
C. 10 lat. 
 

 52. Stosownie do uregulowania zawartego w Kodeksie karnym skarbowym, wyrokiem 
nakazowym za przestępstwo skarbowe można orzec: 
A. karę pozbawienia wolności do 3 miesięcy, 
B. wyłącznie karę grzywny w wysokości do 300 stawek dziennych, 
C. karę grzywny do 200 stawek dziennych albo karę ograniczenia wolności. 
 

 53. Stosownie do uregulowania zawartego w Kodeksie karnym skarbowym, za przestępstwo 
skarbowe popełnione w formie karalnego usiłowania, sąd może wymierzyć karę: 
A. w wysokości aż do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego 

przestępstwa, 
B. nie wyższą niż połowa ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa, 
C. w wysokości nieprzekraczającej dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia 

przewidzianego dla danego przestępstwa.  
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 54. Środkiem karnym orzekanym na podstawie Kodeksu karnego skarbowego  
za wykroczenia skarbowe jest: 
A. nawiązka, 
B. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 
C. podanie wyroku do publicznej wiadomości. 
 

 55. Według Kodeksu karnego skarbowego, uporczywe niewpłacanie przez podatnika  
w terminie podatku stanowi: 
A. zawsze wykroczenie skarbowe, 
B. zawsze przestępstwo skarbowe, 
C. przestępstwo skarbowe, ale tylko wówczas, gdy kwota niewpłaconej w terminie 

należności przekroczy 5-krotną wysokość minimalnego wynagrodzenia w czasie 
popełnienia czynu. 

 
 56. Według Kodeksu wykroczeń, podżegacz i pomocnik:  

A. nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny, 
B. ponoszą odpowiedzialność wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez 

sprawcę czynu zabronionego, 
C. ponoszą odpowiedzialność wtedy, gdy ustawa tak stanowi, niezależnie od tego,  

czy sprawca dokonał czynu zabronionego. 
 

 57. Według Kodeksu wykroczeń, odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą: 
A. zachodzi tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje, 
B. zachodzi tylko co do wszystkich wykroczeń drogowych, 
C. zachodzi co do wszystkich wykroczeń, o ile wniosek o ukaranie złoży pokrzywdzony. 
 

 58. Zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń, kary nagany nie można orzec: 
A. za wykroczenie popełnione we współdziałaniu z małoletnim, 
B. za wykroczenie o charakterze chuligańskim, 
C. wobec sprawcy uprzednio karanego za podobne wykroczenie umyślne. 
 

 59. Kradzież z włamaniem jest: 
A. wykroczeniem, gdy wartość rzeczy będącej przedmiotem czynu nie przekracza  

250 złotych, 
B. zawsze przestępstwem, niezależnie od wartości rzeczy będącej przedmiotem czynu, 
C. wykroczeniem, gdy wartość rzeczy będącej przedmiotem czynu nie przekracza 75 złotych. 
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 60. Stosownie do uregulowania zawartego w części ogólnej Kodeksu wykroczeń, o ile ustawa 
nie stanowi inaczej, grzywnę wymierza się w wysokości od: 
A. 20 złotych, 
B. 50 złotych, 
C. 100 złotych. 
 

 61. Według Kodeksu cywilnego, w polskim prawie cywilnym zasada nieretroakcji: 
A. obowiązuje bezwzględnie, tzn. bez żadnych wyjątków, 
B. obowiązuje, lecz doznaje wyjątku w sytuacji, gdy wynika to z brzmienia ustawy  

lub jej celu, 
C. w ogóle nie obowiązuje. 
 

 62. Według Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna, która nie ukończyła lat trzynastu: 
A. nie ma zdolności do czynności prawnych, 
B. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
C. ma pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

 63. Według Kodeksu cywilnego, dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się: 
 A. opiekę, 
 B. kuratelę, 
 C. dozór. 
 

 64. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw 
z braku powołanych do tego organów, wówczas sąd: 
A. ustanawia dla niej kuratora, 
B. ustanawia dla niej opiekuna, 
C. ustanawia dla niej pełnomocnika z urzędu. 
 

 65. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda 
osoby trzeciej i osoba ta wyrazi swą zgodę po złożeniu oświadczenia przez osoby 
dokonywające czynności, wówczas zgoda ta: 
A. ma moc wsteczną od daty dokonania czynności prawnej przez jej strony, 
B. ma moc dopiero od daty faktycznego jej wyrażenia przez osobę trzecią, 
C. w ogóle nie ma mocy, skoro została wyrażona dopiero po dokonaniu czynności prawnej 

przez strony tej czynności. 
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 66. Według Kodeksu cywilnego, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane 
do poszczególnych osób, w razie wątpliwości poczytuje się: 
A. za zaproszenie do zawarcia umowy, 
B. za zaproszenie do rokowań, 
C. za ofertę. 
 

 67. Według Kodeksu cywilnego, do czynności prawnych w stosunkach między 
przedsiębiorcami, przepisy o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych: 
A. mają zastosowanie bez ograniczeń, 
B. mają zastosowanie pod szczególnymi warunkami wymienionymi w tym kodeksie, 
C. nie mają w ogóle zastosowania. 
 

 68. Według Kodeksu cywilnego, na nieważność oświadczenia woli ze względu na wadę 
takiego oświadczenia złożonego dla pozoru za zgodą drugiej strony, może powoływać się: 
A. tylko ta osoba, która złożyła oświadczenie woli dotknięte wadą, 
B. tylko strony czynności prawnej, która doszła do skutku na mocy złożenia oświadczenia 

dotkniętego wadą, 
C. każdy. 
 

 69. Według Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo ogólne udzielone w formie ustnej jest: 
A. ważne bezwarunkowo, 
B. ważne, o ile zostanie potwierdzone w obecności świadków, 
C. bezwzględnie nieważne. 
 

 70. Według Kodeksu cywilnego, przez wszczęcie mediacji: 
A. bieg przedawnienia ulega zawieszeniu, 
B. bieg przedawnienia przerywa się, 
C. przedawnienie biegnie w dalszym ciągu, gdyż mediacja nie ma wpływu na jego bieg. 
 

 71. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli właścicielem nieruchomości, przeciwko któremu 
biegnie zasiedzenie jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż  
z upływem: 
A. dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela, 
B. trzech lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela, 
C. pięciu lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela. 
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 72. Według Kodeksu cywilnego, roszczenie o zniesienie współwłasności nieruchomości: 
A. przedawnia się z upływem dwudziestu lat od nabycia udziału w nieruchomości, 
B. przedawnia się z upływem trzydziestu lat od nabycia udziału w nieruchomości, 
C. w ogóle nie ulega przedawnieniu. 
 

 73. Według Kodeksu cywilnego, spadkobierca testamentowy nabywa spadek z chwilą: 
A. wydania przez sąd postanowienia o nabyciu spadku, 
B. uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, 
C. śmierci spadkodawcy. 
 

 74. Według Kodeksu cywilnego, fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę: 
A. może być spadkobiercą wyłącznie wówczas, gdy wyrażą na to zgodę spadkobiercy ustawowi, 
B. może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat  

od ogłoszenia testamentu,  
C. w ogóle nie może być spadkobiercą. 
 

 75. Według Kodeksu cywilnego, małżonek, w stosunku do którego orzeczono separację  
i któremu nie służy żadne prawo do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwał 
wspólnie ze swym współmałżonkiem aż do dnia jego śmierci, niebędący spadkobiercą 
swego małżonka: 
A. jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w dotychczasowym zakresie w ciągu 

trzech miesięcy od otwarcia spadku, 
B. jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w dotychczasowym zakresie w ciągu 

miesiąca od otwarcia spadku, 
C. w ogóle nie jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania. 
 

 76. Według Kodeksu cywilnego, osoba niema: 
A. może sporządzić testament allograficzny na zasadach ogólnych, 
B. może sporządzić testament allograficzny, pod warunkami wymienionymi w ustawie, 
C. w ogóle nie może sporządzić testamentu allograficznego. 
 

 77. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona  
co do tożsamości, która okazała się wadliwa: 
A. obciążony zapisem jest w ogóle zwolniony z obowiązku wykonania zapisu, 
B. obciążony zapisem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy  

jak darczyńca, 
C. obciążony zapisem w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy. 
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 78. Według Kodeksu cywilnego, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają 
się z upływem: 
A. trzech lat od ogłoszenia testamentu, 
B. trzech lat od uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, 
C. roku od oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu spadku. 
 

 79. Według Kodeksu cywilnego, złożone oświadczenie o przyjęciu spadku: 
A. może być odwołane w każdym czasie, 
B. może być odwołane w ciągu sześciu miesięcy od jego złożenia, 
C. nie może być odwołane. 
 

 80. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli strony umowy o dzieło umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe, przy założeniu, że nie wystąpiła nie dająca się przewidzieć nadzwyczajna 
zmiana stosunków, a także istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu 
zobowiązania, przyjmujący zamówienie: 
A. może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli poniósł zwiększone koszty wykonanych 

prac, 
B. może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, 
C. nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. 
 

 81. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w sytuacji, gdy prawo pierwokupu przysługuje z mocy 
ustawy Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi 
albo dzierżawcy, sprzedaż rzeczy dokonana bezwarunkowo jest: 
A. bezskuteczna, 
B. nieważna, 
C. dotknięta wadą prawną. 
 

 82. Według Kodeksu cywilnego, umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawarta 
na czas dłuższy niż rok: 
A. musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, 
B. musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, 
C. powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych. 
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 83. Według Kodeksu cywilnego, jeżeli najemca oddał innej osobie rzecz w podnajem,  
to po zakończeniu najmu obowiązek zwrotu rzeczy w stanie nie pogorszonym  
lub naprawienia szkody w wypadku uszkodzenia rzeczy spoczywa: 
A. wyłącznie na najemcy, 
B. wyłącznie na podnajemcy, 
C. zarówno na najemcy, jak i na podnajemcy. 
 

 84. Strony zawarły umowę o dzieło zastrzegając, że naprawienie szkody wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez zapłatę kary 
umownej. Przyjmujący zamówienie (dłużnik) zdecydował, że nie wykona dzieła i zapłaci 
karę umowną. Według Kodeksu cywilnego, w opisanej sytuacji dłużnik: 
A. może bez zgody wierzyciela zwolnić się skutecznie z zobowiązania przez zapłatę kary 

umownej, 
B. nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej, 
C. nawet za zgodą wierzyciela nie może skutecznie zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę 

kary umownej. 
 

 85. W umowie o dzieło strony zastrzegły karę umowną za zwłokę w spełnieniu świadczenia. 
Przyjmujący zamówienie popadł w zwłokę w wykonaniu dzieła, przez co zamawiający 
poniósł poważną szkodę materialną. Według Kodeksu cywilnego, przy założeniu,  
że umowa nie zawiera innych postanowień w tej materii, zamawiającemu przysługuje: 
A. wyłącznie roszczenie o zapłatę kary umownej bez względu na wysokość poniesionej 

szkody,  
B. roszczenie o zapłatę kary umownej oraz dodatkowo roszczenie o naprawienie szkody 

wynikłej ze zwłoki dłużnika, 
C. do wyboru zamawiającego, roszczenie o zapłatę kary umownej lub roszczenie  

o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki dłużnika. 
 
 86. Według przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem roku 

dzierżawnego, to dzierżawca obowiązany jest zapłacić czynsz: 
A. w pełnej wysokości przysługującej za cały rok dzierżawny, 
B. w wysokości obliczonej według stosunku rzeczywistego okresu trwania umowy w danym 

roku dzierżawnym do całego roku dzierżawnego, 
C. w wysokości obliczonej według stosunku, w jakim pożytki, które w tym roku pobrał  

lub mógł pobrać, pozostają do pożytków z całego roku dzierżawnego. 
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 87. Według Kodeksu cywilnego, roszczenie o eksmisję (nakazanie opróżnienia i wydania)  
z lokalu będącego przedmiotem umowy najmu przeciwko osobie trzeciej, która 
samowolnie i bez tytułu prawnego zajęła ten lokal, przysługuje: 
A. wyłącznie właścicielowi tego lokalu,  
B. najemcy lokalu, lecz wyłącznie za uprzednią zgodą właściciela lokalu, 
C. właścicielowi lokalu oraz - niezależnie od niego - także najemcy. 
 

 88. Według Kodeksu cywilnego, w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, w stosunek 
najmu tego lokalu nie wstępują: 
A. wnuki najemcy stale zamieszkałe z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci, wobec 

których najemca nie był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,  
B. dzieci najemcy stale zamieszkałe z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci, 
C. dzieci współmałżonka najemcy stale zamieszkałe w tym lokalu do chwili jego śmierci. 
 

 89. Według przepisów Kodeksu cywilnego regulujących umowę komisu, przy braku innych 
postanowień umownych, jeżeli przyjmujący zlecenie zawarł umowę w wykonaniu 
umowy komisu na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez 
dającego zlecenie, to uzyskana korzyść należy się: 
A. komisantowi, 
B. komitentowi, 
C. komisantowi i komitentowi w częściach równych. 
 

 90. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obok roszczenia głównego powód 
dochodzi także zasądzenia odsetek: 
A. wartości odsetek nie wlicza się do wartości przedmiotu sporu, 
B. wartość odsetek zawsze wlicza się do wartości przedmiotu sporu, 
C. wartość odsetek wlicza się do wartości przedmiotu sporu, o ile powód wyrazi na to zgodę. 
 

 91. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w danej sprawie nastąpiło  
już doręczenie odpisu pozwu pozwanemu, a wartość przedmiotu sporu oznaczona przez 
powoda budzi wątpliwości: 
A. sąd z urzędu może sprawdzić wartość przedmiotu sporu, 
B. sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony 

przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, 
C. sąd z urzędu musi sprawdzić wartość przedmiotu sporu.  
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 92. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli sąd uwzględni wniosek strony  
o ustanowienie dla niej adwokata z urzędu: 
A. ustala konkretnego adwokata i obowiązany jest wskazać dane personalne tego adwokata  

w postanowieniu o ustanowieniu pełnomocnika, 
B. zawiadamia o tym prezesa właściwego sądu, który obowiązany jest wskazać dane 

personalne tego adwokata, 
C. zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej o wyznaczenie konkretnego 

adwokata. 
 

 93. Według Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie o odmowie ustanowienia 
adwokata z urzędu może wydać: 
A. prezes sądu, w którym toczy się sprawa,  
B. sąd lub referendarz sądowy, 
C. asystent sędziego. 

 
 94. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli strona działająca bez pełnomocnika 

wniosła pozew, w którym nie zostały zachowane warunki formalne, a następnie 
uzupełniła jego braki w terminie zakreślonym przez przewodniczącego, pozew taki 
wywołuje skutki od chwili: 
A. usunięcia braków formalnych, 
B. doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych, 
C. jego wniesienia. 
 

 95. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli skarga kasacyjna jest oczywiście 
bezzasadna, Sąd Najwyższy: 
A. pozostawia skargę bez rozpoznania, 
B. odrzuca skargę, 
C. odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania. 
 

 96. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli powód uprawdopodobni, że miejsce 
pobytu pozwanego nie jest znane, przewodniczący ustanowi dla pozwanego: 
A. pełnomocnika z urzędu, 
B. kuratora, 
C. przedstawiciela. 
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 97. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy  
jest sąd administracyjny, który - mimo to - uznał się wcześniej za niewłaściwy w tej 
sprawie i strona wniosła tę sprawę przed sąd powszechny: 
A. sąd powszechny odrzuci pozew ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej, 
B. sąd powszechny przekaże sprawę sądowi administracyjnemu do rozpoznania, 
C. sąd powszechny nie może odrzucić pozwu z tego powodu. 
 

 98. Według Kodeksu postępowania cywilnego, od zarządzeń przewodniczącego wydanych  
w toku rozprawy, strony: 
A. mogą odwołać się do sądu, 
B. mogą odwołać się do prezesa sądu, 
C. w ogóle nie mogą się odwołać. 
 

 99. Według Kodeksu postępowania cywilnego, osoba będąca w danym postępowaniu 
współuczestnikiem jednolitym: 
A. może w tym postępowaniu być świadkiem bez żadnych ograniczeń, 
B. może w tym postępowaniu być świadkiem, o ile pozostałe strony wyrażą na to zgodę, 
C. nie może być świadkiem w tym postępowaniu. 
 

100. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża 
porządkowi publicznemu: 
A. sąd obowiązany jest zdecydować o odbyciu całego posiedzenia lub jego części przy 

drzwiach zamkniętych, 
B. sąd może zdecydować o odbyciu całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach 

zamkniętych, 
C. sąd nie może w takiej sytuacji zdecydować o odbyciu posiedzenia przy drzwiach 

zamkniętych. 
 

101. Według Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawie o alimenty, gdy obie strony 
procesu zgodnie wnoszą o zawieszenie toczącego się postępowania: 
A. sąd jest obowiązany zawiesić postępowanie, 
B. sąd może zawiesić postępowanie, 
C. sąd w tej sytuacji w ogóle nie może zawiesić postępowania. 
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102. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli powód będący usługodawcą dochodzi 
roszczeń wynikających z umowy o dostarczanie energii cieplnej: 
A. obowiązany jest wnieść pozew na urzędowym formularzu, 
B. może wnieść pozew w formie ustnej, 
C. może wnieść pozew w dowolnej formie. 
 
 

103. Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd rozpoznający sprawę o rozwód, 
przeprowadzając postępowanie dowodowe w celu stwierdzenia faktów, z których strony 
wywodzą skutki prawne, może dopuścić: 
A. dowody nie wskazane przez strony, 
B. wyłącznie te dowody, które zostały zgłoszone przez strony, 
C. wyłącznie te dowody, które zgłosił powód. 
 
 

104. Według Kodeksu postępowania cywilnego, sąd rozpoznający sprawę, który wydał 
postanowienie dowodowe: 
A. jest nim związany i nie może go zmienić, 
B. może je zmienić, ale konieczna jest zgoda stron w tym przedmiocie, 
C. nie jest nim związany i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić nawet  

na posiedzeniu niejawnym. 
 
 

105. Według Kodeksu postępowania cywilnego, osoba niema: 
A. w ogóle nie może być świadkiem, 
B. może być świadkiem, wyłącznie pod warunkiem, że strony się na to zgodzą, 
C. może być świadkiem, z tym, że składa zeznania na piśmie lub przy pomocy biegłego. 
 
 

106. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli sprawa w postępowaniu zwykłym 
toczyła się przy drzwiach zamkniętych, ogłoszenie wyroku odbywa się: 
A. także na posiedzeniu przy drzwiach zamkniętych, 
B. na posiedzeniu jawnym, 
C. wyłącznie przez doręczenie odpisu orzeczenia stronom na piśmie. 
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107. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli sąd w postępowaniu zwykłym wydał 
wyrok zaoczny: 
A. z urzędu doręcza jego odpis tylko pozwanemu, z pouczeniem o przysługującym mu 

środku zaskarżenia, 
B. z urzędu doręcza jego odpis powodowi tylko wówczas, o ile powód nie stawił się  

na rozprawę i usprawiedliwił swą nieobecność, 
C. zawsze obowiązany jest doręczyć z urzędu jego odpis obu stronom z pouczeniem  

o przysługujących im środkach zaskarżenia. 
 

108. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli strona złożyła wniosek o sprostowanie 
wyroku sądu pierwszej instancji: 
A. do czasu rozpoznania tego wniosku nie biegnie termin do wniesienia apelacji, 
B. czynność ta nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia apelacji, 
C. termin do wniesienia apelacji nie biegnie tylko wówczas, gdy strona o to wnosiła. 
 

109. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli strona nie złożyła wniosku  
o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego przez sąd drugiej instancji i nie wnosiła 
o doręczenie jej odpisu tego wyroku z uzasadnieniem, a w sprawie tej skarga kasacyjna 
jest dopuszczalna: 
A. strona ta nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej, 
B. okoliczność ta nie ma znaczenia dla skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej i strona 

może ją wnieść w terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania cywilnego, 
C. strona może wnieść skargę kasacyjną i termin do jej wniesienia ulega przedłużeniu  

o termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. 
 

110. Według Kodeksu postępowania cywilnego, wniesienie skargi na postanowienie 
referendarza sądowego w przedmiocie kosztów procesu: 
A. wstrzymuje wykonalność tego postanowienia z mocy prawa, 
B. nie ma wpływu na wykonalność tego postanowienia, 
C. wstrzymuje wykonalność tylko wówczas, jeżeli strona skarżąca o to wnosiła. 
 

111. Według Kodeksu postępowania cywilnego, właściwym do rozpoznania skargi  
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest: 
A. sąd bezpośrednio przełożony nad sądem pierwszej instancji, który wydał kwestionowany 

wyrok, 
B. sąd apelacyjny, 
C. Sąd Najwyższy. 
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112. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli w umowie o zapis na sąd polubowny 
strony nie określiły liczby sędziów sądu polubownego (arbitrów), sąd polubowny 
powołuje się w składzie: 
A. trzech arbitrów, 
B. pięciu arbitrów, 
C. siedmiu arbitrów. 

 
113. Według Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli mimo braku istnienia między stronami 

zapisu na sąd polubowny, sąd polubowny rozpoznał sprawę i wydał wyrok, stronie służy 
prawo wniesienia: 
A. apelacji od wyroku sądu polubownego, 
B. skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, 
C. zażalenia od wyroku sądu polubownego. 
 

114. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd rejonowy rozpoznaje w postępowaniu 
uproszczonym sprawy o: 
A. zapłatę - wynikającego z umowy - czynszu najmu lokali mieszkalnych, bez względu na 

wartość przedmiotu sporu, 
B. roszczenia wynikające z rękojmi, bez względu na wartość przedmiotu umowy, 
C. roszczenia wynikające z umowy sprzedaży konsumenckiej, bez względu na wartość 

przedmiotu umowy.     
 

115. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu uproszczonym zmiana 
powództwa jest: 
A. dopuszczalna bez ograniczeń, 
B. dopuszczalna w sytuacjach wskazanych w Kodeksie postępowania cywilnego, 
C. niedopuszczalna.  
 

116. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu 
nakazowym: 
A. z urzędu, 
B. na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie, 
C. na pisemny wniosek pozwanego zgłoszony w odpowiedzi na pozew. 
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117. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wniesione po upływie terminu zarzuty  
od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, sąd: 
A. oddala, 
B. odrzuca, 
C. pozostawia bez rozpoznania. 
 

118. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie prawidłowego wniesienia 
zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, w sprawie nie dotyczącej 
stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich 
działalności gospodarczej: 
A. przewodniczący kieruje sprawę na posiedzenie niejawne celem merytorycznego 

rozstrzygnięcia, 
B. przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi, 
C. przewodniczący przekazuje sprawę do sądu wyższej instancji celem rozpoznania. 
 

119. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu uproszczonym sąd 
rozpoznaje apelację w składzie: 
A. jednego sędziego, 
B. trzech sędziów, 
C. jednego sędziego i dwóch ławników. 
 

120. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu uproszczonym  
dla strony, która zrzekła się doręczenia uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia 
apelacji biegnie od dnia: 
A. ogłoszenia wyroku, 
B. doręczenia odpisu wyroku, 
C. sporządzenia uzasadnienia wyroku. 
 

121. Według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli strona uiściła opłatę 
od pozwu, który następnie został prawomocnie zwrócony wskutek braków formalnych, 
uiszczona opłata: 
A. nie podlega zwrotowi, 
B. podlega zwrotowi wyłącznie na wniosek strony, która opłatę uiściła, 
C. podlega zwrotowi z urzędu. 
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122. Według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli sąd oddalił wniosek 
strony o zwolnienie od kosztów sądowych i mimo to ta sama strona złożyła ponowny 
wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach, sąd 
wniosek ten: 
A. oddali, 
B. odrzuci, 
C. pozostawi bez rozpoznania. 
 

123. Według ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, roszczenie Skarbu Państwa 
o uiszczenie kosztów sądowych: 
A. przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło prawomocne 

zakończenie sprawy, 
B. przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie 

prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę, 
C. nie przedawnia się. 
 

124. Według ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, w razie śmierci przedsiębiorcy: 
A. można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony  

w terminie roku od dnia jego śmierci, 
B. można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony  

po upływie roku od dnia jego śmierci,  
C. nigdy nie można już ogłosić jego upadłości. 
 

125. Według ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, czynności prawne upadłego dotyczące 
mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec którego upadły utracił prawo zarządu: 
A. są nieważne z mocy prawa, 
B. są nieważne, o ile tak postanowi sąd, 
C. są nieważne, o ile tak postanowi sędzia-komisarz. 
 

126. Według ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości 
złożył wyłącznie wierzyciel, na postanowienie o ogłoszeniu upadłości: 
A. przysługuje apelacja - zarówno wnioskodawcy, jak i upadłemu, 
B. przysługują zarzuty,  
C. przysługuje zażalenie wyłącznie upadłemu. 
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127. Według ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, jeżeli rada wierzycieli nie została 
ustanowiona, czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli podejmuje: 
A. sąd, 
B. sędzia-komisarz, 
C. wierzyciel wyznaczony w tym celu przez sąd. 
 

128. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, koncesji udziela się: 
A. na czas nieoznaczony (bezterminowo), 
B. na okres dłuższy niż 50 lat, 
C. na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca 

wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.  
 

129. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia: 
A. wymaga uzyskania koncesji, 
B. jest działalnością wymagającą uzyskania zezwolenia, 
C. nie wymaga uzyskania koncesji, ani zezwolenia. 
 

130. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i ustawą Prawo dewizowe, 
działalność kantorowa jest działalnością gospodarczą regulowaną, której prowadzenie:  
A. wymaga uzyskania zezwolenia, 
B. wymaga uzyskania zezwolenia dewizowego, 
C. nie jest uwarunkowane żadnym zezwoleniem. 
 

131. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zapobieganie i zwalczanie 
nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej odbywa się: 
A. w interesie publicznym, ale nie w interesie przedsiębiorców, 
B. w interesie przedsiębiorców, ale nie w interesie publicznym, 
C. zarówno w interesie publicznym, interesie przedsiębiorców, jak i klientów. 
 

132. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, prywatyzacją bezpośrednią jest: 
A. sprzedaż majątku przedsiębiorstwa państwowego, 
B. przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę prawa 

handlowego Skarbu Państwa, 
C. zbycie akcji albo udziałów przez Skarb Państwa na rzecz prywatnego inwestora. 
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133. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie 
płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą na rzecz innego 
przedsiębiorcy musi odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku 
prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, gdy jednorazowa 
wartość transakcji przekracza równowartość: 
A. 5.000 euro, 
B. 10.000 euro, 
C. 15.000 euro. 
 

134. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, rozstrzygnięcia Komisji Nadzoru Finansowego 
 w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego banku mają formę: 
A. decyzji mających moc ostatecznych decyzji administracyjnych i podlegają  

one natychmiastowemu wykonaniu, 
B. postanowień natychmiast wykonalnych, 
C. decyzji, od których przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów.  
 

135. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów domniemywa się,  
że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym 
przekracza: 
A. 20%, 
B. 30%, 
C. 40%. 
 

136. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli z umowy spółki jawnej lub orzeczenia 
sądu nie wynika inaczej, spółkę jawną: 
A. ma prawo reprezentować każdy wspólnik, 
B. mają prawo reprezentować łącznie co najmniej dwaj wspólnicy, 
C. mają prawo reprezentować wyłącznie wspólnik z prokurentem, działający wspólnie. 
 

137. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce komandytowo-akcyjnej ustanowienie 
rady nadzorczej: 
A. zawsze jest obowiązkowe, niezależnie od liczby akcjonariuszy, 
B. jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy wynosi co najmniej piętnaście osób, 
C. jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób. 
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138. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli umowa spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie stanowi inaczej, członków rady nadzorczej tej spółki powołuje się: 
A. na rok, 
B. na dwa lata, 
C. na pięć lat. 
 

139. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, o wyłączeniu wspólnika ze spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością: 
A. orzeka sąd wyrokiem, 
B. orzeka sąd postanowieniem, 
C. decyduje walne zgromadzenie, podejmując stosowną uchwałę o wyłączeniu wspólnika. 
 

140. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, skuteczne oświadczenie dotychczasowego 
wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o objęciu nowego udziału bądź 
udziałów (nie będących wcześniej udziałami własnymi spółki) po uchwale  
o podwyższeniu kapitału przez zmianę umowy spółki, powinno być złożone: 
A. ustnie na posiedzeniu zarządu, 
B. w formie zwykłego pisemnego oświadczenia, 
C. w formie aktu notarialnego. 
 

141. Według Kodeksu spółek handlowych, zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części 
udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinno być dokonane w formie: 
A. pisemnej dla celów dowodowych, 
B. pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, 
C. pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 
 

142. Według Kodeksu spółek handlowych, minimalna wartość jednego udziału powstałego  
w wyniku podziału udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi: 
A. 50 złotych, 
B. 30 złotych, 
C. 20 złotych. 
 

143. Według Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej: 
A. 50.000 złotych, 
B. 30.000 złotych, 
C. 20.000 złotych. 
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144. Według kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą: 
A. wpisu do rejestru,  
B. podpisania statutu, 
C. wniesienia przez wszystkich komplementariuszy wkładów do spółki. 
 

145. Według Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika nie może nastąpić po upływie: 
A. 14 dni od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

rozwiązanie umowy, 
B. 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

rozwiązanie umowy, 
C. 7 dni od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

rozwiązanie umowy. 
  

146. Według Kodeksu pracy, osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego 
traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do: 
A. odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 
B. odszkodowania w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
C. pisemnego przeproszenia. 
 

147. Według Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres  próbny 
nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi 
przysługuje: 
A. odszkodowanie i przywrócenie do pracy, 
B. wyłącznie przywrócenie do pracy, 
C. wyłącznie odszkodowanie. 
 

148. Według Kodeksu pracy, pracodawca, nie będący w likwidacji lub wobec którego  
nie ogłoszono upadłości, obowiązany jest zawiadomić na piśmie zakładową organizację 
związkową reprezentującą pracownika o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi: 
A. każdej umowy o pracę, 
B. umowy o pracę zawartej na czas określony, 
C. umowy o pracę zawartej na czas nie określony. 
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149. Według Kodeksu pracy, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę swemu 
pracodawcy, jest obowiązany do jej naprawienia: 
A. w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, niezależnie od wysokości szkody, 
B. w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, niezależnie od wysokości szkody, 
C. w pełnej wysokości.  
 

150. Według Kodeksu pracy, maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa o pracę 
na okres próbny wynosi: 
A. 3 miesiące, 
B. 6 miesięcy, 
C. 1 rok. 
 

151. Według Kodeksu pracy, nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące: 
A. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 
B. stosowania norm pracy, 
C. sprostowania świadectwa pracy. 
 

152. Zgodnie z Kodeksem pracy, z tytułu niewydania przez pracodawcę w terminie 
świadectwa pracy pracownikowi: 
A. przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy 

z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni, 
B. nie przysługuje żadne roszczenie, 
C. przysługuje wynagrodzenie za pełny okres pozostawania bez pracy z tego powodu,  

bez względu na czas jego trwania. 
 

153. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, bezrobotni pobierający zasiłek 
dla bezrobotnych: 
A. podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu przez cały okres pobierania 

zasiłku, 
B. podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu przez dwa pierwsze miesiące 

pobierania zasiłku,  
C. nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. 
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154. W rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
rencistą jest: 
A. każda osoba, która ukończyła 65 lat,  
B. każda osoba niezdolna do pracy, o ile niezdolność tą stwierdził lekarz orzecznik, 
C. osoba mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty 

rodzinnej. 
 

155. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, śmiertelnym wypadkiem przy 
pracy jest wypadek, w wyniku którego śmierć pracownika nastąpiła: 
A. w czwartym miesiącu od dnia wypadku, 
B. w siódmym miesiącu od dnia wypadku, 
C. w jedenastym miesiącu od dnia wypadku. 
 

156. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta 
rodzinna dla jednej osoby uprawnionej wynosi, co do zasady: 
A. 75% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, 
B. 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, 
C. 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. 
 

157. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, zbiorowym wypadkiem przy pracy, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, 
jest wypadek, któremu – w wyniku tego samego zdarzenia – uległy co najmniej: 
A. dwie osoby, 
B. trzy osoby, 
C. cztery osoby. 
 

158. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, skutki przysposobienia pełnego: 
A. rozciągają się na zstępnych przysposobionego, 
B. polegają na tym, że ustają jedynie prawa przysposobionego wynikające z pokrewieństwa 

względem jego krewnych, 
C. polegają na tym, że przysposobiony nie nabywa praw i obowiązków wynikających  

z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. 
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159. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, orzekając unieważnienie małżeństwa, 
sąd z urzędu: 
A. orzeka o podziale majątku wspólnego, 
B. orzeka, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze, 
C. orzeka eksmisję jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego. 
 

160. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po śmierci dziecka zaprzeczenie 
ojcostwa: 
A. nie jest dopuszczalne, 
B. jest dopuszczalne za zgodą matki dziecka lub przedstawiciela ustawowego, 
C. jest dopuszczalne w ciągu 6 miesięcy od zgonu dziecka, o ile interes społeczny za tym 

przemawia. 
 

161. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, roszczenie osoby pozostającej  
pod opieką o naprawienie szkody wyrządzonej nienależytym sprawowaniem opieki:  
A. nie przedawnia się, 
B. przedawnia się z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna, 
C. przedawnia się z upływem lat pięciu od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna. 
 

162. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, opiekun obowiązany jest składać 
sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące osoby pozostającej pod opieką oraz 
rachunki z zarządu jego majątkiem: 
A. w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, 
B. raz na 2 lata, 
C. wyłącznie w przypadkach, gdy zachodzi konieczność wyzbycia się majątku osoby 

pozostającej pod opieką. 
 

163. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, kuratela ustanowiona dla dziecka 
poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego: 
A. ustaje z upływem sześciu miesięcy od urodzenia się dziecka, 
B. ustaje z chwilą urodzenia się dziecka, 
C. zawsze ustaje z datą wydania postanowienia przez sąd opiekuńczy w tym przedmiocie. 
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164. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, unieważnienia małżeństwa z powodu 
choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, który  
nie został ubezwłasnowolniony, może żądać: 
A. kurator chorego małżonka, 
B. opiekun chorego małżonka, 
C. każdy z małżonków. 
 

165. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek jednego małżonka  
do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po unieważnieniu 
małżeństwa: 
A. nie wyprzedza obowiązku alimentacyjnego krewnych tego małżonka, 
B. wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka, 
C. nie wyprzedza obowiązku alimentacyjnego krewnych tego małżonka wyłącznie w ciągu  

3 lat od daty unieważnia małżeństwa. 
 

166. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd może orzec separację, gdy między 
małżonkami nastąpił: 
A. zupełny rozkład pożycia, 
B. trwały rozkład pożycia, 
C. niezupełny rozkład pożycia. 
 

167. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli rozwiązanie przysposobienia 
nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uważa się, że skutki przysposobienia ustały: 
A. z chwilą śmierci przysposabiającego, 
B. z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu stosunku przysposobienia, 
C. z dniem złożenia pozwu o rozwiązanie przysposobienia. 
 

168. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, objęcie opieki nad małoletnim 
następuje przez złożenie przyrzeczenia: 
A. przed prezesem sądu rejonowego, 
B. przed sądem opiekuńczym, 
C. przed kuratorem zawodowym dla nieletnich. 
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169. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozwiązanie przysposobienia, na które 
rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania 
osoby przysposabiającego: 
A. jest dopuszczalne na zgodne żądanie rodziców przysposobionego, 
B. nie jest dopuszczalne, 
C. jest dopuszczalne na żądanie przysposabiającego. 
 

170. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli żadne z rodziców nie może 
reprezentować dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską, przy dokonywaniu 
czynności prawnych reprezentuje je: 
A. opiekun ustanowiony przez sąd opiekuńczy, 
B. kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy, 
C. pełnomocnik z urzędu ustanowiony przez sąd opiekuńczy. 
 

171. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie ogłoszenia upadłości jednego  
z małżonków, rozdzielność majątkowa: 
A. powstaje z mocy prawa, 
B. nie powstaje, gdyż ogłoszenie upadłości małżonka nie ma wpływu na ustrój majątkowy 

małżonków, 
C. powstaje wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego, po przedłożeniu orzeczenia 

o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków. 
 

172. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, pozbawienie władzy rodzicielskiej  
nie może być orzeczone: 
A. w wyroku orzekającym rozwód, 
B. w wyroku orzekającym unieważnienie małżeństwa, 
C. w wyroku ustalającym ojcostwo. 
 

173. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem gminy jest: 
A. wójt, 
B. zastępca wójta, 
C. zarząd gminy. 
 

174. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wójt wydaje przepisy porządkowe w formie: 
A. uchwały, 
B. zarządzenia, 
C. rozporządzenia. 
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175. Zgodnie z ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, nadzór na uchwałami rad 
gmin w sprawach podatków lokalnych jest sprawowany przez: 
A. regionalne izby obrachunkowe, 
B. wojewodów, 
C. Ministra Finansów. 
 

176. Zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, komunalna działalność gospodarcza gminy, 
wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej jest prowadzona  
w formie: 
A. państwowego zakładu budżetowego, 
B. komunalnego zakładu budżetowego, 
C. spółki prawa handlowego gminy. 
 

177. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekt małej architektury jest: 
A. budowlą, 
B. budynkiem, 
C. innym niż budynek i budowla obiektem budowlanym. 
 

178. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, zadania nadzoru budowlanego, z wyłączeniem 
górnictwa, wykonuje: 
A. wójt przy pomocy gminnego inspektora nadzoru budowlanego, 
B. starosta przy pomocy dyrektora wydziału administracji budowlanej, 
C. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. 
 

179. W rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, aglomeracją jest: 
A. związek kilku sąsiednich gmin wiejskich, 
B. miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych, 
C. związek miasta z otaczającymi je gminami wiejskimi. 
 

180. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, administracyjne kary pieniężne  
jako środki ochrony środowiska naturalnego wymierzane są decyzją: 
A. wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, 
B. marszałka województwa samorządowego, 
C. Prezesa Rady Ministrów. 
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181. Zgodnie z ustawą o administracji rządowej w województwie, przedstawicielem Rady 
Ministrów w województwie jest: 
A. starosta, 
B. marszałek województwa samorządowego, 
C. wojewoda. 
 

182. Zgodnie z ustawą o administracji rządowej w województwie, organizację zespolonej 
administracji rządowej w województwie określa: 
A. statut urzędu wojewódzkiego, 
B. regulamin organizacyjny urzędu wojewódzkiego, 
C. instrukcja kancelaryjna urzędu wojewódzkiego. 
 

183. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, decyzje, od których nie służy 
odwołanie w administracyjnym toku instancji są: 
A. prawomocne, 
B. ostateczne, 
C. zawsze wykonalne. 
 

184. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, organem wyższego stopnia  
w stosunku do wojewody jest: 
A. właściwy w sprawie minister, 
B. Prezes Rady Ministrów, 
C. Prezydent RP. 
 

185. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne 
prowadzone w trybie wnioskowym, w którym żądanie strony nie zostało wniesione drogą 
elektroniczną, jest wszczęte z chwilą: 
A. doręczenia organowi administracji publicznej stosownego żądania strony, 
B. doręczenia stronie stosownego postanowienia organu administracji publicznej, 
C. doręczenia organowi administracji publicznej stosownego żądania podmiotu działającego 

na prawach strony postępowania. 
 

186. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą Prawo dewizowe, 
postępowanie administracyjne prowadzone w sprawie indywidualnego zezwolenia 
dewizowego jest: 
A. jednoinstancyjne, 
B. dwuinstancyjne, 
C. trójinstancyjne. 
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187. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, po wniesieniu odwołania organ 
administracji publicznej pierwszej instancji, który wydał decyzję może wydać nową 
decyzję, gdy: 
A. odwołanie jest częściowo zasadne, 
B. odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony nie zgadzają się na uchylenie  

lub zmianę dotychczasowej decyzji, 
C. odwołanie zostało wniesione przez wszystkie strony i organ uznał, że zasługuje ono  

w całości na uwzględnienie. 
 

188. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, postanowienie, na które nie służy 
zażalenie: 
A. nie może być zaskarżone w żaden sposób,  
B. może być zaskarżone tylko w odwołaniu od decyzji, 
C. może być zaskarżone przez wniesienie zażalenia po wydaniu decyzji. 
 

189. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wznowienie postępowania 
zakończonego ostateczną decyzją, gdy podstawą żądania wznowienia jest okoliczność,  
że strona bez własnej winy nie brała udziału w tym postępowaniu, odbywa się w trybie 
działania organu: 
A. tylko na żądanie tej strony, 
B. z urzędu, 
C. na polecenie organu nadrzędnego. 
 

190. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli od dnia doręczenia  
lub ogłoszenia decyzji ostatecznej wydanej z naruszeniem przepisów o właściwości 
upłynęło dziesięć lat, organ administracji publicznej: 
A. stwierdza nieważność takiej decyzji, 
B. stwierdza wygaśnięcie takiej decyzji, 
C. stwierdza wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazuje okoliczności, 

z powodu których nie stwierdził nieważności tej decyzji. 
 

191. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i Ordynacją podatkową,  
w postępowaniu podatkowym jako odrębnym postępowaniu administracyjnym  
nie ma zastosowania ogólna zasada postępowania administracyjnego: 
A. nakłaniania stron do ugodowego załatwienia sprawy, 
B. czynnego udziału strony w postępowaniu, 
C. szybkości i prostoty postępowania.  
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192. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, spory o właściwość między 
ministrem a innym organem administracji publicznej rozstrzyga: 
A. Naczelny Sąd Administracyjny, 
B. Prezes Rady Ministrów, 
C. samorządowe kolegium odwoławcze. 
 

193. Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydaje 
decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego 
od osób prawnych po przeprowadzeniu: 
A. postępowania podatkowego, 
B. postępowania kontrolnego, 
C. czynności sprawdzających. 
 

194. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, uczestnikiem podatkowej 
grupy kapitałowej, po spełnieniu przesłanek ustawowych, może być: 
A. spółka z o.o. mająca siedzibę na terytorium RP, 
B. przedsiębiorstwo państwowe mające siedzibę na terytorium RP, 
C. spółka jawna mająca siedzibę na terytorium RP. 
 

195. W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód 
podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej, uzyskany z nieruchomości 
odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania osobie prawnej prowadzącej 
działalność handlową, uważa się: 
A. obrót, 
B. czynsz, 
C. wartość czynszową. 
 

196. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dywidendy wypłacone 
osobie fizycznej zamieszkałej na terytorium RP przez spółkę akcyjną z siedzibą w Polsce 
są opodatkowane: 
A. 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  
B. progresywnym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
C. proporcjonalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych. 
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197. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą o podatku leśnym, lasy 
zajęte na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych, są opodatkowane: 
A. podatkiem leśnym, 
B. podatkiem od nieruchomości, 
C. podatkiem rolnym. 
 

198. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki procentowe mają 
zastosowanie do podatku od nieruchomości, gdy opodatkowane są: 
A. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
B. budynki i ich części, 
C. grunty. 
 

199. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, przysługująca podatnikowi ulga inwestycyjna  
jest przyznawana: 
A. w trakcie inwestycji, 
B. po zakończeniu inwestycji, 
C. przed rozpoczęciem inwestycji. 
 

200. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, ulga z tytułu zagospodarowania nieużytków w celu 
utworzenia nowego gospodarstwa rolnego (po upływie okresu zwolnienia od podatku 
rolnego z tego samego tytułu) stosowana jest w podatku rolnym poprzez: 
A. obniżenie kwoty podatku, 
B. odliczenie od podstawy opodatkowania, 
C. zastosowanie obniżonej stawki podatkowej. 
 

201. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabywca własności nieruchomości 
w drodze zasiedzenia: 
A. należy do I grupy podatkowej, 
B. należy do II grupy podatkowej, 
C. nie należy do żadnej grupy podatkowej. 
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202. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn oraz ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, darowizna praw autorskich dokonana przez osobę 
prawną na rzecz osoby fizycznej jest opodatkowana: 
A. podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
B. podatkiem od spadków i darowizn, 
C. podatkiem dochodowym od osób prawnych. 
 

203. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, jednym z płatników podatku  
od towarów i usług jest: 
A. komornik sądowy, 
B. urząd celny, 
C. importer towaru. 
 

204. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, opodatkowaniu akcyzą podlega: 
A. wyrób akcyzowy, 
B. produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, 
C. dostawa towarów, nie będących wyrobami akcyzowymi. 
 

205. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, osobą trzecią odpowiadającą za zaległości 
podatkowe spółki komandytowej jest: 
A. komandytariusz, 
B. komplementariusz, 
C. spółka komandytowa. 
 

206. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, decyzja organu podatkowego ustalająca 
wysokość zobowiązania podatkowego jest: 
A. decyzją konstytutywną, 
B. decyzją deklaratoryjną, 
C. decyzją deklaratoryjną lub konstytutywną, w zależności od statusu cywilnoprawnego 

podatnika. 
 

207. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, nabywca prywatyzowanego przedsiębiorstwa 
państwowego ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe tego przedsiębiorstwa 
jako: 
A. osoba trzecia, 
B. płatnik, 
C. następca prawny. 
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208. Zgodnie z ustawą Prawo dewizowe, zagraniczne papiery wartościowe to: 
A. waluta obca, 
B. złoto dewizowe, 
C. dewizy. 
 

209. Zgodnie z ustawą Prawo dewizowe, ogólne zezwolenie dewizowe wydaje: 
A. Minister Finansów, 
B. Rada Ministrów, 
C. Prezes NBP. 
 

210. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, daniny publiczne to takie dochody, które: 
A. są dobrowolne i wynikają z ustawy o finansach publicznych, 
B. są przymusowe i wynikają z ustawy innej niż ustawa budżetowa, 
C. są przymusowe i wynikają z referendum mieszkańców gminy.  
 

211. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, sektor finansów publicznych obejmuje: 
A. banki państwowe, 
B. przedsiębiorstwa państwowe, 
C. Polską Akademię Nauk. 
 

212. W ramach III filaru Unii Europejskiej (współpraca policyjna i sądowa w sprawach 
karnych) Trybunał Sprawiedliwości (ETS) – nawet po złożeniu przez państwa 
członkowskie oświadczeń o uznaniu właściwości ETS - nie jest właściwy do orzekania: 
A. w trybie prejudycjalnym o ważności i wykładni decyzji ramowych, 
B. w trybie prejudycjalnym o wykładni konwencji, 
C. w sprawie zgodności z prawem lub proporcjonalności działań policji Państwa 

Członkowskiego. 
 

213. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, listę członków Trybunału 
Obrachunkowego (ETO) przyjmuje: 
A. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 
B. Rada po konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
C. Komisja Europejska. 
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214. Europejski nakaz aresztowania to dokument III filaru Unii Europejskiej (współpraca 
policyjna i sądowa w sprawach karnych) przyjęty w formie: 
A. rozporządzenia, 
B. decyzji ramowej, 
C. wspólnego stanowiska. 
 

215. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, budżet ogólny Unii 
Europejskiej jest uchwalany: 
A. jako plan zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków,  
B. z nadwyżką budżetową, 
C. z deficytem budżetowym. 
 

216. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, członek Rady  
w przypadku głosowania: 
A. może otrzymać pełnomocnictwo tylko od jednego z pozostałych członków Rady, 
B. w ogóle nie może otrzymać pełnomocnictwa od innego członka Rady,  
C. może otrzymać pełnomocnictwo od więcej niż jednego członka Rady. 
 

217. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, jeżeli prezes sądu apelacyjnego 
występuje jako strona lub uczestnik postępowania w toczącej się sprawie sądowej, 
obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym: 
A. Ministra Sprawiedliwości, 
B. przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, 
C. zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego. 
 

218. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, jeżeli prezes sądu okręgowego 
sprzeciwił się podjęciu przez sędziego dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia, sprawę  
tę rozstrzyga:  
A. kolegium sądu okręgowego na wniosek sędziego, 
B. prezes sądu apelacyjnego na wniosek sędziego, 
C. zgromadzenie ogólne sędziów okręgu na wniosek sędziego. 
 

219. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, karą dyscyplinarną 
wymierzaną w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziego jest: 
A. upomnienie, 
B. grzywna, 
C. zawieszenie w czynnościach sędziego. 
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220. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, urlopu dla poratowania 
zdrowia sędziemu udziela: 
A. Minister Sprawiedliwości,  
B. prezes sądu apelacyjnego, 
C. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 
221. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, od wynagrodzenia sędziego: 

A. nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne, 
B. odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne, 
C. odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne po przejściu sędziego w stan 

spoczynku. 
 

222. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, kadencja prezesa sądu 
okręgowego trwa: 
A. cztery lata, 
B. pięć lat, 
C. sześć lat. 
 

223. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędzia sądu powszechnego  
nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez: 
A. zgody prezesa sądu apelacyjnego, 
B. zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego, 
C. zgody Ministra Sprawiedliwości. 
 

224. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów wojskowych, wybór zastępcy rzecznika 
dyscyplinarnego spośród sędziów sądów wojskowych należy do: 
A. Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych, 
B. prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, 
C. kolegium wojskowego sądu okręgowego.   
 

225. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów wojskowych, zwierzchni nadzór nad sądami 
wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej sprawuje: 
A. Sąd Najwyższy, 
B. Minister Sprawiedliwości, 
C. Minister Obrony Narodowej. 
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226. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych, w sprawach dyscyplinarnych 
sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, sądem dyscyplinarnym jest: 
A. Naczelny Sąd Administracyjny, 
B. Sąd Najwyższy, 
C. wojewódzki sąd administracyjny. 
 

227. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, o trwałej niezdolności adwokata do wykonywania 
zawodu orzeka w pierwszej instancji: 
A. sąd okręgowy wydział pracy i ubezpieczeń społecznych właściwy miejscowo dla siedziby 

zawodowej adwokata, 
B. okręgowa rada adwokacka, 
C. Naczelna Rada Adwokacka. 
 

228. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, w wypadkach niecierpiących zwłoki, wątpliwości 
co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej przez adwokata rozstrzyga: 
A. rzecznik dyscyplinarny, 
B. dziekan, 
C. prezes sądu dyscyplinarnego. 
 

229. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią 
delegaci wybrani w proporcji do liczby członków izby, ustalonej przez Naczelną Radę 
Adwokacką, jednak nie mniej niż: 
A. sześciu delegatów z każdej izby, 
B. ośmiu delegatów z każdej izby, 
C. dziesięciu delegatów z każdej izby. 
 

230. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, liczbę izb adwokackich ustala: 
A. Naczelna Rada Adwokacka, 
B. Krajowy Zjazd Adwokatury, 
C. Minister Sprawiedliwości na wniosek Naczelnej Rady Adwokackiej w drodze 

rozporządzenia. 
 

231. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury 
może być zwołany na żądanie: 
A. Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, 
B. Ministra Sprawiedliwości, 
C. co najmniej jednej trzeciej okręgowych rad adwokackich. 
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232. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, w skład Naczelnej Rady Adwokackiej,  
poza dziekanem danej izby adwokackiej, nie może wchodzić więcej niż: 
A. sześciu adwokatów z tej samej izby, 
B. siedmiu adwokatów z tej samej izby, 
C. ośmiu adwokatów z tej samej izby. 
 

233. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, uchwalanie regulaminów dotyczących zasad 
odbywania aplikacji adwokackiej należy do zakresu działania: 
A. Krajowego Zjazdu Adwokatury, 
B. Naczelnej Rady Adwokackiej, 
C. żadnego z wyżej wymienionych organów, gdyż zasady odbywania aplikacji adwokackiej 

mogą być regulowane jedynie w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. 
 

234. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, sprzeciw Ministra Sprawiedliwości od uchwały  
o wpisie na listę aplikantów adwokackich może być przez zainteresowanego zaskarżony do: 
A. wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
B. sądu apelacyjnego, 
C. Sądu Najwyższego. 
 

235. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, adwokat nie może przenieść swej siedziby 
zawodowej do okręgu innej izby adwokackiej, jeżeli: 
A. nie wyrazi na to zgody macierzysta okręgowa rada adwokacka lub okręgowa rada 

adwokacka właściwa dla izby, do której adwokat przenosi siedzibę, 
B. przeciwko zainteresowanemu adwokatowi wszczęto postępowanie dyscyplinarne, 
C. zainteresowany adwokat został prawomocnie ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym,  

a nie nastąpiło jeszcze zatarcie skazania dyscyplinarnego.  
 

236. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, aplikant adwokacki przed sądem apelacyjnym: 
A. może zastępować adwokata po roku i sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej, 
B. może zastępować adwokata już po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej, 
C. nigdy nie może zastępować adwokata przed tym sądem. 
  

237. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, dziekan może udzielić adwokatowi lub aplikantowi 
adwokackiemu ostrzeżenia za dopuszczenie się uchybienia mniejszej wagi, które: 
A. podlega zaskarżeniu do okręgowej rady adwokackiej, 
B. podlega zaskarżeniu do sądu dyscyplinarnego, 
C. nie podlega zaskarżeniu i jest natychmiast wykonalne. 
 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  ADWOKACKICH 

 
44

238. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 
od którego wniesiono kasację: 
A. nie podlega wykonaniu do czasu rozpoznania kasacji, 
B. podlega wykonaniu, chyba że Sąd Najwyższy na wniosek lub z urzędu wyda 

postanowienie o wstrzymaniu wykonania orzeczenia, 
C. podlega wykonaniu, gdyż kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia orzeczenia 

dyscyplinarnego. 
 

239. Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej, 
wykreślenie wzmianki o ukaraniu oraz usunięcie z akt osobowych adwokata 
dokumentów dotyczących ukarania następuje: 
A. zarządzeniem Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, 
B. postanowieniem okręgowej rady adwokackiej, 
C. zarządzeniem dziekana okręgowej rady adwokackiej. 
 

240. Zgodnie z uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką Zbiorem Zasad Etyki 
Adwokackiej i Godności Zawodu, adwokat nie może reprezentować klientów: 
A. których interesy są sprzeczne, chyba że dziekan okręgowej rady adwokackiej wyrazi  

na to zgodę, 
B. których interesy są sprzeczne, chociażby ci klienci na to się godzili. 
C. których interesy są sprzeczne, chyba że klienci na to się godzą, a sąd lub inny organ przed 

którym adwokat występuje dopuści adwokata do udziału w czynnościach. 
 

241. Zgodnie z uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką Zbiorem Zasad Etyki 
Adwokackiej i Godności Zawodu, w sytuacji, gdy w toczącej się sprawie stronę 
przeciwną reprezentuje adwokat X., będący osobą bliską dla adwokata Y.,  
to adwokatowi Y.: 
A. nie wolno podjąć się prowadzenia tej sprawy, 
B. nie ma on zakazu podjęcia się prowadzenia tej sprawy, 
C. wolno podjąć się prowadzenia sprawy, po wcześniejszym poinformowaniu klienta  

o zaistniałej sytuacji i na wyraźne jego zlecenie. 
 

242. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, organizacyjne i administracyjne warunki 
pracy Trybunału Konstytucyjnego zapewnia prezes Trybunału oraz podległe mu: 
A. Biuro Trybunału, 
B. Sekretariat Trybunału, 
C. Kancelaria Trybunału. 
 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  ADWOKACKICH 

 
45

243. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym w sprawach zgodności z Konstytucją 
celów lub działalności partii politycznych, Trybunał Konstytucyjny orzeka: 
A. w składzie trzech sędziów, 
B. w składzie pięciu sędziów, 
C. w pełnym składzie. 
 

244. Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, mandat osoby powołanej przez 
Prezydenta RP w skład Krajowej Rady Sądownictwa wygasa najpóźniej: 
A. w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kadencji Prezydenta RP, 
B. w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu kadencji Prezydenta RP, 
C. w dniu, w którym upływa kadencja Prezydenta RP. 
 

245. Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, zebranie przedstawicieli zgromadzeń 
ogólnych sędziów okręgów wybiera spośród swego grona: 
A. ośmiu członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres kadencji, 
B. dziesięciu członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres kadencji, 
C. dwunastu członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres kadencji. 
 

246. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli, w sprawach dyscyplinarnych pracownika 
mianowanego Najwyższej Izby Kontroli orzeka w pierwszej instancji: 
A. Prezes NIK, 
B. Komisja Dyscyplinarna, 
C. Sąd Dyscyplinarny. 
 

247. Kadencja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli trwa: 
A. 6 lat licząc od dnia złożenia przysięgi, 
B. 6 lat licząc od powołania przez Sejm, 
C. 5 lat licząc od doręczenia mu aktu powołania. 
 

248. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zastępców Rzecznika Praw 
Obywatelskich powołuje: 
A. Rzecznik Praw Obywatelskich, 
B. Prezydium Sejmu, 
C. Marszałek Sejmu. 
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249. Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, od wyroku Trybunału Stanu wydanego w drugiej 
instancji: 
A. przysługuje kasacja do pełnego składu Trybunału Stanu, 
B. przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, 
C. nie przysługuje kasacja. 
 

250. Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, w postępowaniu przed Trybunałem Stanu: 
A. udział obrońcy nie jest konieczny, 
B. udział obrońcy jest konieczny tylko wówczas, gdy występują uzasadnione wątpliwości  

co do poczytalności oskarżonego, 
C. udział obrońcy jest konieczny. 
 
 




