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Pouczenie: 
 

1. Praca jest kodowana. Zdający umieszcza na pierwszej stronie testu egzaminacyjnego oraz na 
karcie odpowiedzi (na każdej stronie) numer kodu.  

2. Każdy zdający otrzymuje:  
1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 47 stronach  
2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi zawarty na 4 stronach  

3. Przed przystąpieniem do rozwiązania zestawu należy sprawdzić, czy test zawiera wszystkie 
kolejno ponumerowane strony od 1 do 47 oraz czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. 
W przypadku braku jakiejkolwiek strony, należy ten fakt zgłosić komisji egzaminacyjnej.  

4. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczyć wyłącznie na karcie odpowiedzi.  
5. Test egzaminacyjny składa się z 250 pytań jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest 

prawidłowa). Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje 1 pkt.  
6. Pytania zostały opracowane według stanu prawnego na dzień 8 lipca 2006r.  
7. Egzamin konkursowy trwa 4 godziny. 

 



1. Przepadek rzeczy może nastąpić:  
A. tylko w przypadkach wskazanych w ustawie i tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub 
prawomocnej decyzji administracyjnej,  
B. tylko w przypadkach wskazanych w ustawie i tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,  
C. tylko w trakcie stanów nadzwyczajnych.  

2. Według Konstytucji RP nauka jest obowiązkowa:  
A. do 18 roku życia,  
B. do 21 roku życia,  
C. do 16 roku życia.  

3. Umowa międzynarodowa, przekazująca organizacji międzynarodowej lub organowi 
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach, ratyfikowana 
jest przez Sejm RP:  
A. większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,  
B. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,  
C. bezwzględną większością głosów.  

4. Bierne prawo wyborcze do Senatu RP ma obywatel polski, mający prawo do wybierania, który w 
dniu wyborów:  
A. kończy 21 lat,  
B. kończy 30 lat,  
C. kończy 35 lat.  

5. Mandatu posła nie można łączyć:  
A. z funkcją ministra,  
B. z funkcją sekretarza stanu,  
C. z mandatem senatora. 

6. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu:  
A. 14 dni,  
B. 21 dni,  
C. 30 dni.  

7. Kandydata na Prezydenta RP:  
A. zgłasza co najmniej 50.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu,  
B. zgłasza co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu,  
C. zgłasza co najmniej 200.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.  

8. Ważność wyboru Prezydenta RP stwierdza:  
A. Sąd Najwyższy,  
B. Trybunał Konstytucyjny,  
C. Trybunał Stanu.  

9. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają:  
A. moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, jeżeli zatwierdzi je Prezydent RP,  
B. moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne,  
C. moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne, jeżeli nie odrzuci ich Sejm RP.  

10. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi projekt ustawy budżetowej na rok następny:  
A. najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego,  
B. najpóźniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem roku budżetowego,  
C. najpóźniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. 
 



11. Zdolność prawną mają:  
A. wszystkie osoby fizyczne od chwili urodzenia,  
B. wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie,  
C. wyłącznie osoby fizyczne nieubezwłasnowolnione. 

12. Mający 16 lat właściciel samochodu sprzedał ten samochód. Nabywca odmawia zapłacenia ceny 
twierdząc, że czynność jest nieważna.  
A. odmowa zapłaty jest zasadna,  
B. odmowa zapłaty jest bezzasadna,  
C. odmowa zapłaty ceny wymaga uprzedniego wyznaczenia przez nabywcę przedstawicielom ustawowym 
zbywcy odpowiedniego terminu do potwierdzenia umowy.  

13. Osoba domagająca się ochrony dóbr osobistych musi wykazać, że:  
A. jej dobro osobiste zostało naruszone,  
B. jej dobro osobiste zostało naruszone, a naruszenie jest bezprawne,  
C. jej dobro osobiste zostało naruszone, naruszenie jest bezprawne i wyrządziło szkodę.  

14. Miejscem zamieszkania dziecka, w odniesieniu do którego władza rodzicielska służy na równi 
obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, a przebywającego stale u jednego z rodziców 
jest:  
A. miejsce wyznaczone przez sąd opiekuńczy,  
B. miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa,  
C. miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa, chyba że sąd opiekuńczy 
wyznaczy inne miejsce.  

15. Kurator ustanowiony dla spółki akcyjnej nie mającej organów:  
A. powinien niezwłocznie powołać zarząd spółki,  
B. może działać w zastępstwie zarządu spółki podejmując czynności niecierpiące zwłoki,  
C. powinien niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie w celu powołania organów spółki lub podjąć 
czynności mające na celu jej likwidację,  

16. W wypadku złożenia oferty osobie nie będącej przedsiębiorcą, do zawarcia umowy dochodzi:  
A. gdy oblat złoży oświadczenie o przyjęciu oferty bez żadnych zastrzeżeń,  
B. gdy oblat przyjmie ofertę w odniesieniu do przedmiotowo istotnych warunków umowy,  
C. gdy bezskutecznie upłynie zakreślony przez oferenta termin do przyjęcia oferty. 

17. Wypowiedzenie umowy zawartej w formie aktu notarialnego może nastąpić: 
A. w dowolnej formie, 
B. tylko przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, 
C. w dowolnej formie, ale winno być stwierdzone pismem. 

18. Uchylenie się od skutków prawnych umowy przenoszącej własność nieruchomości zawartej pod 
wpływem błędu, jeżeli prawo własności nabywcy zostało już wpisane do księgi wieczystej: 
A. może nastąpić poprzez złożenie drugiej stronie umowy oświadczenia w zwykłej formie pisemnej, 
B. wymaga złożenia drugiej stronie umowy oświadczenia w formie aktu notarialnego, 
C. wymaga uzgodnienia przez sąd treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. 

19. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej: 
A. nie wywiera skutków, jakie prawo wiąże z zachowaniem formy pisemnej, 
B. wywiera skutki, jakie prawo wiąże z zachowaniem formy pisemnej, 
C. wywiera skutki, jakie prawo wiąże z zachowaniem formy pisemnej, o ile opatrzone jest bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
 
 



20. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną działa: 
A. pod firmą, 
B. pod nazwą, 
C. pod swoim imieniem i nazwiskiem, bez żadnych dodatków. 

21. Przedsiębiorcą jest: 
A. każda spółka handlowa, 
B. osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność zawodową, 
C. każda osoba prawna. 

22. Prokura może być udzielona: 
A. przez każdego przedsiębiorcę, 
B. przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru, 
C. przez każdą osobę prawną wpisaną do rejestru. 

23. Prokura łączna upoważnia: 
A. do samodzielnego działania w imieniu przedsiębiorcy, 
B. do reprezentacji przedsiębiorcy-osoby fizycznej, w wypadku współdziałania wszystkich ustanowionych 
prokurentów łącznych, 
C. jednego prokurenta łącznego do samodzielnego odbierania oświadczeń kierowanych do przedsiębiorcy. 

24. Ograniczenie pełnomocnika w zdolności do czynności prawnych: 
A. uniemożliwia udzielenie pełnomocnictwa takiej osobie, 
B. nie wpływa na ważność czynności dokonanej przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy, 
C. wpływa na ważność czynności prawnych, o ile druga strona umowy zawartej w imieniu mocodawcy przez 
pełnomocnika wie o tym. 

25. Pełnomocnictwo ogólne: 
A. pod rygorem nieważności powinno być sporządzone na piśmie, 
B. powinno być sporządzone na piśmie dla celów dowodowych, 
C. nie wymaga żadnej szczególnej formy. 

26. Umowa przenosząca własność rzeczy, zawarta przez osobę nie będącą jej właścicielem: 
A. jest nieważna, 
B. jest ważna, o ile nabywca działał w dobrej wierze, 
C. jest ważna, ale bezskuteczna. 

27. W wypadku ustanowienia odrębnej własności lokali, współwłasność gruntu oraz części budynku i 
urządzeń, które nie służą wyłącznie właścicielom lokali: 
A. jest prawem związanym z własnością lokali i nie może być zniesiona, dopóki istnieje odrębna własność 
lokali, 
B. może być zniesiona tylko przez sąd z ważnych przyczyn, 
C. dopuszczalność jej zniesienia może być jedynie czasowo wyłączona umową współwłaścicieli. 

28. Zbycie przez jednego ze współwłaścicieli udziału w powstałej w wyniku umowy sprzedaży 
współwłasności rzeczy: 
A. wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli, 
B. wymaga zgody współwłaścicieli mających większość udziałów, 
C. nie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli. 
 
 
 
 
 
 



29. Jeżeli dostęp nieruchomości do drogi publicznej jest nieodpowiedni: 
A. właściciel nieruchomości może domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej niezależnie od 
możliwości urządzenia odpowiedniego dostępu i wysokości nakładów, jakich ta czynność wymaga, 
B. właściciel nieruchomości może domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej jedynie wtedy, 
gdyby przystosowanie tego dostępu do użytku było niemożliwe, 
C. właściciel nieruchomości może domagać się ustanowienia służebności drogi koniecznej wtedy, gdyby 
przystosowanie dostępu do użytku było niemożliwe lub wymagało niewspółmiernych lub nieopłacalnych 
nakładów. 

30. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego następuje z chwilą: 
A. zawarcia umowy przenoszącej to prawo, 
B. wpisu do księgi wieczystej nabywcy prawa, 
C. wyrażenia zgody na przeniesienie prawa przez właściciela nieruchomości. 

31. Niedopuszczalne jest zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem poprzez: 
A. wydzielenie poszczególnych pięter budynku dla poszczególnych współwłaścicieli, 
B. podział budynku ścianą dzielącą budynek w płaszczyźnie pionowej, 
C. ustanowienie odrębnej własności lokali. 

32. Samoistny posiadacz rzeczy jest obowiązany do zapłaty właścicielowi wynagrodzenia za 
korzystanie z rzeczy: 
A. wyłącznie, jeżeli jest posiadaczem w złej wierze, 
B. jeżeli jest posiadaczem w dobrej wierze od chwili, kiedy dowiedział się o wytoczeniu powództwa o 
wydanie rzeczy oraz jeżeli jest posiadaczem w złej wierze, 
C. zawsze, jeżeli posiada rzecz bez tytułu prawnego. 

33. Właściciel rzeczy obciążonej służebnością gruntową, może domagać się zniesienia tej służebności 
bez wynagrodzenia, jeżeli służebność: 
A. stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do korzystania z nieruchomości władnącej, 
B. nie jest wykonywana przez dziesięć lat, 
C. utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie. 

34. Użytkowanie polegające na korzystaniu z budynku na zasadach określonych w ustawie o ochronie 
nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w 
każdym roku: 
A. wygasa najpóźniej z upływem 50 lat od jego ustanowienia, 
B. wygasa wskutek niewykonywania przez 10 lat, 
C. wygasa z chwilą śmierci użytkownika. 

35. Prawami rzeczowymi mogącymi dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości są: 
A. użyczenie, 
B. użytkowanie, 
C. służebność. 

36. Odrębna własność lokalu nie może powstać w drodze: 
A. orzeczenia sądu, 
B. jednostronnej czynności prawnej, 
C. zasiedzenia. 

37. Użytkowanie nieprawidłowe obejmuje: 
A. pieniądze lub inne rzeczy oznaczone co do gatunku, 
B. rzeczy i prawa zbywalne, nie przynoszące pożytków, 
C. korzystanie z nieruchomości na zasadach timesharingu. 
 



38. Budynek wzniesiony przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną na oddanym jej w użyczenie gruncie 
stanowi: 
A. odrębny przedmiot własności, 
B. część składową, 
C. przedmiot prawa związanego. 

39. Przedmiotem hipoteki może być: 
A. użytkowanie gruntu wraz z własnością znajdujących się na nim budynków, 
B. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, 
C. wierzytelność zabezpieczona hipoteką. 

40. Udział we współwłasności nieruchomości gruntowej może być obciążony: 
A. użytkowaniem 
B. służebnością gruntową, 
C. służebnością osobistą. 

41. Nadzwyczajna zmiana stosunków, w wyniku której spełnienie świadczenia byłoby połączone z 
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie 
przewidywały przy zawarciu umowy: 
A. może zostać powołana przez pozwanego w procesie o spełnienie świadczenia w formie zarzutu 
prowadzącego do oddalenia powództwa, 
B. może być zgłoszona przez pozwanego w pozwie wzajemnym, 
C. nie może być podnoszona jako środek obrony pozwanego, a jedynie stanowić podstawę odrębnego 
powództwa. 

42. Roszczenie o zwrot podwójnego zadatku, wręczonego przy zawarciu umowy przedwstępnej, nie 
związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynikające z uchylenia się od zawarcia umowy 
przyrzeczonej przez stronę, której wręczono zadatek, przedawnia się w terminie: 
A. jednego roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta, 
B. dziesięciu lat od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta, 
C. jednego roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta, jednak nie później 
niż dziesięciu lat od wręczenia zadatku. 

43. Jeżeli zostało zastrzeżone, że stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy 
pieniężnej: 
A. oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli zostało złożone jednocześnie z zapłatą 
odstępnego, 
B. odstępne może zostać zapłacone także po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak dopiero 
z chwilą zapłaty odstępnego oświadczenie to stanie się skuteczne, 
C. jeżeli odstępne nie zostanie zapłacone jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
druga strona może zakreślić stosowny termin do zapłaty odstępnego, a po upływie tego terminu oświadczenie 
o odstąpieniu stanie się bezskuteczne. 

44. Jeżeli zachodzi solidarność po stronie wierzycieli, dłużnik: 
A. jest obowiązany świadczyć do rąk wierzyciela, który go wezwał do spełnienia świadczenia, 
B. jest obowiązany świadczyć do rąk wierzyciela, który wytoczył przeciwko niemu powództwo o spełnienie 
świadczenia, 
C. dłużnik zawsze może świadczyć do rąk wybranego przez siebie wierzyciela. 

45. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, 
zasądzenie odszkodowania może nastąpić tylko, jeżeli: 
A. stwierdzono wyrokiem karnym lub orzeczeniem dyscyplinarnym winę sprawcy szkody lub winę tę uznał 
organ przełożony nad sprawcą szkody, 
B. wykazano winę sprawcy szkody w procesie o odszkodowanie, 
C. stwierdzono we właściwym postępowaniu niezgodność z prawem orzeczenia lub decyzji. 



46. Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę, wyrządzoną przez pracownika przy wykonywaniu 
powierzonych czynności, oparta jest: 
A. na zasadzie ryzyka, 
B. na zasadzie winy w wyborze, 
C. na zasadzie słuszności. 

47. Dłużnik jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania: 
A. niezależnie od okoliczności, czy wierzyciel poniósł szkodę, 
B. tylko, jeżeli wierzyciel wykaże, że poniósł szkodę, 
C. o ile nie wykaże, że wierzyciel szkody nie poniósł. 

48. Jeżeli dokonano przelewu wierzytelności zabezpieczonej zastawem: 
A. zastaw wygasa, 
B. przejście zastawu na nabywcę wierzytelności zależy od treści umowy przelewu, 
C. zastaw przechodzi na nabywcę wierzytelności. 

49. Zamiana przez sąd uprawnień dożywotnika na rentę jest dopuszczalna, jeżeli między 
dożywotnikiem a zobowiązanym wytworzą się takie stosunki, że nie można wymagać od stron, by 
pozostawały ze sobą nadal w bezpośredniej styczności: 
A. z przyczyn leżących po stronie zobowiązanego, 
B. z przyczyn leżących po stronie dożywotnika, 
C. niezależnie od okoliczności, po czyjej stronie leżą przyczyny tego stanu. 

50. Z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, konsument nie może 
skorzystać w przypadku: 
A. umów dotyczących świadczeń, za które cena zależy w części od ruchu cen na rynkach finansowych, 
B. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 – dniowego terminu, 
C. umów zawieranych na odległość dotyczących usług finansowych. 

51. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ponosi: 
A. wyłącznie producent, który wytwarza taki produkt w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz 
importer produktu zagranicznego, 
B. osoba, które przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy podaje się za producenta, 
C. wyłącznie ten, kto w ramach swojej działalności gospodarczej zbył produkt niebezpieczny 
poszkodowanemu. 

52. Skutki złożenia oświadczenia woli o potrąceniu, w myśl kodeksu cywilnego: 
A. następują ex tunc, od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe, 
B. następują ex nunc, 
C. w braku przeciwnego zastrzeżenia, następują ex nunc. 

53. Osoba zobowiązana do nadzoru nad małoletnim do lat 13, odpowiada za szkodę wyrządzoną przez 
tego małoletniego osobom trzecim na zasadzie: 
A. winy, 
B. ryzyka, 
C. ryzyka lub słuszności. 

54. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa wierzyciela, z mocy ustawy ma miejsce: 
A. gdy następuje zapłata cudzego długu przez osobę, której służy prawo mające dalsze pierwszeństwo 
zaspokojenia niż spłacona wierzytelność, 
B. tylko w przypadku, gdy następuje zapłata cudzego długu za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa 
wierzyciela, 
C. gdy współdłużnik solidarny spłaca wierzyciela. 
 



55. Dłużnik może wysunąć przeciwko nabywcy wierzytelności: 
A. wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy (cedentowi) najpóźniej do momentu przelewu, 
B. wszelkie zarzuty, które miał przeciwko cedentowi w chwili powzięcia wiadomości o przelewie, 
C. wyłącznie zarzuty osobiste, wynikające z innych stosunków prawnych istniejących między nim 
(dłużnikiem) a nabywcą wierzytelności. 

56. Niegodność dziedziczenia następuje: 
A. z mocy samego prawa, a orzeczenie sądu o uznaniu za niegodnego ma charakter deklaratywny, 
B. z mocy konstytutywnego orzeczenia sądu, w trybie procesu, 
C. z mocy konstytutywnego orzeczenia sądu, w trybie nieprocesowym. 

57. Przyjęcie przez spadkobiercę udziału przypadającego z tytułu przyrostu, a odrzucenie udziału 
przypadającego na podstawie powołania w testamencie: 
A. nie jest dopuszczalne, 
B. jest dopuszczalne w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku, 
C. jest dopuszczalne w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule powołania do spadku. 

58. Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów i poleceń: 
A. jest ograniczona tylko w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, 
B. ogranicza się zawsze do wartości stanu czynnego spadku, 
C. jest nieograniczona. 

59. Przy ustalaniu udziału spadkowego, stanowiącego podstawę do obliczenia zachowku uwzględnia się 
spadkobierców, którzy: 
A. spadek odrzucili, 
B. zrzekli się dziedziczenia, 
C. zostali wydziedziczeni. 

60. Wydziedziczenie to: 
A. uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, 
B. umowa zawarta między spadkobiercą a przyszłym spadkodawcą o zrzeczeniu się dziedziczenia po nim, 
C. pozbawienie przez spadkodawcę w testamencie określonych osób uprawnienia do zachowku. 

61. Istotnym wymogiem ważności testamentu jest opatrzenie go datą jego sporządzenia, co oznacza, że 
może ona być umieszczona: 
A. tylko na początku tekstu testamentu, 
B. tylko na końcu tekstu testamentu, 
C. w każdym miejscu tekstu testamentu. 

62. Małżonek pozostający w orzeczonej przez sąd separacji jest: 
A. spadkobiercą ustawowym po tym współmałżonku, 
B. wyłączony od dziedziczenia ustawowego po tym współmałżonku, 
C. wyłączony od dziedziczenia ustawowego po tym współmałżonku tylko wówczas, gdy następnie zostanie 
orzeczony rozwód małżeństwa. 

63. Spadkodawca pozostawił czworo rodzeństwa i jednego z rodziców, gdyż drugie z nich zmarło 
wcześniej. Udział spadkowy każdego z rodzeństwa będzie wynosił: 
A. 1/8 część spadku, 
B. 5/32 części spadku, 
C. 8/32 części spadku. 

64. Testament zwykły może być sporządzony przez złożenie oświadczenia ostatniej woli w obecności 
dwóch świadków przed: 
A. członkiem zarządu województwa, 
B. członkiem zarządu starostwa, 
C. kierownikiem urzędu stanu cywilnego 



65. Spadkobiercy zawarli przed notariuszem umowę, w której dokonali podziału majątku po 
przyszłym spadkodawcy. Umowa tego rodzaju jest: 
A. umową ważną, 
B. umową nieważną, chyba że ten spadkodawca ją zatwierdzi, 
C. umową nieważną. 

66. Przez „transmisję” w prawie spadkowym rozumie się: 
A. zobowiązanie przez spadkodawcę jego spadkobiercy do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia 
go innej osobie, 
B. zobowiązanie przez spadkodawcę jego spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego 
na rzecz oznaczonej osoby trzeciej, 
C. możliwość złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przez spadkobiercę zmarłego 
spadkobiercy. 

67. Małżonkowie nie posiadają dzieci. Jedno z nich umiera, nie pozostawiając testamentu. Jaki jest 
udział spadkowy drugiego z małżonków: 
A. zawsze całość spadku, 
B. co najmniej połowa spadku, 
C. co najmniej jedną czwarta całości spadku. 

68. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku: 
A. jedynie dzieci spadkodawcy, 
B. jedynie małżonek spadkodawcy, 
C. dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. 

69. Odpowiedzialność zbywcy spadku i nabywcy spadku względem wierzycieli jest odpowiedzialnością: 
A. solidarną, 
B. po ½ części, 
C. zróżnicowaną, gdyż nabywca odpowiada tylko rzeczowo. 

70. Spadkobiercy za długi spadku po przeprowadzeniu działu spadku: 
A. odpowiadają w stosunku do wielkości udziałów, 
B. nie odpowiadają, gdyż zostały one objęte postanowieniem o dziale spadku i przydzielone poszczególnym 
spadkobiercom, 
C. odpowiadają solidarnie. 

71. Wniesienie pozwu do sądu niewłaściwego: 
A. przerywa bieg przedawnienia, 
B. nie przerywa biegu przedawnienia, 
C. przerywa bieg przedawnienia jedynie, gdy pozew wniesiono do sądu niewłaściwego miejscowo, natomiast 
nie przerywa biegu przedawnienia w wypadku wniesienia pozwu do sądu niewłaściwego rzeczowo. 

72. Jeżeli pozwany podniesie bezzasadny zarzut niedopuszczalności drogi sądowej: 
A. sąd może prowadzić dalsze postępowanie, a do zarzutu może ustosunkować się w wyroku, 
B. sąd obowiązany jest oddalić ten zarzut odrębnym postanowieniem i wstrzymać się z dalszym 
rozpoznaniem sprawy do uprawomocnienia tego postanowienia, 
C. sąd obowiązany jest oddalić ten zarzut odrębnym postanowieniem i może w dalszym ciągu prowadzić 
postępowanie nie oczekując na uprawomocnienie się tego postanowienia. 

73. O ile zostanie podniesiony zarzut, że przedłożony sądowi dokument prywatny nie został 
sporządzony przez osobę, od której pochodzi według twierdzeń strony powołującej się na ten 
dokument: 
A. sąd może, według swego uznania, sam ocenić prawdziwość pisma lub powołać biegłych, 
B. sąd obowiązany jest powołać biegłych dla oceny prawdziwości pisma, 
C. strona kwestionująca prawdziwość pisma jest obowiązana przedłożyć opinię biegłych w tym przedmiocie. 



74. Uczestnikami postępowania wieczystoksięgowego są, oprócz wnioskodawcy: 
A. tylko osoby, których praw dotyczy wynik postępowania, 
B. tylko osoby, których prawa zostały wykreślone lub obciążone bądź na rzecz których wpis ma nastąpić, 
C. wszystkie osoby, które mają interes prawny w udziale w postępowaniu. 

75. Jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie 
okaże się, że własność została nabyta przez poprzednika prawnego wnioskodawcy: 
A. sąd oddali wniosek, 
B. sąd stwierdzi nabycie własności przez poprzednika prawnego wnioskodawcy, nawet jeżeli nie było to 
objęte treścią wniosku, 
C. sąd stwierdzi nabycie własności przez wnioskodawcę, o ile jest on następcą prawnym pod tytułem 
ogólnym osoby, która nabyła prawo własności przez zasiedzenie. 

76. Apelację od orzeczenia sądu rejestrowego o wpisie, wydanego na posiedzeniu niejawnym, można 
wnieść najpóźniej w terminie: 
A. trzech tygodni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, 
B. tygodnia od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, 
C. trzech tygodni od daty doręczenia orzeczenia bez uzasadnienia. 

77. W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu 
rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd II instancji: 
A. zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka o dokonaniu wpisu, 
B. uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu, 
C. zmienia zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. 

78. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie: 
A. wyroku, 
B. postanowienia, 
C. zarządzenia. 

79. Jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
zdarzeń uzasadniających wpis winien być złożony w następującym terminie: 
A. nie później niż 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, 
B. nie później niż 14 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, 
C. nie później niż 21 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. 

80. Wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze dłużników niewypłacalnych: 
A. podlegają ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 
B. podlegają ogłoszeniu w „Monitorze Polskim”, 
C. nie podlegają ogłoszeniu. 

81. Datą upadłości jest: 
A. data złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
B. data wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, 
C. data prawomocności postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości. 

82. Wpisana do księgi wieczystej służebność drogi koniecznej obciążająca nieruchomość upadłego, na 
skutek sprzedaży tej nieruchomości w toku likwidacji majątku upadłego: 
A. zawsze wygasa, 
B. pozostaje w mocy, 
C. wygasa, chyba że sędzia komisarz wyda postanowienie o utrzymaniu jej w mocy. 
 
 
 
 



83. Jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego: 
A. upadły traci prawo zarządu swym majątkiem, 
B. upadły zarządza swym majątkiem pod kontrolą syndyka, 
C. upadły traci prawo zarządu swym majątkiem z wyjątkiem przedsiębiorstwa, o ile uzyskał zgodę sędziego 
komisarza na jego dalsze prowadzenie. 

84. Jeżeli upadły został powołany do spadku otwartego po ogłoszeniu upadłości: 
A. upadły może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, 
B. syndyk może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, 
C. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie składa się. 

85. Układ zawarty w toku postępowania upadłościowego: 
A. wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, 
B. wiąże tylko wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności, 
C. wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są objęte układem, z wyjątkiem 
wierzycieli, których upadły umyślnie nie ujawnił i którzy w postępowaniu nie uczestniczyli. 

86. Jeżeli indos uzależniono od warunku : 
A. warunek uważa się za nie napisany, 
B. indos jest nieważny, 
C. skutki indosu następują w razie ziszczenia się warunku. 

87. Zobowiązanie poręczyciela wekslowego jest nieważne, jeżeli : 
A. zobowiązanie, za które poręczył było nieważne z powodu braku zdolności wekslowej dłużnika 
wekslowego (wystawcy), 
B. na wekslu podpis wystawcy weksla został sfałszowany, 
C. na wekslu podpis wystawcy został umieszczony sposobem mechanicznym (faksymile). 

88. Weksel nie może być wystawiony : 
A. na własne zlecenie wystawcy, 
B. na okaziciela, 
C. na rachunek osoby trzeciej. 

89. Jeżeli wystawca umieścił na wekslu wyrazy „nie na zlecenie” : 
A. nie można przenieść weksla, 
B. można przenieść weksel tylko przez indos, 
C. można przenieść weksel tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu. 

90. Poręczenie wekslowe za dług przyszły : 
A. jest nieważne, 
B. jest ważne tylko wówczas, gdy określa górną granicę odpowiedzialności poręczyciela, 
C. jest ważne nawet gdy nie określa górnej granicy odpowiedzialności poręczyciela. 

91. Dla ważności oświadczenia właściciela nieruchomości nie będącego dłużnikiem banku, o 
ustanowieniu na tej nieruchomości hipoteki na rzecz banku, w celu zabezpieczenia wierzytelności 
dłużnika banku, wymagane jest zachowanie formy: 
A. aktu notarialnego, 
B. pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, 
C. pisemnej. 

92. Założycielami banku spółdzielczego mogą być: 
A. tylko osoby fizyczne, 
B. osoby prawne i osoby fizyczne, 
C. tylko osoby prawne. 
 



93. Bank państwowy może być przekształcony: 
A. w bank działający w formie spółki akcyjnej lub w bank spółdzielczy, 
B. jedynie w bank działający w formie spółki akcyjnej, 
C. w bank działający w każdej, prawnie dopuszczalnej formie prawej. 

94. Do ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia własności lokalu 
użytkowego przez spółdzielnię mieszkaniową wymagana jest uchwała: 
A. walnego zgromadzenia spółdzielni, 
B. rady nadzorczej spółdzielni, 
C. zarządu spółdzielni. 

95. Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej: 
A. zwykłą większością głosów, 
B. większością dwóch trzecich głosów, 
C. bezwzględną większością głosów. 

96. Według przepisów ogólnych kodeksu spółek handlowych głosy uwzględniane w głosowaniu do 
obliczenia większości głosów to: 
A. tylko głosy „za” i głosy „przeciw”, 
B. głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, 
umową albo statutem spółki, 
C. głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, 
umową albo statutem spółki oraz głosy obecnych podczas głosowania według listy obecności, które nie 
zostały oddane. 

97. Według przepisów kodeksu spółek handlowych do spółek handlowych należą: 
A. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i spółka 
cywilna, 
B. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska i spółka akcyjna, 
C. spółka jawna, spółka komandytowa i spółka wodna. 

98. Spółki osobowe mogą: 
A. we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać 
zobowiązania, pozywać i być pozywane, 
B. we własnym imieniu nabywać prawa, z wyłączeniem własności nieruchomości i innych praw rzeczowych, 
mogą zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane, 
C. we własnym imieniu nabywać prawa, które jednak należą do ich wspólników. 

99. W spółkach osobowych zmiana postanowień umowy spółki: 
A. zawsze wymaga zgody wszystkich wspólników, 
B. wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, 
C. musi zostać przewidziana umową spółki. 

100. Przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru: 
A. zawarcie umowy rozporządzającej udziałem lub akcją jest nieważne, 
B. zawarcie umowy rozporządzającej lub zobowiązującej co do udziałów lub akcji jest nieważne, 
C. jakiekolwiek umowy co do udziałów i akcji są nieważne. 

101. W spółce kapitałowej członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem 
może być: 
A. osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, 
B. tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
C. zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. 
 
 



102. Umowa spółki jawnej musi być zawarta: 
A. na piśmie dla celów dowodowych, 
B. na piśmie pod rygorem nieważności, 
C. w formie aktu notarialnego. 

103. Dla powstania spółki jawnej, wpis w rejestrze jest: 
A. konstytutywny, 
B. deklaratoryjny, 
C. deklaratoryjny dla spółek powstających przez zawarcie umowy, a konstytutywny dla spółek powstających 
poprzez przekształcenia spółek cywilnych. 

104. Wspólnik spółki jawnej może żądać corocznie wypłacenia odsetek od swojego udziału 
kapitałowego w wysokości: 
A. 2%, 
B. 5 %, 
C. 10%. 

105. Umowa spółki komandytowej zawarta musi być w formie: 
A. pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, 
B. pisemnej dla celów dowodowych, 
C. aktu notarialnego. 

106. W spółce komandytowej komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki ze swojego 
osobistego majątku: 
A. zawsze do wysokości sumy komandytowej, niezależnie od tego ile wniósł do spółki, 
B. do wysokości sumy komandytowej, z tym, że wolny jest od odpowiedzialności w granicach wartości 
wkładu wniesionego do spółki, 
C. odpowiada do wysokości sumy komandytowej, z tym, że wolny jest odpowiedzialności w wysokości 
równej wyłącznie wniesionym wkładom pieniężnym. 

107. Komandytariusz może reprezentować spółkę: 
A. zawsze i dlatego może być wpisany w rejestrze jako wspólnik reprezentujący spółkę, 
B. tylko wtedy gdy umowa tak stanowi, 
C. tylko jako pełnomocnik. 

108. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być: 
A. wyłącznie osoby fizyczne, 
B. ułomne osoby prawne, 
C. osoby fizyczne i osoby prawne. 

109. Spółka partnerska powstaje z chwilą: 
A. wpisu do rejestru, 
B. wniesienia wkładów, 
C. zawarcia umowy. 

110. Spółka partnerska: 
A. jest reprezentowana zawsze przez wszystkich partnerów, 
B. może być reprezentowana przez zarząd, 
C. może być reprezentowana przez jej komandytariusza. 

111. W trakcie likwidacji spółkę jawną reprezentują: 
A. prokurenci, 
B. likwidatorzy i prokurenci, 
C. likwidatorzy. 
 



112. Przedmiotem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być: 
A. każda działalność gospodarcza, 
B. każda, prawnie dopuszczalna działalność, 
C. każda prawnie dopuszczalna działalność, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

113. Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy: 
A. nie odpowiadają, 
B. odpowiadają jedynie do wysokości objętych udziałów, 
C. ponoszą odpowiedzialność subsydiarną za spółkę, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. 

114. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zbycie udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością: 
A. wymaga zgody spółki, tylko gdy przepis ustawy tak stanowi, 
B. nie wymaga zgody spółki, w żadnej sytuacji, 
C. wymaga zgody spółki, w każdej sytuacji. 

115. W przypadku zbycia udziału, za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału, 
odpowiada wobec spółki: 
A. nabywca udziału solidarnie ze zbywcą, 
B. jedynie nabywca udziału, 
C. jedynie zbywca udziału. 

116. W przypadku zastawienia udziału: 
A. prawo głosu zawsze wykonuje zastawnik, 
B. zastawnik może wykonywać prawo głosu, jeżeli strony w umowie zastawu tak się umówiły, 
C. zastawnik może wykonywać prawo głosu, jeżeli przewiduje to umowa spółki. 

117. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obejmowane: 
A. jedynie po cenie równej ich wartości nominalnej, 
B. po cenie wyższej od wartości nominalnej, 
C. po dowolnej cenie. 

118. Wypłata dla wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy: 
A. jest niedopuszczalna przed końcem roku obrotowego, 
B. jest możliwa, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a w umowie spółki zarząd 
upoważniony został do jej wypłaty, 
C. jest możliwa, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zgromadzenie wspólników, w 
jednomyślnej uchwale, wyrazi na to zgodę. 

119. W przypadku, gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi, który jest 
zarazem jedynym członkiem zarządu, w umowie między spółką, a tym jedynym członkiem zarządu, 
spółkę reprezentuje: 
A. jedyny członek zarządu, 
B. rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, 
C. kurator ustanowiony przez sąd gospodarczy. 

120. Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, 
która przewyższa dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym nie więcej niż o: 
A. jedną czwartą, 
B. jedną trzecią, 
C. połowę. 
 
 



121. W razie umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagającego 
obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie to następuje z chwilą: 
A. w przypadku umorzenia “automatycznego” - podjęcia przez zarząd uchwały o obniżeniu kapitału 
zakładowego, 
B. obniżenia kapitału zakładowego 
C. podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału 
zakładowego. 

122. Podwyższenie kapitału zakładowego realizowane ze środków spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ale nie o własne udziały uzyskane w drodze egzekucji i dokonywane na mocy 
uchwały wspólników o zmianie umowy spółki, przez podwyższenie wartości nominalnej 
dotychczasowych udziałów: 
A. wymaga oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu podwyższenia wartości istniejących 
udziałów, złożonego w formie aktu notarialnego, 
B. wymaga oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu podwyższenia wartości istniejących 
udziałów, złożonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
C. nie wymaga objęcia przez wspólników. 

123. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, uchwała wspólników o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, realizowanego na podstawie 
dotychczasowych postanowień umowy spółki, wymaga: 
A. kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów, 
B. kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, 
C. bezwzględnej większości głosów. 

124. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z chwilą: 
A. podjęcia uchwały wspólników o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, 
B. podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały zatwierdzającej sprawozdanie likwidacyjne spółki, 
C. wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

125. Powództwo o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy 
wnieść nie później niż w terminie: 
A. sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały, 
B. jednego roku od dnia powzięcia uchwały, 
C. trzech lat od powzięcia uchwały. 

126. Spółka akcyjna nie może zostać zawiązana przez: 
A. wyłącznie osoby fizyczne, 
B. przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
C. przez jednoosobową spółkę akcyjną. 

127. Rada nadzorcza w spółkach akcyjnych będących spółkami publicznymi musi składać się z co 
najmniej: 
A. 3 członków, 
B. 5 członków, 
C. 7 członków. 

128. Powództwo o uchylenie uchwały objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia w spółce 
akcyjnej może wnieść: 
A. zarząd spółki, 
B. wspólnik, który głosował za przyjęciem uchwały, 
C. wspólnik, który głosował przeciwko uchwale i nie zgłosił sprzeciwu. 
 



129. Założyciele spółki akcyjnej zobowiązani są sporządzić pisemne sprawozdanie dotyczące m.in. 
wkładów, nabytego mienia i wyceny, a następnie poddać je badaniu biegłego rewidenta jeżeli: 
A. którykolwiek z akcjonariuszy tego zażąda, 
B. zawsze, 
C. jeżeli wnoszone są wkłady niepieniężne. 

130. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej: 
A. 50.000 złotych, 
B. 250.000 złotych, 
C. 500.000 złotych. 

131. Statut spółki akcyjnej sporządzony powinien być: 
A. w formie aktu notarialnego, 
B. w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi, 
C. w formie pisemnej. 

132. Jeżeli zarząd spółki akcyjnej jest wieloosobowy, a statut spółki nie stanowi inaczej, spółka ta jest 
reprezentowana czynnie: 
A. przez jednego członka zarządu samodzielnie, 
B. przez dwóch członków zarządu łącznie albo członka zarządu łącznie z prokurentem, 
C. przez wszystkich członków zarządu. 

133. W spółce akcyjnej zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się: 
A. w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 
B. w terminie 3 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, 
C. najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 

134. W spółce akcyjnej zmiana statutu: 
A. wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru, 
B. wymaga uchwały rady nadzorczej i wpisu do rejestru, 
C. wymaga uchwały założycieli i wpisu do rejestru. 

135. Według przepisów kodeksu spółek handlowych uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o 
przeniesieniu siedziby za granicę: 
A. wywiera skutek i jest podstawą przeniesienia siedziby spółki, 
B. powoduje rozwiązanie spółki, 
C. nie wywiera żadnego skutku. 

136. Połączenie spółek może nastąpić przez: 
A. przejęcie spółki kapitałowej przez spółkę osobową, 
B. przejęcie spółki osobowej przez inną spółkę osobową, 
C. przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową. 

137. Według przepisów kodeksu spółek handlowych dzień połączenia spółek to: 
A. dzień wpisania połączenia do rejestru spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej, 
B. dzień wykreślenia z rejestru spółki przejętej, 
C. dzień uchwalenia połączenia przez zgromadzenia wspólników spółki przejmującej i przejmowanej. 

138. Według przepisów kodeksu spółek handlowych plan połączenia: 
A. wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami, 
B. wymaga uzgodnienia między łączącymi się spółkami w formie aktu notarialnego, 
C. nie wymaga uzgodnień między spółkami. 
 
 
 



139. Podziałowi podlegać mogą: 
A. spółki osobowe, 
B. spółki kapitałowe, 
C. spółki w upadłości. 

140. Przekształcona może być: 
A. spółka cywilna w spółkę kapitałową, 
B. spółka w upadłości, 
C. każda spółka w likwidacji. 

141. Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki z o.o. i otwarciu likwidacji, wzywające wierzycieli spółki do 
zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia: 
A. podlega ogłoszeniu tylko w piśmie wskazanym w umowie spółki jako przeznaczone do ogłoszeń spółki, 
B. zawsze podlega ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 
C. zawsze podlega ogłoszeniu przez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sądzie. 

142. Według przepisów kodeksu spółek handlowych zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską: 
A. wysłanych co najmniej trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników, 
B. wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników, 
C. wysłanych co najmniej tydzień przed terminem zgromadzenia wspólników. 

143. Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego: 
A. w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, 
B. w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, 
C. w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. 

144. Szczególne uprawnienia związane z udziałami winny być określone: 
A. w umowie spółki, 
B. w uchwale rady nadzorczej o ich ustanowieniu, 
C. w uchwale zarządu o ich ustanowieniu. 

145. Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej: 
A. może zostać pozbawiony prawa reprezentacji spółki na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu, 
B. nie może zostać pozbawiony prawa reprezentacji spółki, 
C. może zostać pozbawiony prawa reprezentacji spółki tylko wtedy, gdy do reprezentacji spółki powołany 
zostanie zarząd. 

146. W razie przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę pracownik może: 
A. rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, 
B. rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem, 
C. jedyną drogą rozwiązania stosunku pracy, jest wypowiedzenie umowy o pracę. 

147. Kolejna umowa o pracę na czas określony jest równoznaczna w skutkach z umową o pracę na 
czas nieokreślony, jeżeli: 
A. jest drugą z kolei umową zawartą na czas określony, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej i 
zawarciem kolejnej umowy jest nie dłuższa niż dwa miesiące, 
B. jest trzecią z kolei umową na czas określony, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej i nawiązaniem 
kolejnej umowy jest nie dłuższa niż miesiąc, 
C. została zawarta na okres dłuższy niż trzy lata. 

148. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony: 
A. jest niedopuszczalne, 
B. jest dopuszczalne, 
C. jest dopuszczalne, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały 
możliwość jej rozwiązania. 



149. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione, natomiast stanowisko pracy 
poprzednio zajmowane przez zwolnionego pracownika jest już zajęte przez inną, nowozatrudnioną 
osobę: 
A. sąd zasądza odszkodowanie, zamiast przywrócić pracownika do pracy, 
B. sąd przywraca pracownika do pracy na innym stanowisku równorzędnym, 
C. sąd przywraca pracownika do pracy na poprzednim stanowisku. 

150. Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia 
chorobowego: 
A. zasiłek chorobowy nie przysługuje, 
B. zasiłek chorobowy przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 14 dni od ustania 
tytułu ubezpieczenia i trwała co najmniej 30 dni, 
C. zasiłek chorobowy przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 3 miesięcy od 
ustania tytułu ubezpieczenia i trwała co najmniej 30 dni. 

151. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte bez zezwolenia sądu przez osobę chorą psychicznie, małżeństwo 
to nie może zostać unieważnione: 
A. o ile drugi małżonek w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o chorobie współmałżonka, 
B. o ile choroba ustała, 
C. o ile z małżeństwa urodziły się dzieci. 

152. Cofnięcie przez jednego z małżonków zgody na rozwód bez orzekania o winie za rozkład pożycia 
w apelacji od wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie: 
A. jest dopuszczalne niezależnie od przyczyn, 
B. jest niedopuszczalne, 
C. jest dopuszczalne, o ile jest oparte na faktach, których skarżący nie mógł powołać przed sądem pierwszej 
instancji. 

153. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, może 
żądać alimentów od drugiego małżonka: 
A. jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, 
B. jeżeli znajduje się w niedostatku, 
C. jeżeli sytuacja materialna drugiego małżonka jest istotnie lepsza, niż sytuacja małżonka żądającego 
alimentów. 

154. Kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest uprawniony do jej reprezentowania i 
zarządu jej majątkiem: 
A. jeżeli sąd opiekuńczy tak postanowi, 
B. w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu majątkiem tej osoby, 
C. w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu majątkiem tej osoby, chyba że sąd 
opiekuńczy postanowi inaczej. 

155. Przysposobiony: 
A. zawsze dziedziczy po swych rodzicach biologicznych, 
B. nigdy nie dziedziczy po swych rodzicach biologicznych, 
C. dziedziczy po swych rodzicach biologicznych, o ile skutki przysposobienia polegają wyłącznie na 
powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym. 

156. Dokonanie przez jednego z rodziców czynności dotyczących zarządu majątkiem dziecka: 
A. wymaga zgody drugiego z rodziców, 
B. każdy z rodziców może dokonywać tych czynności samodzielnie, niezależnie od stanowiska drugiego z 
rodziców, 
C. każdy z rodziców może dokonywać tych czynności samodzielnie, chyba że drugi z rodziców sprzeciwia 
się czynności. 



157. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków: 
A. małżeński ustrój majątkowy nie ulega zmianie, 
B. małżonkowie powracają do małżeńskiego ustroju majątkowego, jaki ich łączył przed 
ubezwłasnowolnieniem, 
C. między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy. 

158. Ustanowiona przez sąd rozdzielność majątkowa powstaje w dniu: 
A. uprawomocnienia wyroku, 
B. oznaczonym przez sąd, 
C. ogłoszenia wyroku. 

159. Zgoda drugiego małżonka podlegającego wspólności majątkowej małżeńskiej nie jest potrzebna 
dla skuteczności czynności prawnej do dokonania: 
A. poręczenia, 
B. odpłatnego nabycia nieruchomości, do majątku wspólnego, 
C. darowizny samochodu z majątku wspólnego. 

160. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują: 
A. opiekę powstającą ex lege, 
B. opiekę powstającą tylko na podstawie orzeczenia sądu, 
C. opiekę powstającą na podstawie orzeczenia sądu lub innych zdarzeń prawnych. 

161. Opiekun: 
A. podlega ex lege stałemu nadzorowi sądu opiekuńczego, 
B. podlega nadzorowi sądu opiekuńczego na takich samych zasadach jak rodzice, 
C. podlega nadzorowi ad hoc, sprawowanemu przez sąd opiekuńczy. 

162. Nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na: 
A. prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, 
B. wszelkie prawa niezbywalne, 
C. wymagalne wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z 
małżonków. 

163. Zgoda matki na uznanie dziecka może być wyrażona: 
A. tylko przed uznaniem, 
B. tylko przed uznaniem, bądź jednocześnie z nim, 
C. w ciągu trzech miesięcy od daty uznania. 

164. Po śmierci dziecka zaprzeczenie ojcostwa: 
A. nie jest dopuszczalne, 
B. jest dopuszczalne za zgodą spadkobierców dziecka, 
C. jest dopuszczalne za zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka. 

165. W wyroku rozwodowym zamieszcza się z urzędu rozstrzygnięcie: 
A. o podziale majątku wspólnego, 
B. o obowiązku alimentacyjnym względem małżonka, 
C. o sposobie korzystania z mieszkania zajmowanego wspólnie przez małżonków. 

166. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku jest konieczne dla utworzenia 
banku w formie: 
A. spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i banku spółdzielczego, 
C. spółki akcyjnej i banku spółdzielczego. 
 
 



167. Dopuszczalny de lege lata wariant połączenia banków to: 
A. połączenie banku państwowego z innym bankiem w formie spółki akcyjnej, 
B. połączenie banku spółdzielczego z bankiem w formie spółki akcyjnej, 
C. połączenie banku w formie spółki akcyjnej z innym bankiem w formie spółki akcyjnej. 

168. Rozgraniczenia nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (jedn. tekst Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027) dokonują: 
A. wojewodowie oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy, 
B. starostowie oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy, 
C. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. 

169. Trwały zarząd jest: 
A. formą prawną władania nieruchomością przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, 
B. rodzajem ograniczonego prawa rzeczowego uregulowanym w odrębnej ustawie, 
C. prawem podmiotowym przysługującym państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej. 

170. Podział nieruchomości może być dokonany z urzędu lub na wniosek osoby, która: 
A. jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym 
tej nieruchomości, 
B. jest osobą zainteresowaną uzyskaniem prawa użytkowania wieczystego części tej nieruchomości, 
C. jest właścicielem nieruchomości przyległej do nieruchomości podlegającej podziałowi zainteresowaną w 
nabyciu części tej nieruchomości. 

171. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz: 
A. konkretnie oznaczonej osoby fizycznej lub prawnej, 
B. wojewody lub starosty, 
C. Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. 

172. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 
lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 
2 lata, a to oznacza: 
A. wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o pozwoleniu na budowę, 
B. konieczność wydania przez właściwy organ decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwoleniu na budowę, 
C. konieczność wydania przez właściwy organ decyzji o uchyleniu decyzji pozwalającej na budowę. 

173. Prawo do zabudowy nieruchomości gruntowej jest związane z wykazaniem przez inwestora: 
A. wyłącznie tytułu własności do nieruchomości, 
B. wyłącznie posiadania środków finansowych niezbędnych do zrealizowania inwestycji, 
C. prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

174. Uzyskanie przez przedsiębiorcę podejmującego działalność gospodarczą wpisu do krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) jest: 
A. fakultatywne, 
B. obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, 
C. nie jest obowiązkowe dla małych i średnich przedsiębiorców. 

175. Uzyskania koncesji wymaga podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 
A. obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, 
B. gier losowych i zakładów wzajemnych, 
C. ochrony osób i mienia. 
 
 
 
 



176. Wniesienie odwołania od decyzji podatkowej organu pierwszej instancji: 
A. nigdy nie wstrzymuje jej wykonania, 
B. wstrzymuje jej wykonanie, 
C. nie wstrzymuje jej wykonania, ale organ podatkowy z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze 
postanowienia jej wykonanie w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony 
lub interesem publicznym. 

177. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się: 
A. za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, 
B. bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 
C. zawsze za pośrednictwem organu wyższego stopnia. 

178. Środkami odwoławczymi od orzeczeń wydanych przez wojewódzki sąd administracyjny są: 
A. kasacja i zażalenie, 
B. skarga kasacyjna i zażalenie, 
C. skarga kasacyjna, zażalenie i sprzeciw. 

179. Cechy podatku jako świadczenia publicznoprawnego to: 
A. nieodpłatność, przymusowość, bezzwrotność, 
B. odpłatność, przymusowość, bezzwrotność, 
C. wzajemność, przymusowość, bezzwrotność. 

180. Podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst 
Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) może być: 
A. osoba fizyczna o ile jest pełnoletnia, osoba prawna, jednostka organizacyjna mniemająca osobowości 
prawnej, 
B. osoba fizyczna o ile jest pełnoletnia, osoba prawna o ile została zarejestrowana, jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, 
C. osoba fizyczna bez względu na to czy jest pełnoletnia, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej. 

181. Określony podmiot staje się płatnikiem wtedy gdy: 
A. przepis prawa rangi ustawowej zobowiązuje go do obliczenia, pobrania i wpłacenia we właściwym 
terminie podatku, 
B. jakikolwiek przepis prawa statuuje go płatnikiem i dodatkowo zobowiązuje do obliczenia, pobrania i 
wpłacenia we właściwym terminie podatku, 
C. przepis prawa rangi ustawowej zobowiązuje go do pobrania i wpłacenia we właściwym terminie podatku. 

182. Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości osoby fizycznej powstaje: 
A. z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, 
B. z chwilą nabycia własności nieruchomości, 
C. z chwilą doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania. 

183. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania 
prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest: 
A. niewiążąca zarówno dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla 
wnioskodawcy oraz podatnika, płatnika lub inkasenta, 
B. niewiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy ale 
wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, 
C. wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy ale 
niewiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. 
 
 
 



184. Decyzję w sprawie porozumienia – zgodnie z Ordynacją podatkową – wydaje się w: 
A. sprawach, w których zastosowano oszacowanie podstawy opodatkowania, 
B. sprawach o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między 
podmiotami powiązanymi, 
C. sprawach opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej gdy podatnik poniósł szkodę 
na skutek klęski żywiołowej. 

185. Inkasent, który nie wykonał swoich obowiązków odpowiada całym swoim majątkiem za: 
A. podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, 
B. podatek nie obliczony, podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, 
C. podatek pobrany a niewpłacony. 

186. Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych wygasa: 
A. po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, 
B. gdy decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego stanie się ostateczna, 
C. gdy decyzja określająca lub ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego stanie się prawomocna. 

187. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do 
prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów co do zasady 
następuje w formie: 
A. polecenia przelewu i polecenia zapłaty, 
B. polecenia przelewu i czekiem rozrachunkowym, 
C. polecenia przelewu. 

188. Za nieprawidłowo pobrany od podatnika podatku od spadków i darowizn podatek z tytułu 
nieodpłatnego zniesienia współwłasności, notariusz jako płatnik odpowiada całym swoim majątkiem: 
A. solidarnie z podatnikiem, do wysokości wartości rzeczy w części przekraczającej wartość jego udziału we 
współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy, 
B. osobiście, wyłącznie i nieograniczenie, 
C. solidarnie z podatnikiem i nieograniczenie. 

189. W celu uzyskania nadpłaty, która powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zobowiązanie podatkowe powstało z 
chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, 
który złożył roczne zeznanie podatkowe, powinien we właściwym organie podatkowym: 
A. złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem podatkowym określającym 
kwotę zwrotu nadpłaty, 
B. złożyć wyłącznie skorygowane zeznanie podatkowe z określeniem kwoty zwrotu nadpłaty, 
C. złożyć wniosek o zwrot podatku z określeniem wysokości nadpłaty z równoczesnym złożeniem 
skorygowanego zeznania rocznego. 

190. Uprawnienie do skorygowania deklaracji: 
A. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie nimi 
objętym, 
B. jest uprawnieniem nieograniczonym w czasie, 
C. jest uprawnieniem ograniczonym wyłącznie do czasu przed wszczęciem postępowania podatkowego lub 
kontroli podatkowej w zakresie nimi objętym. 
 
 
 
 
 
 
 



191. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przez wniesienie otrzyma aport w postaci 
przedsiębiorstwa osoby fizycznej: 
A. nie jest następcą prawnym tej osoby fizycznej w zakresie praw i obowiązków przewidzianych w 
przepisach prawa podatkowego, 
B. jest następcą prawnym tej osoby fizycznej w zakresie praw i obowiązków przewidzianych w przepisach 
prawa podatkowego, 
C. jest następcą prawnym tej osoby fizycznej tylko w zakresie obowiązków przewidzianych w przepisach 
prawa podatkowego. 

192. Zobowiązanie podatkowe płatnika lub inkasenta wygasa wskutek: 
A. zapłaty, 
B. zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, 
C. przeniesienia przez płatnika lub inkasenta własności rzeczy lub praw majątkowych. 

193. Odpowiedzialność podatkowa zapisobiercy jest: 
A. odpowiedzialnością solidarną ze spadkobiercą podatnika, 
B. osobistą, ograniczoną do wartości otrzymanego zapisu, 
C. osobistą nieograniczoną i wyłączną. 

194. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie wraz z 
podatnikiem także: 
A. solidarnie członkowie jej zarządu, 
B. solidarnie jej wspólnicy, 
C. solidarnie członkowie jej zarządu i wspólnicy. 

195. Postępowanie podatkowe jest: 
A. dwuinstancyjne i jawne wyłącznie dla stron, 
B. dwuinstancyjne i jawne bez ograniczeń, 
C. dwuinstancyjne i niejawne z uwagi na konieczność przestrzegania tajemnicy skarbowej. 

196. Datą wszczęcia postępowania podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa z urzędu jest: 
A. data pierwszej czynności podjętej przez organ podatkowy wobec strony, 
B. dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania, 
C. dzień doręczenia stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania. 

197. Organ podatkowy może przesłuchać stronę: 
A. w każdym czasie i w każdym stadium postępowania podatkowego, stosownie do swego uznania i bez jej 
zgody, 
B. wyłącznie w postępowaniu przed organem pierwszej instancji, 
C. po wyrażeniu przez nią zgody. 

198. Podatkowa grupa kapitałowa to: 
A. grupa co najmniej trzech spółek kapitałowych, mających osobowość prawną, pozostających w związkach 
kapitałowych o ile naczelnik urzędu skarbowego wyrazi na to zgodę, 
B. grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które zawarły 
notarialną umowę o utworzeniu grupy, a naczelnik urzędu skarbowego umowę tę zarejestrował, 
C. grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mających osobowość prawną, bez względu na to czy 
pozostają w związkach kapitałowych. 

199. W rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst 
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn.zm.) opłatami lokalnymi są: 
A. opłata targowa, opłata skarbowa, opłata miejscowa, 
B. opłata targowa, opłata administracyjna, opłata miejscowa, 
C. opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata miejscowa i opłata administracyjna. 



200. Uproszczonymi formami opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
uregulowanymi w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.) są: 
A. wyłącznie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 
B. wyłącznie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa, 
C. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa i zryczałtowany podatek dochodowy od 
przychodów osób duchownych. 

201. Podstawą żądania stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji podatkowej, zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), 
jest: 
A. wydanie decyzji przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu, 
B. skierowanie jej do osoby niebędącej stroną w sprawie, 
C. bezprzedmiotowość decyzji. 

202. Nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych ciąży na: 
A. osobach fizycznych, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
B. osobach fizycznych, jeżeli ich pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej trwa co najmniej 183 dni w roku 
podatkowym, 
C. osobach fizycznych, bez względu na miejsce zamieszkania o ile uzyskały na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej dochód ze źródeł przychodu. 

203. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: 
A. umowy sprzedaży rzeczy, z wyjątkiem sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub 
upadłościowym, 
B. umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, 
C. umowy sprzedaży rzeczy, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne 
(Dz.U. Nr 68, poz. 622 z późn.zm.) stanowią towary objęte procedurą składu celnego. 

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

205. 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. 

206. Według Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską dyrektywa: 
A. zawsze jest bezpośrednio stosowana w państwach członkowskich, 
B. jest kierowana do państw członkowskich, 
C. jest kierowana tylko do organów wspólnotowych. 

207. Do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele wybierani są: 
A. na 3 lata, 
B. na 4 lata, 
C. na 5 lat. 

208. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę: 
A. w Strasburgu, 
B. w Luksemburgu, 
C. w Brukseli. 
 
 



209. Subskrybowany kapitał akcyjny Spółki Europejskiej: 
A. nie powinien być niższy niż 120.000 euro, 
B. nie powinien być niższy niż 100.000 euro, 
C. nie powinien być niższy niż 250.000 złotych. 

210. Spółka europejska: 
A. może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego, 
B. może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego, ale wymaga to jej likwidacji, 
C. nie może być przeniesiona do innego państwa członkowskiego. 

211. Na gruncie europejskiego (wspólnotowego) prawa procesowego wyłączną jurysdykcję mają sądy 
państwa członkowskiego, w którym nieruchomość jest położona w sprawach : 
A. o naprawienie szkody w nieruchomości wyrządzonej czynem niedozwolonym, 
B. o uznanie za bezskuteczną wobec powoda darowizny własności nieruchomości, dokonanej przez 
pozwanego dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela (powoda), 
C. o zapłatę czynszu z tytułu najmu nieruchomości, wykorzystywanej przez najemcę w działalności 
gospodarczej. 

212. Nie jest uprawniony do przedstawienia w trybie art. 234 TWE pytania prawnego Europejskiemu 
Trybunałowi Sprawiedliwości : 
A. sąd lub trybunał państwa członkowskiego, 
B. sąd międzynarodowy – Benelux Court of Justice, 
C. minister sprawiedliwości państwa członkowskiego. 

213. W skład Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wchodzą sędziowie powoływani na: 
A. 2 lata, 
B. 4 lata, 
C. 6 lat. 

214. Na gruncie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego, prawem właściwym w sprawach 
spadkowych, dla spadkodawcy posiadającego w chwili jego śmierci obywatelstwo polskie i 
jednocześnie niemieckie, a zmarłego w Austrii, gdzie posiadał stałe miejsce zamieszkania będzie: 
A. prawo polskie, 
B. prawo niemieckie, 
C. prawo austriackie. 

215. O możności unieważnienia małżeństwa, na gruncie przepisów prawa prywatnego 
międzynarodowego, rozstrzyga co do zasady: 
A. prawo państwa w którym małżeństwo zostało zawarte, 
B. prawo ojczyste w stosunku do każdej ze stron, 
C. prawo państwa w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania. 

216. Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej, dokonującej takiej czynności w zakresie swego 
przedsiębiorstwa, w myśl zasady wyrażonej w przepisach prawa prywatnego międzynarodowego, 
podlega prawu państwa: 
A. w którym znajduje się siedziba tego przedsiębiorstwa, 
B. ojczystego osoby fizycznej, 
C. w którym dokonywana jest ta czynność prawna. 

217. W myśl zasady wyrażonej w przepisach prawa prywatnego międzynarodowego, forma czynności 
prawnej podlega: 
A. prawu ojczystemu strony tej czynności, 
B. prawu państwa, w którym czynność zostaje dokonana, 
C. prawu właściwemu dla tej czynności. 



218. Zobowiązania umowne dotyczące nieruchomości, w myśl zasady wynikającej z przepisów prawa 
prywatnego międzynarodowego, podlegają prawu państwa: 
A. w którym nieruchomość jest położona, 
B. wybranemu przez strony, jeżeli pozostaje ono w związku z zobowiązaniem, 
C. w którym umowa została zawarta. 

219. Jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną nie stanowi inaczej, o możności zawarcia 
małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron: 
A. jej prawo ojczyste, 
B. prawo, na którego terytorium małżeństwo jest zawierane, 
C. prawo polskie, gdy jedną ze stron jest obywatel polski. 

220. Wymóg zgody matki na uznanie dziecka urodzonego podlega: 
A. prawu państwa, którego dziecko jest obywatelem w chwili uznania, 
B. prawu ojczystemu matki z chwili uznania, 
C. prawu ojczystemu dziecka z chwili jego urodzenia. 

221. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe roszczenia matki przeciwko 
ojcu dziecka nie pochodzącego z małżeństwa, związane z poczęciem i urodzeniem się dziecka, 
podlegają prawu ojczystemu: 
A. matki, 
B. dziecka, 
C. ojca. 

222. Do oceny formy udzielonego w Niemczech pełnomocnictwa do sprzedaży w Polsce samochodu, 
właściwe jest : 
A. wyłącznie prawo polskie, 
B. prawo polskie, ale wystarczy dochować wymagań przewidzianych przez prawo niemieckie, 
C. wyłącznie prawo niemieckie. 

223. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe dla rozwodu właściwe jest : 
A. prawo ojczyste powoda, 
B. ostatnie wspólne prawo ojczyste małżonków, 
C. wspólne prawo ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu. 

224. Sądami powszechnymi są: 
A. sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy, 
B. sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne, 
C. sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne i wojewódzkie sądy administracyjne. 

225. Sądy powszechne tworzy i znosi: 
A. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, 
B. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii właściwych jednostek samorządu 
terytorialnego, 
C. Prezydent, na wniosek Ministra Sprawiedliwości 

226. Organami sądu okręgowego są: 
A. prezes sądu oraz kolegium sądu okręgowego, 
B. prezes sądu, kolegium sądu okręgowego oraz dyrektor sądu okręgowego, 
C. prezes sądu, kolegium sądu okręgowego oraz zgromadzenie ogólne sędziów okręgu. 

227. Nie będącą stroną osobę naruszającą powagę, spokój lub porządek czynności sądowych może 
wydalić z sali rozpraw: 
A. sędzia przewodniczący po bezskutecznym upomnieniu, 
B. sąd po bezskutecznym upomnieniu przez sędziego przewodniczącego, 
C. sędzia przewodniczący za zgodą sądu. 



228. Wymóg pracy na stanowisku asesora sądowego przed powołaniem na stanowisko sędziego nie 
dotyczy osób, które: 
A. po ukończeniu studiów prawniczych były zatrudnione na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub 
tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat, 
B. zajmowały stanowisko prokuratora, 
C. są doktorami nauk prawnych. 

229. Sędzia, który został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości:  
A. zostaje oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na okres pełnienia tego stanowiska,  
B. korzysta z urlopu bezpłatnego na czas pełnienia tego stanowiska,  
C. jest obowiązany zrzec się niezwłocznie swojego urzędu, chyba że przechodzi w stan spoczynku.  

230. Wydanie prokuratorowi przez prokuratora przełożonego polecenia dotyczącego treści czynności 
procesowej:  
A. jest niedopuszczalne,  
B. jest dopuszczalne a prokurator jest tym poleceniem bezwzględnie związany,  
C. jest dopuszczalne a prokurator jest tym poleceniem związany, może jednak żądać zmiany polecenia lub 
wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie.  

231. Prokuratora Krajowego powołuje:  
A. Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego,  
B. Prezydent na wniosek Prokuratora Generalnego,  
C. Sejm na wniosek Prokuratora Generalnego.  

232. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego: \ 
A. wybiera Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego,  
B. powołuje Sejm,  
C. powołuje Prezydent  

233. Zwierzchni nadzór nad działalnością sądów administracyjnych sprawuje:  
A. Minister Sprawiedliwości,  
B. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,  
C. Krajowa Rada Sądownictwa.  

234. Jeżeli w związku z dokonywaną czynnością prawną notariusz, na podstawie odrębnych przepisów, 
jest zobowiązany pobrać podatek, to dokonuje tego jako:  
A. płatnik,  
B. poborca,  
C. podatnik. 

235. Minister Sprawiedliwości odwołuje notariusza, jeżeli notariusz:  
A. ukończył 70 lat życia,  
B. uzyskał dwie ujemne oceny w wyniku kolejnych wizytacji przeprowadzonych przez właściwy organ 
Ministra Sprawiedliwości,  
C. mimo zalecenia właściwej rady izby notarialnej, bez uzasadnionej przyczyny, odmówił poddania się 
badaniu lekarza orzecznika ZUS, na okoliczność, czy z powodu choroby nie zachodzą przesłanki do wydania 
orzeczenia o uznaniu go za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza.  

236. W myśl przepisów ustawy Prawo o notariacie, Minister Sprawiedliwości każdego roku, ogłasza w 
formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz 
zarejestrowanych:  
A. notariuszy,  
B. kancelarii,  
C. notariuszy i asesorów notarialnych.  



237. Bez wymogu odbycia aplikacji notarialnej, złożenia egzaminu notarialnego i odbycia asesury, a 
także bez co najmniej 3 lat odpowiednio: zatrudnienia lub zajmowania stanowiska, na notariusza może 
być powołany:  
A. doktor nauk prawnych,  
B. radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,  
C. prokurator.  

238. Odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności 
notarialnych:  
A. ograniczona jest do wysokości trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze 
przedsiębiorstw,  
B. ograniczona jest do wysokości ubezpieczenia notariusza, którego minimalną sumę gwarancyjną określa w 
rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości,  
C. nie jest ograniczona. 

239. Minister Sprawiedliwości może zaskarżyć sprzeczną z prawem uchwałę rady izby notarialnej do:  
A. właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego,  
B. Naczelnego Sądu Administracyjnego,  
C. Sądu Najwyższego.  

240. Karą dyscyplinarną w stosunku do notariusza jest:  
A. zawieszenie w czynnościach zawodowych,  
B. pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii,  
C. skreślenie z listy notariuszy.  

241. Orzeczona w toku postępowania dyscyplinarnego przeciwko notariuszowi kara pieniężna wpływa 
na rzecz:  
A. Skarbu Państwa,  
B. właściwej gminy,  
C. rady właściwej izby notarialnej.  

242. W razie odwołania notariusza w toku postępowania dyscyplinarnego, postępowanie to:  
A. toczy się dalej,  
B. umarza się,  
C. uchyla się w całości wraz ze zwrotem wniosku o jego wszczęcie.  

243. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może zgłosić:  
A. Krajowa Rada Notarialna,  
B. prezes rady właściwej izby notarialnej,  
C. rada właściwej izby notarialnej.  

244. Niemożność udziału ukaranego notariusza w organach samorządu notarialnego przez okres 
trzech lat, jest konsekwencją wymierzenia mu w postępowaniu dyscyplinarnym:  
A. którejkolwiek z kar dyscyplinarnych,  
B. kary pieniężnej,  
C. jedynie kary pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii. 

245. Rada izby notarialnej odmówi wpisu na listę aplikantów notarialnych osoby, która uzyskała 
pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego, ale w dniu podjęcia uchwały: 
A. nie ukończyła 23 lat,  
B. nie posiada deklaracji o gotowości zatrudnienia jej w charakterze aplikanta,  
C. nie posiada obywatelstwa polskiego. 
 
 



246. Listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu konkursowego dla kandydatów na 
aplikację notarialną publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej:  
A. komisja egzaminacyjna,  
B. rada izby notarialnej,  
C. Minister Sprawiedliwości.  

247. Aplikację notarialną organizuje:  
A. Minister Sprawiedliwości,  
B. Krajowa Rada Notarialna,  
C. rada izby notarialnej.  

248. Program aplikacji notarialnej ustala:  
A. Minister Sprawiedliwości,  
B. Krajowa Rada Notarialna,  
C. rada izby notarialnej.  

249. Organizację aplikacji notarialnej określa:  
A. Minister Sprawiedliwości,  
B. Krajowa Rada Notarialna,  
C. rada izby notarialnej.  

250. 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. 


