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  1. Według Konstytucji RP, przepadek rzeczy może nastąpić: 
A. tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnej decyzji 

administracyjnej, 
B. tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądu, 
C. tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej. 
 
  2. Według Konstytucji RP, ograniczenie wolności organizowania pokojowych zgromadzeń 

i uczestniczenia w nich (z wyłączeniem czasu stanu wojennego i wyjątkowego) może określać: 
A. postanowienie Prezydenta RP, 
B. ustawa, 
C. uchwała Sejmu RP. 

 
  3. Według Konstytucji RP, obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane 

zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej: 
A. jest obowiązany do odbycia służby wojskowej, na zasadach określonych w ustawie 

o powszechnym obowiązku obrony RP, 
B. nie musi w ogóle odbywać żadnej służby, 
C. może być obowiązany do odbycia służby zastępczej, na zasadach określonych w ustawie  

o służbie zastępczej. 
 
  4. Według Konstytucji RP, władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: 

A. Sejm i Senat, 
B. wyłącznie Sejm, 
C. Prezydent RP. 

 
  5. Według Konstytucji RP, Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji 

Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień 
przypadający nie później niż w ciągu: 
A. 30 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu, 
B. 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu, 
C. 60 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. 
 

  6. Według Konstytucji RP, wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo 
wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy: 
A. 18 lat, 
B. 21 lat, 
C. 30 lat. 
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  7. Według Konstytucji RP, ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza: 
A. Trybunał Konstytucyjny, 
B. Trybunał Stanu, 
C. Sąd Najwyższy. 

 
  8. Według Konstytucji RP, mandatu posła nie można łączyć z funkcją: 

A. ambasadora, 
B. sekretarza stanu, 
C. ministra. 

 
  9. Według Konstytucji RP, Sejm może uchwalić tajność obrad: 

A. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów, 

B. zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, 
C. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej ustawowej 

liczby posłów. 
 
 10. Według Konstytucji RP, inicjatywa ustawodawcza przysługuje grupie obywateli 

w liczbie co najmniej: 
A. 10.000,  
B. 50.000, 
C. 100.000. 
 

 11. Według Konstytucji RP, Senat uchwaloną przez Sejm ustawę może przyjąć bez zmian, 
uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości, w terminie: 
A. 30 dni od dnia jej przekazania, 
B. 60 dni od dnia jej przekazania, 
C. 90 dni od dnia jej przekazania. 

 
 12. Według Konstytucji RP, termin na podpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

ustawy przedstawionej mu przez Marszałka Sejmu wynosi: 
A. 21 dni od dnia przedstawienia, 
B. 30 dni od dnia przedstawienia, 
C. 45 dni od dnia przedstawienia. 

 
 
 
 
 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  NOTARIALNYCH 

 
3 

 13. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, co do zasady, osoba prawna, która nie istnieje w chwili 
otwarcia spadku nie może być spadkobiercą. Jednakże ustanowiona w testamencie przez 
spadkodawcę fundacja może być spadkobiercą, jeżeli: 
A. testament zostanie ogłoszony w ciągu dwóch lat od otwarcia spadku, 
B. zarówno testament zostanie ogłoszony, jak i fundacja wpisana do rejestru w ciągu dwóch 

lat od otwarcia spadku, 
C. fundacja zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu. 

 
 14. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, gdy spadkodawca pozostawił czworo rodzeństwa 

i jednego z rodziców, gdyż drugi zmarł wcześniej, to żyjący rodzic dziedziczy z ustawy: 
A. 3/8 całości spadku, 
B. 1/5 całości spadku, 
C. 1/4 całości spadku. 

 
 15. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, tzw. „ustawowy zapis naddziałowy” przysługuje: 

A. małżonkowi dziedziczącemu z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy 
wstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, 

B. małżonkowi dziedziczącemu z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy 
zstępnych i wstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, 

C. małżonkowi dziedziczącemu z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy 
zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci. 

 
 16. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w poleceniu testamentowym spadkodawca może: 

A. włożyć wyłącznie na spadkobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania,  
z uczynieniem go wierzycielem, 

B. włożyć wyłącznie na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania  
z uczynieniem go wierzycielem, 

C. włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania  
lub zaniechania nie czyniąc nikogo wierzycielem. 

 
 17. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie o zachowek przysługuje: 

A. małżonkowi, zstępnym oraz rodzeństwu, 
B. zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, 
C. małżonkowi, dzieciom, rodzicom oraz dziadkom spadkodawcy. 
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 18. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, na nieważność testamentu z powodu sporządzenia  
go pod wpływem groźby: 
A. nie można się powołać po upływie trzech lat od dnia, w którym osoba mająca w tym 

interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat 
dziesięciu od otwarcia spadku, 

B.  nie można się powołać po upływie roku od dnia, w którym osoba mająca w tym interes 
dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu  
od otwarcia spadku, 

C.  można powołać się w każdym czasie. 
 
 19. Przepisy Kodeksu cywilnego: 

A. nie wykluczają możliwości wyłączenia spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia, 
B. wykluczają możliwość wyłączenia spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia, 
C. definiują pojęcie testamentu negatywnego. 

 
 20. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, prawny obowiązek złożenia testamentu  

w sądzie spadku: 
A. istnieje, ale nie dotyczy notariusza, 
B. istnieje, o ile dotyczy testamentów nieodwołanych, 
C. istnieje i dotyczy także notariusza. 

 
 21. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wykonawca testamentu: 

A. nie zarządza majątkiem spadkowym, 
B. powinien zarządzać majątkiem spadkowym, jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, 
C. powinien zarządzać majątkiem spadkowym, bez względu na wolę spadkodawcy. 

 
 22. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku: 

A. powinna wynikać z treści testamentu, 
B. wynika z przepisów ustawy i nie musi być podana w testamencie, 
C. nigdy nie może być podana w testamencie. 

 
 23. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

przez uprawnioną osobę, która zobowiązała się do jego niezbywania, jest: 
A. prawnie skuteczne, 
B. bezwzględnie nieważne, 
C. uzależnione od potwierdzenia czynności zbycia przez organ spółdzielni wskazany 

w statucie. 
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 24.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, podpisanie umowy: 
A. jest tylko czynnością techniczną, nie wywołującą skutków prawnych, 
B. jest potwierdzeniem, że podpisująca umowę osoba złożyła oświadczenie woli określonej 

treści, 
C. jest elementem koniecznym dla każdego oświadczenia woli. 

 
 25.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jedną z ustawowych przesłanek zasiedzenia części 

nieruchomości gruntowej, należącej do współwłaściciela jest istnienie wystarczająco 
długiego okresu: 
A. posiadania samodzielnego, 
B. posiadania samoistnego, 
C. posiadania zależnego. 

 
 26. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej 

groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może: 
A. uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika,  

że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo 
osobiste lub majątkowe, 

B. domagać się ukształtowania treści czynności prawnej, jeżeli z okoliczności wynika, 
że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo 
osobiste lub majątkowe, 

C. skutecznie odstąpić od czynności prawnej, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł  
się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste 
lub majątkowe. 

 
 27. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, ziszczenie się warunku: 

A. zawsze ma moc wsteczną, 
B. ma moc wsteczną, chyba że inaczej zastrzeżono,  
C. nie ma mocy wstecznej, chyba że inaczej zastrzeżono. 

 
 28. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, skuteczne umocowanie do działania w cudzym imieniu: 

A. może opierać się na ustawie albo na oświadczeniu reprezentowanego, 
B. nie może opierać się na ustawie, 
C. nie może opierać się na oświadczeniu reprezentowanego. 
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 29. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym 
do obsługiwania publiczności: 
A. poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które 

zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa, 
B. poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania wszelkich czynności 

prawnych, 
C. poczytuje się w razie wątpliwości za nieumocowaną do dokonywania czynności prawnych, 

zazwyczaj dokonywanych z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa. 
 
 30. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne powinno być: 

A. pod rygorem nieważności udzielone na piśmie, 
B. pod rygorem nieważności udzielone w formie aktu notarialnego, 
C. udzielone na piśmie wyłącznie dla celów dowodowych. 

 
 31. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, terminy przedawnienia: 

A. nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną, 
B. mogą być skracane i przedłużane przez czynność prawną, 
C. nie mogą być skracane, ale mogą być przedłużane przez czynność prawną. 

 
 32. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia przerywa się: 

A. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania 
spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, 
przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia  
lub zabezpieczenia roszczenia, 

B. przez przedsądowe wezwanie do zapłaty, 
C. przez każdą czynność procesową podjętą przed organem administracji publicznej. 
 

 33. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu  
do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel 
w postępowaniu sądowym może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich: 
A. ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności gruntowej (drogowej), 
B. zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z ich gruntów, 
C. przeniesienia własności nieruchomości sąsiedniej za wynagrodzeniem. 
 
 
 
 
 
 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  NOTARIALNYCH 

 
7 

 34. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia 
przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu: 
A. nigdy nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, 
B. nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że grozi mu niewspółmiernie 

wielka szkoda,  
C. zawsze może żądać przywrócenia stanu poprzedniego. 

 
 35. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w razie przeniesienia własności rzeczy ruchomej,  

która jest obciążona prawem osoby trzeciej: 
A. prawo to zawsze wygasa z chwilą wydania rzeczy nabywcy, 
B. prawo to wygasa z chwilą wydania rzeczy nabywcy działającemu w dobrej wierze, 
C. prawo to nigdy nie wygasa. 

 
 36. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do biegu zasiedzenia stosuje się: 

A. odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń, 
B. odpowiednio przepisy o prekluzji roszczeń, 
C. przepisy o biegu terminów właściwe wyłącznie dla instytucji zasiedzenia.  

 
 37. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się: 

A. przez jej objęcie w posiadanie samoistne, 
B. przez jej objęcie w posiadanie, niezależnie od postaci posiadania, 
C. przez jej objęcie w faktyczne władanie, niezależnie od postaci posiadania. 
 

 38. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do rozporządzania rzeczą wspólną: 
A. potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli albo rozstrzygnięcie sądu, 
B. potrzebna jest zgoda bezwzględnej większości współwłaścicieli, 
C. w wypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli zastosowanie mają przepisy 

o sprzedaży w ramach egzekucji. 
 
 39. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pożytki z rzeczy wspólnej przypadają 

współwłaścicielom: 
A. w stosunku do wielkości udziałów, 
B. w stosunku do stanu posiadania i wielkości nakładów, 
C. według zasad słuszności. 

 
 
 
 
 



EGZAMIN  KONKURSOWY  DLA  KANDYDATÓW  NA  APLIKANTÓW  NOTARIALNYCH 

 
8

 40. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie windykacyjne może zostać uwzględnione: 
A. gdy naruszenie własności polega na pozbawieniu właściciela faktycznego władztwa  

nad rzeczą, 
B. gdy naruszenie własności polega na ograniczeniu właścicielowi faktycznego władztwa  

nad rzeczą, 
C. gdy dokonano naruszenia własności w sposób utrudniający korzystanie z rzeczy.  

 
 41. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa 

rzeczowego: 
A. prawo to zawsze wygasa, 
B. prawo to nigdy nie wygasa, 
C. prawo to wygasa, jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione  

w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi 
wieczystej. 

 
 42. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, służebność gruntowa: 

A. może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu 
z trwałego i widocznego urządzenia, 

B. może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na trwałym korzystaniu 
z widocznego urządzenia, 

C. nie może być nabyta przez zasiedzenie. 
 

 43. Jeżeli zastawnik zwróci rzecz zastawcy, to zgodnie z Kodeksem cywilnym: 
A. zastaw wygasa, 
B. zastaw nie wygasa, 
C. zastaw wygasa wyłącznie w wypadku, w którym przewiduje to umowa ustanawiająca 

zastaw.  
 
 44. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, domniemywa się, że: 

A. ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym, a posiadanie jest zgodne 
ze stanem prawnym, 

B. ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest dzierżycielem czyli posiadaczem zależnym, 
C. ten, kto rzeczą włada, posiada rzecz za kogo innego, a stan władania jest zgodny  

ze stanem prawnym. 
 
 45. Posiadanie, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest:  

A. prawem podmiotowym zbliżonym do własności, 
B. określonym stanem faktycznym, 
C. ograniczonym prawem rzeczowym. 
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 46. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli roszczenie o ochronę posiadania nie będzie 
dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia, to: 
A. roszczenie ulega przedawnieniu, 
B. roszczenie wygasa, 
C. pozew o ochronę posiadania podlega odrzuceniu. 

 
 47. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenie o ochronę posiadania w stosunkach pomiędzy 

współposiadaczami tej samej rzeczy: 
A. przysługuje, jeżeli da się ustalić zakres współposiadania, 
B. zawsze przysługuje, 
C. nigdy nie przysługuje. 

 
 48. Przewidziane w Kodeksie cywilnym roszczenie o wstrzymanie budowy: 

A. przysługuje posiadaczowi nieruchomości, jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego 
posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody, o ile będzie dochodzone w ciągu 
miesiąca od rozpoczęcia budowy, 

B. nigdy nie przysługuje posiadaczowi nieruchomości, 
C. przysługuje posiadaczowi nieruchomości, jeżeli budowa mogłaby naruszyć jego 

posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu szkody, aż do czasu zakończenia budowy. 
 

 49.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez umowę dzierżawy: 
A. wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania 

pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić 
wydzierżawiającemu umówiony czynsz, 

B. wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania przez czas 
oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu 
umówiony czynsz, 

C. wydzierżawiający zobowiązuje się nieodpłatnie oddać dzierżawcy rzecz do używania  
i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony. 

 
 50. Według Kodeksu cywilnego, odwołanie pełnomocnictwa do sprzedaży własności 

nieruchomości: 
A. wymaga zachowania formy aktu notarialnego, 
B. może być dokonane w dowolnej formie, 
C. powinno być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 
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 51. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem 
strony, jeżeli ta strona: 
A. o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna 

była nieodpłatna, 
B. o podstępie wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności powinna była wiedzieć  

i nie zawiadomiła o nim drugiej strony, 
C. o podstępie wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności powinna była wiedzieć  

i nie zawiadomiła o nim drugiej strony, a czynność prawna była odpłatna. 
 

 52. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, można żądać zwrotu świadczenia jako nienależnego, 
jeżeli: 
A. spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego, 
B. świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna, 
C. świadczenie zostało spełnione w wykonaniu nieważnej umowy. 

 
 53. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wada prawna istnieje wówczas, gdy: 

A. rzecz sprzedana została wydana w stanie niezupełnym, 
B. sprzedane prawo nie istnieje, 
C. rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. 

 
 54. Według Kodeksu cywilnego, umowa renty stanowi: 

A. zawsze nieodpłatną czynność prawną, 
B. zawsze odpłatną czynność prawną, 
C. nieodpłatną lub odpłatną czynność prawną. 

 
 55.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w chwili przebaczenia obdarowanemu darczyńca 

nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie: 
A. w braku zgody przedstawiciela ustawowego darczyńcy zawsze jest nieważne, 
B. w braku zgody przedstawiciela ustawowego darczyńcy i zezwolenia sądu zawsze jest 

nieważne, 
C. jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

 
 56. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie 

wierzytelności, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela: 
A. ma w każdej sytuacji skutek względem nabywcy,  
B. ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział 

o przelewie, 
C. w żadnej sytuacji nie wywołuje skutku względem nabywcy. 
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 57. Zgodnie z ustawą o własności lokali, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części 
składowe, pomieszczenia: 
A. tylko takie, które do lokalu bezpośrednio przylegają, 
B. tylko takie, które położone są w budynku, w którym wyodrębniono dany lokal,  
C.  nawet takie, które są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem,  

w którym wyodrębniono dany lokal. 
 

 58. Zgodnie z ustawą o własności lokali, uchwały właścicieli lokali są podejmowane: 
A. wyłącznie na zebraniu, 
B. bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, 
C. bądź na zebraniu, bądź w drodze głosowania grupami. 

 
 59. Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę  

o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, jeżeli lokali wyodrębnionych, 
wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż: 
A. siedem, 
B. pięć, 
C. trzy. 

 
 60. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, członkiem spółdzielni może  

być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje: 
A.  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
B.  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego, 
C.  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 

 
 61.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli powołana do dziedziczenia osoba prawna  

nie złożyła w wymaganym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, 
wówczas uważa się, że: 
A. przyjęła spadek wprost, 
B. przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 
C. odrzuciła spadek. 
 

 62. Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa zasady: 
A. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa  

oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, 
B. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych, 

w tym Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, 
C. gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wyłącznie własność Skarbu Państwa. 
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 63. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w razie wniesienia skargi na orzeczenie 
referendarza sądowego w przedmiocie wpisu w księdze wieczystej, wpis ten (do czasu 
rozpoznania skargi): 
A. nie traci mocy, 
B. traci moc, 
C. traci moc tylko wówczas, jeżeli w skardze zarzucono nieważność postępowania. 

 
 64. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w sprawach o uznanie postanowień 

wzorca umowy za niedozwolone: 
A. sąd nie może wydać wyroku tylko na podstawie uznania powództwa, ale dopuszczalne  

jest zawarcie ugody, 
B. sąd może wydać wyrok tylko na podstawie uznania powództwa, chyba że uznanie  

jest sprzeczne z prawem materialnym lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza 
do obejścia prawa, 

C. sąd nie może wydać wyroku tylko na podstawie uznania powództwa i niedopuszczalne 
jest zawarcie ugody. 

 
 65. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sprawy o zniesienie wspólności 

majątkowej między małżonkami: 
A. należą do właściwości rzeczowej sądu rejonowego, 
B. należą do właściwości rzeczowej sądu okręgowego w wypadku, gdy wartość przedmiotu 

sporu przewyższa 150.000 zł, 
C. są wyłączone z zakresu drogi sądowej. 

 
 66. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem 

praw rzeczowych położona jest w kilku okręgach sądowych: 
A. właściwymi dla rozpoznania spraw o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości 

będzie każdy z tych sądów, a wybór między tymi sądami należy do powoda, 
B. właściwym dla rozpoznania spraw o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości 

będzie sąd wskazany orzeczeniem sądu przełożonego wobec sądu, do którego wpłynął pozew, 
C. właściwym dla rozpoznania spraw o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości 

będzie sąd wskazany zarządzeniem prezesa sądu przełożonego wobec sądu, do którego 
wpłynął pozew. 

 
 67. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, referendarze sądowi: 

A. mogą wydawać nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym, 
B. mogą podejmować czynności w postępowaniu cywilnym w sprawach o wpis w księdze 

wieczystej i w postępowaniu rejestrowym, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, 
C. mogą wydawać postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 
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 68. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, prokurator: 
A. wytaczając powództwo zawsze działa na rzecz oznaczonej osoby, 
B. wytaczając powództwo, nie zawsze działa na rzecz oznaczonej osoby, 
C. nie ma legitymacji czynnej w sprawach procesowych, a w sprawach nieprocesowych 

jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie. 
 
 69. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, w postępowaniu wieczystoksięgowym 

wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony: 
A. przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty, 
B. podlega uzupełnieniu po uprzednim wezwaniu sądowym o uiszczenie opłaty, 
C. podlega odrzuceniu postanowieniem sądowym. 

 
 70. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, współuczestnictwo w sporze dłużnika 

głównego i jego poręczycieli jest: 
A. współuczestnictwem materialnym, 
B. współuczestnictwem jednolitym, 
C. współuczestnictwem formalnym. 

 
 71. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania 

wieczystoksięgowego, oprócz wnioskodawcy, są: 
A. tylko te osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których 

wpis ma nastąpić, 
B. osoby, które mają interes faktyczny w wyniku postępowania wieczystoksięgowego, 
C. wyłącznie osoby wskazane przez wnioskodawcę. 

 
 72. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, cofnięcie wniosku o dokonanie wpisu 

do księgi wieczystej: 
A. jest zawsze dopuszczalne, 
B. jest niedopuszczalne, jeżeli z treści wniosku i dołączonych dokumentów wynika, że nastąpiła 

zmiana prawa własności, 
C. jest zawsze niedopuszczalne. 
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 73. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, złożony do sądu wniosek o wpis do księgi 
wieczystej: 
A. powinien być w dniu wpływu do sądu zarejestrowany niezwłocznie w dzienniku ksiąg 

wieczystych i opatrzony kolejnym numerem, a niezwłocznie po zarejestrowaniu wniosku 
w dzienniku ksiąg wieczystych zaznacza się w odpowiednim dziale księgi wieczystej 
numer wniosku, 

B. nie podlega ujawnieniu we właściwej księdze wieczystej, a jedynie w dzienniku ksiąg 
wieczystych, 

C. podlega ujawnieniu wyłącznie w repertorium ksiąg wieczystych. 
 
 74. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nieważność postępowania zachodzi: 

A. jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu 
na wartość przedmiotu sporu, 

B. w każdym wypadku, jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy  
jest właściwy, 

C. w każdym wypadku, jeżeli sąd okręgowy orzekł w sprawie, w której sąd rejonowy 
jest właściwy. 

 
 75. Według Kodeksu postępowania cywilnego, zażalenie do sądu drugiej instancji 

przysługuje: 
A. wyłącznie na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, 
B. na każde postanowienie sądu pierwszej instancji wydane w sprawie, 
C. na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto 

na postanowienia sądu pierwszej instancji w sprawach wskazanych w ustawie. 
 
 76. Według Kodeksu postępowania cywilnego, w wypadku nieuzupełnienia braków 

formalnych pozwu: 
A. pozew podlega zwrotowi, 
B. pozew podlega odrzuceniu, 
C. powództwo podlega oddaleniu. 
 

 77. Według Kodeksu postępowania cywilnego, interwencja główna polega na: 
A. wytoczeniu powództwa, 
B. złożeniu wniosku o przypozwanie, 
C. przystąpieniu do udziału w sprawie po jednej ze stron postępowania.  
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 78. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w razie zwolnienia 
wnioskodawcy od kosztów sądowych w sprawie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej: 
A. zwolnienie upada, jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej nie zostanie złożony  

w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, 
B. zwolnienie upada, jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej nie zostanie złożony  

w terminie 2 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, 
C. zwolnienie nigdy nie upada. 

 
 79. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, spis wierzytelności na wstępnym 

zgromadzeniu wierzycieli sporządza: 
A. dłużnik pod nadzorem tymczasowego nadzorcy sądowego, 
B. za zezwoleniem sądu sam dłużnik, 
C. pod nadzorem sędziego tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca, jeżeli był 

ustanowiony. 
 

 80. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, datą upadłości jest data: 
A. wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, 
B. stwierdzenia prawomocności postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, 
C. doręczenia postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości dłużnikowi. 

 
 81. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, zgromadzeniu wierzycieli 

przewodniczy: 
A. sędzia-komisarz, 
B. syndyk, 
C. przewodniczący wybrany przez wierzycieli. 

 
 82. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze, na postanowienie sądu o ogłoszeniu 

upadłości zażalenie przysługuje: 
A. wyłącznie upadłemu, 
B. upadłemu i wnioskodawcy nie będącemu upadłym, 
C. wyłącznie wnioskodawcy nie będącemu upadłym. 

 
 83. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, członkiem rady nadzorczej 

spółdzielni mieszkaniowej może być: 
A. pracownik spółdzielni, 
B. członek spółdzielni będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje, 
C. członek spółdzielni uprawniony z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 
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 84. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz jeżeli statut spółdzielni tak stanowi, 
walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej może być podzielone na części, jeżeli liczba 
członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy co najmniej: 
A. 300, 
B. 500, 
C. 1.000. 

 
 85. Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, jeżeli wnoszone są na pokrycie jej kapitału wkłady niepieniężne, 
informacja o wniesieniu wkładów niepieniężnych: 
A. nie jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców, 
B. jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców wraz 

z podaniem wartości udziałów objętych w zamian za te wkłady, 
C. jest wpisywana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców wraz 

z podaniem wartości tych wkładów. 
 
 86. Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, informacja o sposobie reprezentacji 

przedsiębiorcy wpisywana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców w:  
A. dziale 2, 
B. dziale 5, 
C. dziale 6. 

 
 87. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, zgody na powołanie prezesa zarządu banku 

działającego w formie spółki akcyjnej udziela: 
A.  Komisja Nadzoru Bankowego, 
B.  Komisja Nadzoru Finansowego, 
C.  Komisja Banków, Papierów Wartościowych i Giełd. 

 
 88. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, zastaw rejestrowy może 

zostać ustanowiony na: 
A. spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu, 
B. statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego, 
C. udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

 89. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny 
poprzez przedstawicielstwo może prowadzić: 
A. każdą działalność gospodarczą, 
B. wyłącznie działalność w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, 
C. tylko działalność wytwórczą. 
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 90. Zgodnie z Prawem wekslowym, sytuacja prawna dłużnika wekslowego: 
A. zależy od tego, czy odpowiada on wobec pierwszego wierzyciela, czy też wobec 

kolejnego wierzyciela wekslowego (kolejnego nabywcy weksla w drodze indosu), 
B. nie zależy od tego, czy odpowiada on wobec pierwszego wierzyciela, czy też wobec 

kolejnego wierzyciela wekslowego (kolejnego nabywcy weksla w drodze indosu), 
C. zależy wyłącznie od przyczyny wystawienia weksla. 

 
 91. W rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, bezwzględna większość głosów to: 

A. więcej niż połowa głosów oddanych, 
B. nie mniej niż połowa plus jeden głos, 
C. nie mniej niż większość dwóch trzecich głosów. 

 
 92. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa: 

A. może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, 
ale nie może nabyć własności nieruchomości i innych praw rzeczowych na nieruchomościach,  

B. może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa 
rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, 

C. nie może działać we własnym imieniu. 
 
 93. Według Kodeksu spółek handlowych, zmiana postanowień umowy spółki osobowej: 

A. zawsze wymaga zgody wszystkich wspólników, 
B. wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej, 
C. nigdy nie wymaga zgody wszystkich wspólników. 

 
 94. Według Kodeksu spółek handlowych, za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji: 

A. odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu, 
B. odpowiadają zawsze wspólnicy solidarnie wraz ze spółką, 
C. odpowiada tylko spółka. 

 
 95. Według Kodeksu spółek handlowych, wniosek o zarejestrowanie przez sąd rejestrowy 

zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: 
A. zawsze musi być podpisany przez cały zarząd, 
B. musi być podpisany przez członków zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji 

wynikającym z umowy spółki lub ustawy, 
C. zawsze może być podpisany tylko przez jednego członka zarządu. 
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 96. Według Kodeksu spółek handlowych, firma spółki jawnej, oprócz innych elementów: 
A. zawsze musi zawierać nazwiska wszystkich wspólników, 
B. musi zawierać nazwisko co najmniej jednego wspólnika, 
C. nie musi zawierać nazwisk wspólników spółki. 

 
 97. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna powstaje z chwilą: 

A. zawarcia umowy, 
B. objęcia udziałów kapitałowych w spółce przez wspólników, 
C. wpisu do rejestru. 

 
 98. Według Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki jawnej zawarta na czas 

nieoznaczony może zostać wypowiedziana na: 
A. jeden miesiąc przed końcem roku obrotowego, 
B. trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, 
C. sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. 
 

 99. Według Kodeksu spółek handlowych, partnerami w spółce partnerskiej mogą być: 
A. wyłącznie osoby fizyczne, 
B. osoby fizyczne i osoby prawne, 
C. osoby fizyczne, osoby prawne i ułomne osoby prawne. 
 

100. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka partnerska powstaje z chwilą: 
A. zawarcia umowy spółki, 
B. złożenia oświadczenia o przystąpieniu partnera do spółki, 
C. wpisu spółki do rejestru. 

 
101. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do spółki 

komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy: 
A. o spółce cywilnej, 
B. o spółce jawnej, 
C. o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
102. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej,  

w przypadku spółki komandytowej wkład komandytariusza: 
A. może być wniesiony w wartości niższej niż suma komandytowa, 
B. musi być wniesiony w wartości co najmniej równej sumie komandytowej, 
C. musi być wniesiony w wartości wyższej niż suma komandytowa.  
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103. Według Kodeksu spółek handlowych, w przypadku spółki komandytowej obniżenie 
sumy komandytowej komandytariusza: 
A. zawsze wywołuje skutek prawny wobec wierzycieli, 
B. nigdy nie wywołuje skutku prawnego wobec wierzycieli, bez względu na chwilę 

powstania wierzytelności, 
C. nie wywołuje skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały  

przed chwilą wpisania obniżenia sumy komandytowej do rejestru. 
 
104. Według Kodeksu spółek handlowych, w przypadku spółki komandytowej śmierć 

komandytariusza: 
A. jest przyczyną rozwiązania spółki, 
B. nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, 
C. jest przyczyną rozwiązania spółki, chyba że spadkobiercy komandytariusza nie wyrażą  

na to zgody. 
 

105. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowo – akcyjna to spółka, w której: 
A. co najmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem, a co najmniej jeden jest akcjonariuszem, 
B. co najmniej jeden wspólnik jest komandytariuszem, a co najmniej jeden jest akcjonariuszem, 
C. co najmniej jeden wspólnik jest komandytariuszem, a co najmniej jeden jest 

komplementariuszem.  
 
106. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli przepisy Działu IV, który dotyczy spółki 

komandytowo – akcyjnej, nie stanowią inaczej, do rozwiązania i likwidacji spółki 
komandytowo - akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji: 
A. spółki jawnej, 
B. spółki komandytowej, 
C. spółki akcyjnej. 
 

107. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może 
być utworzona: 
A. przez jedną lub więcej osób, 
B. tylko przez co najmniej dwie osoby, 
C. przez co najmniej trzy osoby prawne lub dziesięć osób fizycznych. 
 

108. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulega 
rozwiązaniu, jeżeli jej zawiązanie nie zostało zgłoszone sądowi rejestrowemu: 
A. w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, 
B. w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, 
C. w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. 
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109. Według Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
po zarejestrowaniu spółki powinien złożyć poświadczony przez siebie odpis umowy 
spółki we właściwym urzędzie skarbowym w terminie: 
A. dwóch tygodni, 
B. jednego miesiąca, 
C. trzech miesięcy. 
 

110. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zbycie udziału w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością uzależnione jest od zgody spółki i umowa spółki inaczej nie stanowi, 
zgody na zbycie udziału udziela: 
A. zarząd spółki, 
B. rada nadzorcza spółki, 
C. zgromadzenie wspólników. 

 
111. Według Kodeksu spółek handlowych, umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością: 
A. nigdy nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego, 
B. zawsze wymaga obniżenia kapitału zakładowego, 
C. nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego, jeżeli następuje z czystego zysku. 

 
112. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zarząd spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością jest wieloosobowy, a umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień 
o reprezentacji, spółka jest reprezentowana czynnie: 
A. zawsze przez jednego członka zarządu samodzielnie, 
B. zawsze przez dwóch członków zarządu łącznie albo jednego członka zarządu łącznie 

z prokurentem, 
C. zawsze przez wszystkich członków zarządu. 

 
113. Według Kodeksu spółek handlowych, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rada 

nadzorcza składa się co najmniej z: 
A.  trzech członków, 
B.  pięciu członków, 
C.  siedmiu członków. 
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114. Według Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie nowego wspólnika o objęciu udziału 
i przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po uchwale o podwyższeniu 
kapitału przez zmianę umowy spółki, wymaga: 
A. formy z podpisem notarialnie poświadczonym, 
B. formy aktu notarialnego, 
C. formy pisemnej. 
 

115. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli ustawa inaczej nie stanowi, sąd może orzec 
wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z ważnych przyczyn 
go dotyczących, na żądanie wszystkich pozostałych wspólników reprezentujących: 
A. więcej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego, 
B. więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego, 
C. więcej niż połowę kapitału zakładowego. 

 
116. Według Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością następuje: 
A. z chwilą podjęcia uchwały o rozwiązaniu, 
B. z chwilą zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników, 
C. po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. 
 

117. Według Kodeksu spółek handlowych, likwidatorzy spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając 
wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie: 
A. dwóch miesięcy od dnia tego ogłoszenia, 
B. trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia, 
C. sześciu miesięcy od dnia tego ogłoszenia. 

 
118. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

po zakończeniu postępowania upadłościowego podlega wykreśleniu z Krajowego 
Rejestru Sądowego: 
A. z urzędu, 
B. na wniosek zarządu spółki, 
C. na wniosek syndyka. 
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119. Według Kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
A. nigdy nie odpowiadają za jej zobowiązania, 
B. odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie ze spółką, jeżeli egzekucja przeciwko spółce 

okazała się bezskuteczna, 
C. odpowiadają za jej zobowiązania tylko po wykreśleniu spółki z rejestru. 
 

120. Według Kodeksu spółek handlowych, założycielami spółki akcyjnej są: 
A. wszyscy akcjonariusze, 
B. osoby podpisujące statut, 
C. akcjonariusze, którzy wnieśli wkłady na akcje. 

 
121. Według Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na: 

A. akcje, które zawsze mają równą wartość nominalną, 
B. akcje, które mają równą wartość nominalną, jeżeli akcjonariusz może mieć ich większą 

liczbę, a nierówną wartość nominalną, jeżeli każdy akcjonariusz może mieć tylko jedną 
akcję, 

C. akcje, które zawsze mają nierówną wartość nominalną. 
 
122. Według Kodeksu spółek handlowych, akcje spółki akcyjnej mogą być obejmowane: 

A. po cenie emisyjnej, która może być niższa od ich wartości nominalnej, 
B. po cenie emisyjnej, która może być równa ich wartości nominalnej, 
C. po cenie emisyjnej, która musi być wyższa od ich wartości nominalnej. 

 
123. Według Kodeksu spółek handlowych, sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej podlega 

badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez: 
A. założycieli spółki, 
B. akcjonariuszy spółki, 
C. sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. 

 
124. Według Kodeksu spółek handlowych, akcje spółki akcyjnej obejmowane w zamian  

za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w: 
A. jednej czwartej ich wartości emisyjnej, 
B. jednej czwartej ich wartości nominalnej, 
C. jednej drugiej ich wartości nominalnej. 
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125. Według Kodeksu spółek handlowych, spółka akcyjna w organizacji do chwili ustanowienia 
zarządu reprezentowana jest przez: 
A. wszystkich założycieli działających łącznie, 
B. pełnomocnika powołanego uchwałą akcjonariuszy, podjętą bezwzględną większością 

głosów, 
C. pełnomocnika powołanego uchwałą akcjonariuszy, podjętą większością dwóch trzecich 

głosów. 
 
126. Według Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki akcyjnej wezwanie do dokonania 

wpłat na akcje ogłasza: 
A. jednokrotnie, 
B. dwukrotnie, 
C. trzykrotnie. 

 
127. Według Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki akcyjnej prowadzi księgę akcyjną, 

która dotyczy: 
A. tylko akcji, 
B. akcji imiennych i świadectw tymczasowych, 
C. akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

 
128. Według Kodeksu spółek handlowych, kadencja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej 

nie może być dłuższa niż: 
A. trzy lata, 
B. cztery lata, 
C. pięć lat. 

 
129. Według Kodeksu spółek handlowych, posiedzenie rady nadzorczej spółki akcyjnej, jeżeli 

przewodniczący rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od otrzymania 
wniosku z proponowanym porządkiem obrad, zwołać może samodzielnie: 
A. członek rady nadzorczej lub członek zarządu, od którego pochodzi wniosek, 
B. członek rady nadzorczej lub zarząd spółki, od którego pochodzi wniosek, 
C. wyłącznie członek rady nadzorczej, od którego pochodzi wniosek. 

 
130. Według Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej 

powinno odbyć się najdalej w terminie: 
A. 3 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 
B. 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 
C. 9 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
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131. Według Kodeksu spółek handlowych, wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem 
o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej mogą akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej: 
A. jedną dziesiątą kapitału zakładowego, 
B. jedną piątą kapitału zakładowego, 
C. jedną drugą kapitału zakładowego. 

 
132. Według Kodeksu spółek handlowych, przerwa w obradach walnego zgromadzenia spółki 

akcyjnej zarządzona może być większością głosów co najmniej: 
A. bezwzględną, 
B. dwóch trzecich, 
C. trzech czwartych. 

 
133. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli statut nie stanowi inaczej, prawo głosu 

przysługuje: 
A. od dnia objęcia akcji, niezależnie od tego czy akcja została pokryta, 
B. od dnia wpisu spółki do rejestru, niezależnie od tego czy akcja została pokryta, 
C. od dnia pełnego pokrycia akcji. 

 
134. Według Kodeksu spółek handlowych, w transgranicznym połączeniu spółek uczestniczyć 

mogą polskie: 
A. tylko spółki kapitałowe, 
B. tylko spółki kapitałowe i spółka komandytowo - akcyjna, 
C. wszystkie spółki handlowe.  

 
135. Według Kodeksu spółek handlowych, plan połączenia spółek podlega ogłoszeniu przed 

datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta 
uchwała o połączeniu, nie później niż na: 
A. jeden miesiąc przed dniem podjęcia uchwały w sprawie połączenia, 
B. sześć tygodni przed dniem podjęcia uchwały w sprawie połączenia, 
C. dwa miesiące przed dniem podjęcia uchwały w sprawie połączenia.  

 
136. Według Kodeksu spółek handlowych, jeżeli statut spółki inaczej nie stanowi, uchwała 

spółki publicznej o połączeniu z inną spółką wymaga większości głosów: 
A. bezwzględnej, 
B. dwóch trzecich, 
C. trzech czwartych. 
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137. Według Kodeksu spółek handlowych, zaświadczenie o zgodności z prawem polskim 
połączenia transgranicznego w zakresie procedury podlegającej prawu polskiemu 
wydaje: 
A. notariusz, 
B. sąd rejestrowy, 
C. urząd skarbowy. 

 
138. Według Kodeksu spółek handlowych, podział spółek przez wydzielenie to: 

A. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na spółki nowo zawiązane, 
B. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą i spółkę nowo 

zawiązaną, 
C. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę istniejącą lub spółkę nowo 

zawiązaną. 
 
139. Według Kodeksu spółek handlowych, dniem podziału spółki jest: 

A. dzień wykreślenia spółki dzielonej z rejestru, 
B. dzień wpisu do rejestru spółki nowo zawiązanej, 
C. dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. 

 
140. Według Kodeksu spółek handlowych, plan podziału spółki przez zawiązanie nowej 

spółki powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego: 
A. spółki dzielonej, 
B. spółki przejmującej, 
C. spółki nowo zawiązanej. 

 
141. Według Kodeksu spółek handlowych, plan podziału spółki podlega badaniu przez 

biegłego wyznaczonego przez: 
A. sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej, 
B. sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki nowo zawiązanej, 
C. sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki dzielonej lub spółki nowo zawiązanej. 

 
142. Zgodnie z Kodeksem pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres 

próbny 4 tygodni wynosi: 
A. 2 tygodnie,  
B. 3 dni robocze,  
C. 1 tydzień. 
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143. Zgodnie z Kodeksem pracy, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę 
zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą 
pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą 
rozwiązanie umowy, a jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie 
byłoby nieuzasadnione, może zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia  
w ciągu: 
A.  5 dni od otrzymania zawiadomienia, 
B.  7 dni od otrzymania zawiadomienia, 
C.  14 dni od otrzymania zawiadomienia. 

 
144. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik: 

A.  może zrzec się prawa do wynagrodzenia za pracę, składając stosowne oświadczenie 
pracodawcy w tym zakresie w dowolnej formie, 

B.  może zrzec się prawa do wynagrodzenia za pracę, ale tylko w formie oświadczenia 
złożonego pracodawcy na piśmie,  

C.  nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia za pracę. 
 
145. Zgodnie z Kodeksem pracy, kara porządkowa nagany nie może być zastosowana: 

A. po upływie 2 tygodni od dopuszczenia się naruszenia obowiązku pracowniczego, 
B. po upływie 1 tygodnia od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu 

obowiązku pracowniczego i po upływie 1 miesiąca od dopuszczenia się tego naruszenia, 
C. po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu 

obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 
 
146. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, powództwo o unieważnienie 

małżeństwa może wytoczyć: 
A. prokurator, 
B. pełnomocnik ds. rodziny, 
C. wyłącznie małżonek lub jego spadkobiercy. 

 
147.  Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, objęcie opieki przez opiekuna 

ustanowionego dla małoletniego następuje przez: 
A. uprawomocnienie się postanowienia o ustanowieniu opiekuna, 
B. złożenie oświadczenia o objęciu opieki przed sądem opiekuńczym, 
C.  złożenie przez opiekuna przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym. 
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148. Wskaż, która z czynności prawnych - zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym  
– dokonana przez małżonka bez zgody drugiego małżonka jest bezwzględnie nieważna: 
A. udzielenie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości objętej wspólnością ustawową, 
B. darowizna nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków, 
C. zakup nieruchomości za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków. 
 

149.  Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, uznanie dziecka przez ojca 
o ograniczonej zdolności do czynności prawnych może być dokonane przez: 
A. ojca dziecka za zgodą jego przedstawiciela ustawowego, 
B. przedstawiciela ustawowego ojca dziecka, 
C. przedstawiciela ustawowego ojca dziecka za zgodą ojca dziecka. 
 

150. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do składników majątku osobistego 
każdego z małżonków nie należą: 
A. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 
B. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego, 
C. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej 

jednego z małżonków. 
 
151. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozdzielność majątkowa między 

małżonkami powstaje z mocy prawa: 
A. na skutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec jednego z małżonków, 
B. w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, 
C. w przypadku nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności przeciwko 

małżonkowi dłużnika. 
 

152. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, domniemywa się, że dziecko pochodzi 
od męża matki, jeżeli urodziło się: 
A. po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji, 
B. w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania  

lub unieważnienia, 
C. po upływie jednego roku od ustania lub unieważnienia małżeństwa. 

 
153. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, roszczenia o świadczenia 

alimentacyjne: 
A. nie przedawniają się, 
B. przedawniają się z upływem lat trzech, 
C. przedawniają się z upływem lat dziesięciu. 
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154. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zwolnienia opiekuna lub ustania 
opieki, opiekun obowiązany jest złożyć rachunek końcowy z zarządu majątkiem: 
A. niezwłocznie, 
B. w ciągu miesiąca, 
C. w ciągu trzech miesięcy. 

 
155. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli brak było zezwolenia sądu  

na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo 
jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane, sąd może: 
A. ustalić nieistnienie małżeństwa, 
B. wyłącznie rozwiązać małżeństwo przez rozwód, 
C. unieważnić małżeństwo, chyba że małżonkowie podjęli wspólne pożycie. 

 
156. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, po ustaniu małżeństwa: 

A.  zawsze można unieważnić małżeństwo, 
B. można unieważnić małżeństwo z powodu pokrewieństwa między małżonkami  

oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa 
w zawartym poprzednio związku małżeńskim, 

C. nigdy nie można unieważnić małżeństwa. 
 
157. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, względem osób trzecich wyłączenie 

odpowiedzialności solidarnej małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego  
z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny: 
A. jest skuteczne, jeżeli było wiadome osobom trzecim, 
B. jest zawsze nieważne, 
C. jest zawsze bezskuteczne. 
 

158. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do rozstrzygnięć podejmowanych przez 
sąd z urzędu w wyroku rozwodowym nie należy rozstrzygnięcie: 
A. o wysokości, w jakiej każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów 

utrzymania i wychowania dziecka, 
B. o sposobie korzystania z zajmowanego wspólnego mieszkania przez czas wspólnego  

w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków, 
C. o zniesieniu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną. 

 
159. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi od pracy są: 

A. 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Trzech Króli,  
B. 1 maja – Święto Państwowe, dzień Bożego Ciała, 
C. 22 lipca – Święto Odrodzenia Polski, 1 listopada – Wszystkich Świętych.  
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160. Opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stanowi realizację: 
A. celu publicznego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
B. celu prywatnego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
C. powinności ustawowej niemającej rozwinięcia w przepisach ustawy o gospodarce 

nieruchomościami. 
 
161. Zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, jeżeli postępowaniem scaleniowym  

lub wymiennym mają być objęte grunty położone na terenie dwóch lub więcej gmin,  
to organem właściwym do prowadzenia tego postępowania jest: 
A. marszałek województwa na terenie, którego położone są grunty poddane scaleniu  

lub wymianie, a jeżeli są położone na terenie kilku województw to ten marszałek, którego 
wskażą zgodnie jako właściwego wszyscy marszałkowie tych województw, na których 
terenie położone są grunty objęte tym postępowaniem,   

B. wójt, którego wskażą jako właściwego zgodnie wszyscy wójtowie tych gmin, na których 
terenie położone są grunty objęte tym postępowaniem, 

C. starosta, na którego terenie działania posiada grunty największa liczba uczestników 
postępowania, a w razie równej ich liczby – starosta, na którego terenie działania znajduje 
się największy obszar gruntów obejmowanych scaleniem lub wymianą. 

 
162. Zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów, scaleniem obejmuje się grunty, przez 

które rozumie się: 
A. nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, drogami i terenami kolejowymi 

oraz nieużytki,  
B. nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, grunty, na których znajdują  

się zabytki historyczne, architektoniczne i rezerwaty przyrody, grunty pod drogami 
i terenami kolejowymi oraz nieużytki, 

C. nieruchomości rolne, grunty leśne, grunty pod wodami, grunty użytkowane na cele 
gospodarki rybackiej, grunty pod drogami i terenami kolejowymi oraz nieużytki. 

 
163. Według ustawy o lasach, plan urządzenia lasu jest to: 

A. dokument opracowany wyłącznie dla lasu o obszarze co najmniej 50 ha, stanowiącego 
zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych  
do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej,  

B. podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla określonego obiektu, zawierający 
opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej, 

C. dokument opracowany wyłącznie dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego 
zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych  
do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. 
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164. Według ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest: 
A. własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby 

prawne, 
B. własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne, 
C. własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków  

oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 
 
165. Według ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania własne: 

A. w imieniu Państwa i na odpowiedzialność Państwa,  
B. w imieniu Państwa, ale na własną odpowiedzialność,  
C. w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

 
166. Według ustawy o samorządzie gminnym, oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie 

zarządu mieniem składa: 
A. jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta 

samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą,  
B. jednoosobowo wójt albo przewodniczący rady gminy,  
C. zawsze wójt gminy łącznie z przewodniczącym rady gminy. 
 

167. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym: 
A. powiat w celu wykonywania nałożonych na niego przez ustawę zadań może prowadzić 

wszelką działalność gospodarczą, 
B. powiat w celu wykonywania nałożonych na niego przez ustawę zadań może prowadzić 

wszelką działalność gospodarczą tylko za zgodą wojewody, 
C. powiat w celu wykonywania zadań nie może prowadzić działalności gospodarczej 

wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.  
 
168. W rozumieniu ustawy o samorządzie województwa, organami samorządu województwa są: 

A. wyłącznie marszałek województwa, 
B. wyłącznie sejmik województwa, 
C. sejmik województwa i zarząd województwa. 
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169. Według ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mapa zasadnicza to: 
A. opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego 

powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki, 
B. usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono matematycznie 

ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania, 
C. wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów  
i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

 
170. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, centralnym organem administracji 

rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest: 
A. Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  
B. Główny Urząd Geodezji, Kartografii i Katastru, 
C. Główny Geodeta Kraju. 

 
171. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i budynków 

obejmuje informacje dotyczące: 
A. gruntów, budynków, lokali,  
B. tylko gruntów, 
C. tylko gruntów i budynków. 

 
172. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, operat ewidencyjny składa się: 

A. wyłącznie z map i rejestrów, 
B. z map, rejestrów i osnów geodezyjnych, 
C. z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. 
 

173. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, umieszczanie i utrzymywanie  
w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych 
miejscowościach na obszarze gminy należy do: 
A. zadań gminy, 
B. zadań powiatu, 
C. zadań samorządu województwa. 
 

174. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, ugoda zawarta przed geodetą: 
A. nie posiada mocy ugody sądowej, 
B. posiada moc ugody sądowej, 
C. posiada moc ugody sądowej tylko wówczas, gdy zatwierdzi ją sąd rejonowy.  
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175. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, co do zasady, podziału nieruchomości 
dokonuje się na podstawie decyzji zatwierdzającej jej podział, wydanej przez: 
A. marszałka województwa, 
B. starostę, 
C. wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 

 
176. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, gminie przysługuje prawo 

pierwokupu nieruchomości w przypadku sprzedaży: 
A. nieruchomości na cele budowy dróg krajowych, 
B. nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej 

nieruchomości, o ile prawo pierwokupu zostało ujawnione w księdze wieczystej, 
C. zabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo 

jednostek samorządu terytorialnego. 
 
177. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wykonanie przez wójta, burmistrza 

albo prezydenta miasta prawa pierwokupu nieruchomości, następuje przez: 
A. złożenie u notariusza oświadczenia w formie aktu notarialnego, 
B. złożenie u starosty oświadczenia na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym, 
C. złożenie u starosty oświadczenia w zwykłej formie pisemnej. 

 
178. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być 

wywłaszczona tylko na rzecz: 
A. Skarbu Państwa, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego, jednoosobowej spółki samorządu terytorialnego, 
B. jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jednoosobowej spółki samorządu terytorialnego, 
C. Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego. 
 

179. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje: 
A. podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie, 
B. podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej zarówno na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak i przez obywateli polskich za granicą, 
C. tylko podejmowanie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. 
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180. Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęta przez radę 
gminy uchwała o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy: 
A. jest aktem prawa miejscowego, 
B. jest aktem prawa miejscowego dopiero po zatwierdzeniu przez sejmik województwa, 
C. nie jest aktem prawa miejscowego. 

 
181. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), elektroniczny katalog 

dokumentów spółek obejmuje dokumenty: 
A. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo  

– akcyjnych, spółek komandytowych, spółek jawnych, spółek partnerskich i spółek 
europejskich,  

B. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo  
– akcyjnych, spółek komandytowych, spółek jawnych, spółek partnerskich i spółek 
cywilnych,  

C. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo  
– akcyjnych i spółek europejskich. 

 
182. Zgodnie z ustawą o Najwyższej Izbie Kontroli (NIK), jednostkami organizacyjnymi NIK są:  

A. departamenty i delegatury, 
B. ośrodki zamiejscowe i delegatury, 
C. oddziały zamiejscowe i delegatury. 

 
183. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego 
stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej ogłasza się w: 
A. Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
B. Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, 
C. wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

 
184. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami 

jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych, 
 które nie spowoduje wszczęcia postępowania administracyjnego, uregulowane jest w: 
A. Kodeksie postępowania administracyjnego, 
B. ustawie - Ordynacja podatkowa,  
C. Kodeksie prawa materialnego administracyjnego. 
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185. W sprawach podatkowych uregulowanych w ustawie – Ordynacja podatkowa,  
co do zasady nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 
z wyjątkiem dotyczącym: 
A. przepisów o udostępnianiu akt,  
B. czynności sprawdzających,  
C. spraw związanych z udziałem prokuratora w postępowaniu administracyjnym. 

 
186. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, organami wyższego stopnia  

w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są: 
A. zawsze marszałek województwa,  
B. tylko organy administracji rządowej, 
C. samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej.  

 
187. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej 

przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej:  
A. wyłącznie na zarzut strony postępowania, 
B. z urzędu, 
C. tylko wówczas, gdy przepisy prawa administracyjnego dopuszczają możliwość badania 

takiej właściwości. 
 
188. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, zajęcie stanowiska przez inny 

organ, od którego to stanowiska przepis prawa uzależnia wydanie decyzji: 
A. następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie,  
B. następuje w drodze postanowienia, na które nie służy stronie zażalenie, 
C. następuje w jakiejkolwiek formie pisemnej, która nie musi spełniać wymogów 

postanowienia.  
 
189. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, maksymalny termin  

do przesłania odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu przez organ 
administracji publicznej, który wydał zaskarżoną odwołaniem decyzję wynosi: 
A. siedem dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej 

decyzji o uchyleniu lub zmianie zaskarżonej decyzji,  
B. czternaście dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał 

nowej decyzji o uchyleniu lub zmianie zaskarżonej decyzji,  
C. miesiąc od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej 

decyzji o uchyleniu lub zmianie zaskarżonej decyzji. 
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190. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwym do stwierdzenia 
w drodze postanowienia niedopuszczalności odwołania jest: 
A. organ odwoławczy,  
B. zawsze minister właściwy w sprawach administracyjnych, 
C. zawsze wojewódzki sąd administracyjny. 

 
191. Według Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została wydana  

bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, to: 
A. nie jest to podstawa wznowienia postępowania,  
B. jest to podstawa wznowienia postępowania, 
C. jest to zawsze podstawa stwierdzenia wygaśnięcia decyzji. 
 

192. W przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego  
z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego została 
wydana decyzja, to zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jest to: 
A. podstawa żądania wznowienia postępowania zakończonego tą decyzją,  
B. zawsze podstawa stwierdzenia nieważności tej decyzji, 
C. zawsze podstawa stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji. 

 
193. W sprawach wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o zaopatrzeniach 

emerytalnych i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a także sprawach wynikających 
z przepisów o innych świadczeniach wypłacanych z funduszów przeznaczonych 
na ubezpieczenia społeczne: 
A. nigdy nie stosuje sie przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego, 
B. stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy 

dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach, 
C. zawsze i bez wyjątku stosuje się tylko przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 
194. Jeżeli przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy szczególne 

przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie 
lub zmianę, prokuratorowi, który wniósł sprzeciw od decyzji ostatecznej, a który bierze 
udział w takim postępowaniu: 
A. służą prawa strony,  
B. nie służą prawa strony, lecz wyłącznie prawa interwenienta ubocznego, 
C. nie służą prawa strony, lecz wyłącznie prawo przedstawienia organowi administracyjnemu 

swojego poglądu w sprawie. 
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195. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, upoważnienie do załatwiania 
spraw w imieniu organu administracji publicznej, udzielone przez ten organ 
pracownikowi kierowanej jednostki, powoduje ten skutek, że: 
A. upoważniony pracownik staje się przez to organem administracyjnym, 
B. w granicach upoważnienia osoba ta wykonuje kompetencje organu administracji 

publicznej, 
C. upoważniony pracownik może następnie upoważniać innych pracowników tego organu  

do załatwienia tych spraw. 
 
196. Kodeks postępowania administracyjnego jako przesłankę stwierdzenia nieważności 

decyzji przez organ administracji publicznej wymienia: 
A. wydanie decyzji w wyniku przestępstwa, 
B. wydanie decyzji w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie zostało 

uchylone lub zmienione, 
C. skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie. 

 
197. Egzekucja administracyjna z nieruchomości: 

A. nigdy nie jest dopuszczalna, 
B. jest możliwa, jeżeli zastosowanie innych określonych w ustawie o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji środków egzekucyjnych nie było możliwe lub okazało się 
bezskuteczne, 

C. jest możliwa wyłącznie za zgodą zobowiązanego. 
 
198. Odebranie rzeczy ruchomej, zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, jest środkiem egzekucyjnym: 
A. w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym wykonania obowiązków o charakterze 

niepieniężnym, 
B. w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym egzekucji należności pieniężnych, 
C. możliwym do zastosowania przy egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym 

wyłącznie razem z grzywną w celu przymuszenia. 
 
199. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, zamiar składania przez podatnika lub 

płatnika deklaracji w formie elektronicznej:  
A. powinien być zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie 

ewidencji podatników i płatników, 
B. nie wymaga zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego, 
C. powinien być zgłoszony dyrektorowi izby skarbowej właściwemu w sprawie ewidencji 

podatników i płatników. 
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200. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, dyrektor izby celnej: 
A. w ogóle nie jest organem podatkowym, 
B. stosownie do swojej właściwości jest organem podatkowym wyłącznie jako organ 

odwoławczy, 
C. stosownie do swojej właściwości jest organem podatkowym jako: organ odwoławczy 

od decyzji naczelnika urzędu celnego, organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych 
przepisów, organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji. 

 
201. Ustawa – Ordynacja podatkowa, upoważnia Radę Ministrów, jeżeli jest to uzasadnione 

ochroną tajemnicy państwowej i wymogami bezpieczeństwa państwa, do możliwości 
nadania uprawnień organów podatkowych: 
A. Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu, 
B. Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, 
C. Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

 
202. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, na pisemny wniosek zainteresowanego, pisemną 

interpretację przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie wydaje: 
A. naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego, 
B. dyrektor urzędu kontroli skarbowej, 
C. minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

 
203. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, organem podatkowym właściwym miejscowo 

w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej jest: 
A. organ podatkowy właściwy dla podatnika, płatnika lub inkasenta, 
B. organ podatkowy właściwy dla danej osoby trzeciej, 
C. zawsze minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

 
204. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, jeżeli przepisy prawa podatkowego 

nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe 
powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego to: 
A. dane zawarte w tej deklaracji nie mają żadnego znaczenia dla wymiaru tego zobowiązania 

podatkowego, 
B. wysokość zobowiązania podatkowego ustala się zgodnie z danymi zawartymi 

w deklaracji, chyba że przepisy szczególnie przewidują inny sposób ustalenia wysokości 
zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane 
zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego,  
są niezgodne ze stanem faktycznym, 

C. organ podatkowy jest zawsze związany danymi zawartymi w tej deklaracji i nie może ich 
zmienić. 
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205. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, organ podatkowy określa podstawę 
opodatkowania w drodze oszacowania: 
A. stosownie do swego uznania, 
B. w każdym przypadku, gdy podatnik wyrazi na to zgodę, 
C. jeżeli podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy 

opodatkowania. 
 
206. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, jedną z metod określenia podstawy 

opodatkowania w drodze oszacowania jest metoda: 
A. jednolita, 
B. zwyczajowa, 
C. produkcyjna. 

 
207. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, podatnik, który pozostaje w związku 

małżeńskim i którego z małżonkiem łączy ustawowa wspólność majątkowa, odpowiada 
za własne podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych: 
A. wyłącznie swoim majątkiem odrębnym (osobistym), 
B. swoim majątkiem odrębnym (osobistym) oraz majątkiem wspólnym podatnika i jego 

małżonka, 
C. wyłącznie majątkiem wspólnym podatnika i jego małżonka. 

 
208. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, płatnik, który nie wykonał obowiązków 

polegających na obliczeniu, pobraniu od podatnika podatku i wpłaceniu  
go we właściwym terminie organowi podatkowemu, nie poniesie odpowiedzialności: 
A. jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika, 
B. zawsze, gdy podatnik zmarł po niepobraniu podatku (pomimo obowiązku) przez płatnika,  
C. jeżeli podatnik nie złożył deklaracji podatkowej. 
 

209. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, zabezpieczenie zobowiązania podatkowego 
następuje: 
A. wyłącznie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
B. wyłącznie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku, weksla 

z poręczeniem wekslowym banku, czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy 
czeku, 

C. w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku, weksla z poręczeniem 
wekslowym banku, czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku, zastawu 
rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub Narodowy Bank Polski, depozytu w gotówce. 
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210. Jeżeli dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta, to zgodnie z ustawą  
– Ordynacja podatkowa, hipoteka przymusowa powstaje: 
A. z mocy prawa, bez konieczności składania wniosku o jej wpis do księgi wieczystej, 
B. przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, 
C. z upływem siedmiu dni od dnia dokonania wpisu do księgi wieczystej. 

 
211. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, na wniosek podatnika, w przypadkach 

uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, organ podatkowy 
może odroczyć: 
A. termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, 
B. termin wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty podatku, 
C. termin do złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 
212. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, bieg terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 
A. od dnia ogłoszenia upadłości i biegnie w dalszym ciągu do dnia następującego po dniu 

uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego, 
B. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności 

podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia 
upływu przedłużonego terminu, 

C. od dnia zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony  
i biegnie w dalszym ciągu do dnia następującego po dniu zakończenia postępowania 
egzekucyjnego.  

 
213. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność 

pobrania przez płatnika podatku, a podstawą zarzutu nie jest orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego, to: 
A. składa wniosek o zwrot nadpłaty podatku, 
B. składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku, 
C. wytacza przeciwko płatnikowi powództwo o odszkodowanie z tytułu nienależnie 

pobranego podatku. 
 
214. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem 

podlegają z urzędu w pierwszej kolejności: 
A. zwrotowi na rachunek bankowy podatnika, 
B. zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, 
C. przekazaniu na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez podatnika. 
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215. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnik podatku od spadków  
i darowizn, który nabył własność rzeczy lub praw majątkowych na podstawie umowy 
zawartej w formie aktu notarialnego, przedmiotem której jest nieodpłatne zniesienie 
współwłasności: 
A. jest obowiązany w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia do złożenia zeznania 

podatkowego, 
B. nie jest obowiązany do składania zeznania podatkowego, 
C. jest obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, lecz za pośrednictwem notariusza. 

 
216. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, złożenie przez podatnika podatku  

od spadków i darowizn zeznania podatkowego powoduje ten skutek, że: 
A. datę złożenia zeznania przyjmuje się za datę wszczęcia postępowania podatkowego, 
B. organ podatkowy w ciągu siedmiu dni wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania 

podatkowego, 
C. złożenie zeznania nie wszczyna postępowania podatkowego ani nie wymaga wydania 

postanowienia o jego wszczęciu, lecz wymaga złożenia przez podatnika oddzielnego 
żądania wszczęcia postępowania. 

 
217. Jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których 

obowiązują różne stawki podatku od czynności cywilnoprawnych, to: 
A. podatek pobiera się według jednej zsumowanej stawki podatku, 
B. podatek pobiera się według stawki najniższej, 
C. podatek pobiera się według stawki najwyższej. 

 
218. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli 

w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się,  
w przypadku spółki osobowej: 
A. miejsce zamieszkania wszystkich jej wspólników, 
B. siedziba tej spółki i miejsce zamieszkania wszystkich jej wspólników, 
C. siedziba tej spółki. 

 
219. Według ustawy – Ordynacja podatkowa, strona może: 

A. zawsze i bez ograniczeń działać przez pełnomocnika, 
B. działać przez pełnomocnika tylko za zgodą organu podatkowego, 
C. działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego 

działania. 
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220. Zwolnienie podmiotowe całkowite od podatku od spadków i darowizn, obejmuje 
nabywców własności rzeczy lub praw majątkowych: 
A. wszystkich zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej, 
B. zaliczonych do wszystkich trzech grup podatkowych, 
C. będących małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem 

i macochą. 
 
221. Zgodnie z ustawą o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce 

europejskiej, spółka europejska: 
A. zawsze musi posiadać zarząd i radę nadzorczą, 
B. może posiadać radę nadzorczą oraz radę administrującą zamiast zarządu, 
C. może posiadać radę administrującą zamiast zarządu i rady nadzorczej, 

 
222. Według Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, rozporządzenie: 

A. zawsze jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich, 
B. jest kierowane tylko do państw członkowskich, ale nie do ich obywateli, 
C. jest kierowane tylko do organów wspólnotowych. 

 
223. Do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele wybierani są na okres: 

A. trzech lat, 
B. czterech lat, 
C. pięciu lat. 

 
224. Zgodnie z ustawą o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce 

europejskiej, w zakresie w niej nieuregulowanym do europejskiego zgrupowania 
interesów gospodarczych stosuje się odpowiednio przepisy: 
A. o spółce akcyjnej, 
B. o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 
C. o spółce jawnej. 

 
225. Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską, akty prawne podlegające 

obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wchodzą w życie, 
gdy dzień ten nie został określony w danym akcie: 
A. czternastego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
B. dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
C. trzydziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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226. Zgodnie z ustawą – Prawo prywatne międzynarodowe, dla rozwodu w pierwszej 
kolejności właściwe jest: 
A. wspólne prawo ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu, 
B. prawo państwa, w którym wyłącznie powód ma miejsce zamieszkania, 
C. prawo państwa, w którym wyłącznie pozwany ma miejsce zamieszkania. 

 
227. Według ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, roszczenia alimentacyjne między 

krewnymi lub powinowatymi podlegają: 
A. prawu państwa, w którym strony mają miejsce zamieszkania, niezależnie od tego, jakie 

jest ich prawo ojczyste, 
B. prawu ojczystemu osoby uprawnionej do alimentacji, 
C. prawu państwa, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania. 

 
228. Zgodnie z ustawą – Prawo prywatne międzynarodowe, o ważności testamentu: 

A.  rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci, wystarcza jednak 
zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność ta zostaje 
dokonana, 

B.  rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tej czynności, wystarcza 
jednak zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność  
ta zostaje dokonana, 

C.  rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tej czynności i nie wystarcza 
zachowanie formy przewidzianej przez prawo państwa, w którym czynność ta zostaje 
dokonana. 

 

229. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziów sądów powszechnych 
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje:  
A.  Minister Sprawiedliwości na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa,  
B.  Krajowa Rada Sądownictwa na wniosek Ministra Sprawiedliwości,  
C.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.  

 
230. Według ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwierzchni nadzór nad 

działalnością administracyjną sądów powszechnych sprawuje: 
A. Minister Sprawiedliwości, 
B. Sejm, 
C. Sąd Najwyższy. 
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231. Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezesa sądu okręgowego 
powołuje: 
A. Krajowa Rada Sądownictwa, 
B. Minister Sprawiedliwości, 
C. prezes sądu apelacyjnego. 

 
232. Zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, osoba powołana do jej składu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej: 
A. pełni swoje funkcje w Radzie bez oznaczania okresu kadencji i może być odwołana  

w każdym czasie, 
B. pełni swoje funkcje w Radzie przez okres kadencji wynoszący cztery lata, 
C. pełni swoje funkcje w Radzie przez okres kadencji wynoszący sześć lat. 

 
233. Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, dokumenty obejmujące dokonane czynności 

notarialne, po upływie 10 lat od ich sporządzenia, notariusz przekazuje na przechowanie do: 
A. archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego, 
B. archiwum państwowego właściwego dla siedziby kancelarii notarialnej, 
C. archiwum właściwej izby notarialnej. 

 
234. Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, wybór prezesa rady izby notarialnej należy  

do zakresu działania: 
A. Krajowej Rady Notarialnej,  
B. rady izby notarialnej, 
C. walnego zgromadzenia notariuszy izby notarialnej. 

 
235. Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, organami izby notarialnej są: 

A. rada izby notarialnej, walne zgromadzenie notariuszy izby, rzecznik sądu dyscyplinarnego, 
B. walne zgromadzenie notariuszy izby, rada izby notarialnej, 
C. rada izby notarialnej, walne zgromadzenie notariuszy izby, sąd dyscyplinarny. 

 
236. Według ustawy – Prawo o notariacie, notariusz nie dokonuje następujących czynności: 

A. doręczeń oświadczeń, 
B. sporządzania protestów czeków, 
C. sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia. 
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237. Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, powołanie na stanowisko notariusza traci moc  
w razie nieuruchomienia kancelarii w ciągu: 
A 1 miesiąca od zawiadomienia o powołaniu, 
B. 6 tygodni od zawiadomienia o powołaniu, 
C. 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu. 

 
238. Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, na odmowę dokonania czynności notarialnej 

przez asesora notarialnego, osoba zainteresowana może wnieść zażalenie do: 
A. właściwego sądu okręgowego, 
B. właściwego sądu rejonowego, 
C. rady właściwej izby notarialnej. 

 
239. Według ustawy – Prawo o notariacie, notariuszem może być ten, kto (po spełnieniu 

pozostałych przesłanek): 
A. posiada obywatelstwo polskie, 
B. nie posiada obywatelstwa polskiego, ale posiada obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej, 
C. posiada obywatelstwo dowolnego, innego niż Rzeczpospolita Polska, państwa. 

 
240. Według ustawy – Prawo o notariacie, za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia 

za dokonaną czynność notarialną, wynagrodzenie ponosi: 
A. Skarb Państwa, 
B. gmina, w której miejsce zamieszkania ma osoba zwolniona od ponoszenia wynagrodzenia, 
C. właściwa rada izby notarialnej. 

 
241. Według ustawy – Prawo o notariacie, karą dyscyplinarną jest: 

A. pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii, 
B. zawieszenie w czynnościach zawodowych notariusza, 
C. zawieszenie członkostwa w samorządzie notarialnym. 
 

242. Według ustawy – Prawo o notariacie, notariusz używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem 
orła na: 
A. oryginale aktu notarialnego, 
B. wypisie aktu notarialnego, 
C. projekcie, oryginale, wypisie i wyciągu aktu notarialnego. 

 
243. Według ustawy – Prawo o notariacie, opinię o kandydacie na notariusza wydaje: 

A. właściwy sąd dyscyplinarny, 
B. rada właściwej izby notarialnej, 
C. właściwe walne zgromadzenie izby notarialnej. 
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244. Według ustawy – Prawo o notariacie, odmowa dokonania czynności notarialnej 
sprzecznej z prawem jest: 
A. ustawowym obowiązkiem notariusza, 
B. uprawnieniem notariusza, 
C. swobodnym uznaniem notariusza. 

 
245. Według ustawy – Prawo o notariacie, pozbawienie prawa wykonywania zawodu 

notariusza, na podstawie prawomocnego wyroku sądowego wydanego w oparciu 
o przepisy Kodeksu karnego powoduje, że: 
A. notariusz traci stanowisko z mocy prawa, 
B. notariusz zostaje zawieszony w czynnościach zawodowych na podstawie uchwały rady 

właściwej izby notarialnej, 
C. Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza. 

 
246. W przypadkach prawem przewidzianych, oprócz notariusza sporządzić akt notarialny 

może: 
A. konsul Rzeczypospolitej Polskiej, 
B. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, 
C. każdy pracownik ambasady (konsulatu) wyznaczony przez ambasadora (konsula). 
 

247. Według ustawy – Prawo o notariacie, uzasadnienie orzeczenia sądu dyscyplinarnego 
sporządza się na piśmie w terminie:  
A. 7 dni od ogłoszenia orzeczenia, 
B. 14 dni od ogłoszenia orzeczenia, 
C. 21 dni od ogłoszenia orzeczenia. 

 
248. Według ustawy – Prawo o notariacie, sporządzenie przez notariusza w formie aktu 

notarialnego umowy przeniesienia własności nieruchomości bez wymaganego wniosku  
o wpis w księdze wieczystej, może powodować: 
A. bezskuteczność czynności prawnej, 
B. nieważność czynności prawnej, 
C. odpowiedzialność dyscyplinarną notariusza. 
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249. Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, orzeczenie wydane przez Wyższy Sąd 
Dyscyplinarny: 
A. nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego upływu terminu 

do jej wniesienia, 
B. przed upływem terminu do wniesienia kasacji podlega wykonaniu za zgodą obwinionego, 
C. przed upływem terminu do wniesienia kasacji podlega wykonaniu na wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego. 
 
250. Zgodnie z ustawą – Prawo o notariacie, kilku notariuszy może prowadzić jedną 

kancelarię notarialną na zasadach: 
A.  wyłącznie spółki cywilnej, 
B.  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
C.  spółki cywilnej lub partnerskiej. 




